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1944
DECRETO-LEI N. 6.170 -

DE

5

DE JANEIRO DE

1944

Cria o Serviço de Expansão do Trigo no Ministério da Agricultura e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criado, no Ministério da Agricultura, o Serviço, de Expansão do Trigo (S.E.T.), diretamente subordinado ao Ministro de Estado.

Art. 2.0 Ao S.E.T. competirá:
I incrementar a produção do trigo no território nacional;
II elaborar e realizar um programa de expansão da área triticola
nacional bem como. de aperfeiçoamento dos métodos agrícolas seguidos nas
regiões onde atualmente se cultiva o trigo;

III -

país;

fiscalizar e orientar o comércio e a industrialização de trigo no
·"'

IV proceder a estudos dos problemas de armazenagem a longo prazo
e à realização do programa resultante dêsses estudos;
V - proceder à instalação de silos e armazens para estocagem do trigo
nacional, com o fim de regular-lhe a distribuição;
VI - promover medidas pera o ensino da panificação nacional;
VII 'promover a assinatura de acordos de fomento da lavoura do
trigo com os Estados que os desejarem, nos moldes estabelecidos no Regulamento aprovado pelo decreto n. 11. 159, de 29 de dezembro de 1942.
Art, 3.0 Ficarão a cargo do S. E. T. o serviço de distribuição de sementes de trigo e a experimentação e distribuição de máquinas apropriadas à
sua cultura e industrializ;;tção.
Art, 4. 0 Ao S. E. T, competirá pmmover junto ao Instituto de Experimentação Agrícola, do Centro Nacional do Ensino e Pesquisas Agronômicas,.
a intensificação dos trabalhos experimentais de melhoramento, seleção e adap-·
tação ·de vs,.riedades de trigo aos diversos meios agrícolas brasileiros,
Parágrafo único. O S. E. T, realizará, em cooperação com os agricultores que o desejarem, campos de demonstração, de acôrdo com as normas.
adotadas pelo Ministério da Agricultura.
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Art. 5.0 O S.E.T. promoverá a organização cooperativista dos pequenos
lavradores de trigo, de modo a apressar o ~stabelecimento da grande lavoura
associada, agindo em cooperação com o Serviço de Economia Rural.
Art.

6.0 O S.E.T. compreenderá:
Secção
Secção
Secção
Secção

da
do
da
de

Produção
Comé1-cio
Industrialização
Adminisb"2ção.

Art. 7.0 A taxa a que se mfere o decreto-lei n. 3. 445, de 21 de julho
de 19<H, continuará a ser arrecadada na forma do artigo 3. 0 do referido decreto-lei.
Art. 8.° Fica transformado, no Quadro Permm1ente do 1.1inistério da
Agricultura, o cargo isolado, de provimento em comissão, padrão P, de diretor
do Serviço de' Fiscaiização do Comé!'cio de Farinhas no cargo isolado, de provimento em comissão, padrão P, de diretor do Serviço de Expansão do Trigo.
Art. 9.° Ficum Cl iadas, no Quadm Permanente elo Ministério da Agricultura, as seguintes funções gr2.tificadas:

1
1
1

1
1

Chefe da Secção da Produção do S. E. T., com a gratificação anual de ......................... , ... . Cr$
Chefe da Secção do Comércio do S. E. T. 7 com a gratificação anual de , ..... , ............... .
C1'$
Chefe da Secção de Industrialização d0 S.E.T., com a gratificação anual de .. , . , .... , ................... . Cr$
Chefe da Secção de Administração do S. E. T., cmn a
grafid.ção 8.nual de .... ; ...................... . Cr$
Secretário do diretor do S. E. T., con1 a gratificação
anual de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ........... . Cr$

5.400,00

s .400,00
5.400,00
4.200,00
4. 200,00

Art. 10. J:i'ica -extinto o Serviço de Fiscalização do Comércio de Farinhas do Ministério da Agricultura.
Art. 11. Ficam extbtas, no Quadro Pe:rmar:.ez,te do Ministério da Agricultura, as funções gratificadas de Secretário do diretor, assi~tente .técnico,
c~1efe de Fiscaliz8ção e chefe da Secção de Administração, tôdns do Serviço
de Fiscalização do Comércio de Fal"inha, a primei. :::-a de Cr$ 4. 200,00 anuais e
aS três últimas de Cr$ 5. 400,00 anuais cada uma.
Art. 12. A atual T. N. M. do Serviço de Fiscalização do Com.érdo de Farinhas p2ssmá a constituir a T. N .lVi. do S. E. T.
Art. 13. As dotações atribuídas ao Serviço de Fiscalização do Comércio
de Farinhas no Anexo j4 - Ministério da Agricultura - do Orçamento Geral
da República para o exercício de 1944 ~erão utilizadas Pelo :';>erviço de EApansão do Trigo.
Art. 14. Fica aberto ao lVIinistério da Agricultura o crédito especial de
Cr$ 24. 600,00, p8ra atender, no exercício de 1944, às despesas resultantes
da cri2ção das funções gratificz.dz.s a que se rdere o artigo 9.0 clêste decreto-lei.
Art, 15, O presente d2creto-lei entrará em vigor a 1 de janeho de 1944,
revogadas as disposições em contrá1·io.
Rio de Janeiro. 5 de j2neiro de 1944, 123. 0 da lndep2ndência e 56.0
da Hepública.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO-LEI N. 6.171

-DE

5

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o MiniStério da Agricultura 11 promover as medidas necessarras para
o rápido escoamento da safra do trigo de produção nacional

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica o Ministério da Agricultura autorizedo a promover as medidas necessárias para o rápido escoamento da sdra do trigo de produção nacional, em todos os Estados produtores, mediante instruções que serão baixadas, sempre que for oportuno, pelo respectivo Ministro de Est<~do,
Art. 2.0 O preço mínimo para aquisição do trigo nacional será o constante da tabela anexa ao artigo 8.0 do decrete-lei n, 4. 953, de 13 de novembro
de 1942.
Art 3.0 O presente deCreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro .de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales.

DECRETO-LEI N. 6.172-

DE

6

DE JANEH<:O DE

1944

Concede isenção de direitos, durante cento e oitenta dias, para importação de
sulíanilamidas, seus derivados e respectivas preparações e de vitaminas,
e dá outras providências

O Presidente da República:
Considerando ser relativamente pequeno o estoque de sulfanilamidas e
seus derivados existente no ·país;
Considerando terem estas substâncias grande aplicação terapêutica em
complicações da gripe, além de em muitas outras doenças, inclusive as de
natureza venérea;
Considerando a possibilidade de sofrer o nosso país de epidemia de gripe,
como a que está grassando, embora sob forma benigna, nos Estados Unidos
da América e na Inglaterra;
Considerando não ser razoável, na quadra atual, a persistência de privilégios de preparação e uso de preparados sulfanilamídicos e derivados,, por
serem tais medidas contrárias ao interêsse público;
Considerando a conveniência de incentivar e facilitar desde já a importação em maior escala das referidas substâncias e de vitaminas;
E usando da atribuição que lhe confere o artigo 180, d& Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Ê concedida isencão de direitos, durante o prazo de cento e
oitenta dias, para a impartação- de sulfanilami.das, seus derivados e respectivas preparações e de vitaminas.
Art. 2.0 Cabem ao Banco do Brasil e à Coordenação da Mobilização
Econômica as providências para facilitar a importação de;sás substâncias medicamentosas.
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Art. 3,° Ficam suspensos, até ulterior deliberação, as patentes e os privilégios de preparação e uso de preparados sulfanilamídicos e seUs derivados.
Art. 4, 0 O presente decreto-lei entrará -em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Rwogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, ts de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o da
República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.
Gustavo Capanema.

Alexandre Marco"ndes Filho.

DECRETO-LEI N. 6. 173 -

DE

6

DE JANEIRO DE

1944

Pr&roga a vigência. do crédito especi2l aberto pelo docreto-lei n. 3. 564, de
28 de agôsto de 1941
O Presidente da República, usando da atribuição que "lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
'Art. 1.0 Fica ·prorrogada, até o encerramento do exercício de 1944, a vi~
gência do crédito especial de quatrO milhões, cento e vinte e cinco mil cruzeiros (Cr$ 4. 125.000,00), aberto ao Ministério da Aeronáutica pelo decretolGi n. 3. 564, de 28 de agôsto de 1941. para atender às desPesas decorrentes
de obras e instalações no Parque de Aeronáutica de São Paulo, cujo período
de vigência foi prorrogado até o encerramento do exercício de 1943, nos têrmos
do decreto-lei n. 5. 043, de 4 de dezembro de 1942.
Art. 2,0 Êste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Art. 3,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56,0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
A. de Sousa Costa.
DECRETO-LEI N. 6,174 -

DE

6

DE JANEIRO DE

1944

Extingue a 7.a Divisão de Infantaria da 7.a Região Militar
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar,.
tigo 180, da Constituição, decreta:
Artigo único.

É extinta, nesta data, a 7. 3 Divisão de Infantaria (7.a D.

I.) orgâniça da 7. 3 Região Militar, com sede em Recife -

Estado de Pernambuco, criada pelo decreto-lei n. 4. 701-A, de 17 de setembro de 1942, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1944, 123',0 da Independência e 56.o da
República.
GETÚLIO VARGAS,

Eurico G. Dutra.
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DECRETO~LEI

N. 6.175 -DE 6 DE JANEIRO DE 1944

Extingue a lnlantaria Divisionáda da 7.a Divisão de Infantaria- com
sede na 7.a Região Militar
O Presidente da República,
tigo 180 da Constituição, decreta:

usand~

da atribuição que lhe confere o

ar~

Artigo único. É extin~a, nesta data, a Infantaria Divisionária da 7.a Di·
visão de Infantaria (1. D.D./7),' orgânica da 7.a Região Militar, com sede
em Recife - Estado de Pernambuco, criada pelo decreto-lei n. 4. 702~A, de
17 de setembro de 1942, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1944, 123.0 da Independ@ncia e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS,

Eurico G. Dutra.

DECRETO~ LEI

N. 6. 176 -

DE

6

DE JANEIRO DE

1944

Extingue a Artilharia Divisionária da 14.a Divisão de Infantaria com sede
na 7 ,a Região Militar
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confeie o
art. 180 da Constituição, decreta:

Artigo único. É extinta, nesta data, a Artilharia Divisionária da 14.a
Divisão de Infantaria (A.D/14), orgânica da 7.a Região Militar, com
sede em· Campina Grande Estado da Paraíba, criada pelo decreto-lei
n. 4. 706-A de 17 de setembro de 1942, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1944, 123.0 da Independ@nda e 56.0
da República.
GE1'ÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N. 6. 177

~ DE

6

DE JANEIRO DE

1944

EXtingue a lrdantaria Divisionária da l4.a Divi.siio de lnlantaria com sede
na 7.a Região Militar
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. É
Divisão de Infantaria
em Natal Estado
mero 4. 705-A de 17
contrário.

extinta, nesta data, a Infantaria Divisionária da 14.a
(I. D/ 14), orgânica da 7 ,a Região Militar, com sede
do Rio Graride do Norte, criadà pelo" decreto-lei núde setembro de 1942, revogadas as disposições em

Rio de Janeiro, 6 de jaÍ1eiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO~LEI N.

6. 178

-

DE

6

DE JANEIRO DE

1944

Extingue a Artilharia Divisionária da 7.a Divisão de Infantaria com sede
na 7.u Região Militar
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. É extinta, nesta data, a Artilharia Divisionária da 7 .a
Divisão de Infantaria (A.D/7,a), orgânica da J.a Região Militar, com sede
em Recife - Estado de Pernambuco, criada pelo decreto-lei n. 4. 703-A de
17 de setembro de 1942, revogadas as disposições em contrário.

Rio

de

Janeiro, 6 de janeiro de 1944, 123,0 da Independência e 56.0

da República.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N. 6.179- DE 6 DE JANEIRO DE 1944

Extingue a

art.

14.a Divisão de Infantaria da 7P Região lliilitar

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ;:onfere o
180 da Constituição, decreta:

Artigo único. É extinta, nesta data, a 14.a Divisão de Infantaria (14.a
D. I. ) , orgânica da 7 .a Região Militar, com sede em João Pes~oa - Estado
da Paraíba, criada pelo decreto-lei n. 4. 704-A de 17 de s<.:temb:co de 1942,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N. 6.180 -DE 6 m: JANEIRO

Cria o

Destae<:~.mento

DE

1944

de Natal, com sede na 7.a Região Militar

O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe· confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
~

Art. 1.0 É criado, para organização imediata, o Destacamento de Natal,
com sede em Natal - Estado do Rio Grande do Norte, orgânico da 7.a Região
Militar, sob o comando de general de brigada.
Art. 2.0 Para constituir o Destacamento de que trata o artigo anteri0r
serão aproveitados os elementos de troPa e de serviço já existentes em ter··
ri tório da 7 .a Região Militar, a critério do Ministro da Guerra.
Art. 3.° Fica o Ministro da Guerra autorizado a baixar os atos adminis
trativos que se fizerem mister para a execução do presente decreto-lei.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1944, 123.0 da Independê~cia e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO~LEI

N. 6.181 -

DK 6 DE JANEIRO DE 1944

Cria a 1.a Brigada' de Infantaria da 7.a Divisão de lnfndaria com sede na 7.a Região Milit;:.:r

art.

tipo especial,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Art. 1. 0 É criada, para instalação imediata, a 1.a Brigada de Infantaria
da 7.a Divisão de Iniantaria - tipo especial, orgânica da 7.a Região Militar,
com sede em Maceió Estado de Alagoas, sob o comando de general de
brigada.
Art. 2.0 Para constituir a 1P 'Brigada de Infantaria de que trata o artigo anterior serão aproveitados os elementos de tropa e de serviço já existentes em terri~ório da 7.a Região Militar, a critério do Minh;tro da Guerra.
Art, 3.° Fica o Ministro da Guerra autorizado a Deixar os atos admi~
nistrativos que se fizerem mister 0 para a execução do presente decreto-lei.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio ·de Janeiro, 6 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dut:ra. .

DECRETO-LEI N. 6.182 -

DE

6

DE JANEIRO DE

194-4

Cria a z.a Brigada de Infantaria ela 7.a.Divi,"'ão de Infantaria- tipo especial
com sede na 7.a Região Militar
O Presidente da República, usando da atribuição Que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É criada, para instalação imediata, a 2.a Brigada de Infantaria
da 7.a Divisão de Infantaria - tipo especial, orgânica da 7.a Região Militar,
com sede em João Pessoa Estado d'a Paraíba, sob o comando de general
de brigada.
Art. 2.0 Para constituir a 2.a Brigada de Iniantaria de que trata o artigo anterior serão aproveitados os elementos d~ tropa e de serviço já existentes em território da 7.a Região Militar, a critél"io do Ministro da Guerra.
Art. 3.° Fica o MiP..istro da Guerra autorizado a bzixar os atos administrativos que se fizerem mister para a execução do presente decreto-lei.
Art, 4.0

Revog2.m~se

as disposições em contrário.

Rio de l Janeiro, 6 de janeiro de _1944, 123.0 da IndepBndência e 55.0
da República .
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO-LEI N. 6. 183 -

DE

6

DE JANEIRO DE

1944

Cria a Artilharia Divisionária. da 7.a Divisão. de Infantarili com sede na 7.a Região Militar

tipo especial,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É criada, para organização imediata, a Artilharia Divisionária da
7.a Divisão de Infantaria - tipo especial (A.D/7), orgânica da 7.a Região
Militar, com sede em Recife - Estado de Pernambuco, sob o comando de
general de brigada.

Art. 2.0 Para constituir a Artilharia Divisionária de que trata- o artigo
anterior serão aproveitados os elementos de tropa e de serviço já existentes
em território da 7.a Região Militar, a critério do Ministro da Guerra.
Art. 3.0 Fica o Ministro da Guerra autorizado a baixar os atos administrativos que se fi~erem mister para a cxçecução do presente decreto-lei.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da H.epública.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. !_)utra.

DECRETO-LEI N. 6.184

Cria a 7.a Divisão de Inian"taria

-DE

6

DE JANEIRO DE

1944

tipo especial com sede na

7.a Região

Militar
O Presidente da RepúbliCa, usal)do ds:. atribuição que lhe confere . o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É criada, na conformidade do que estabelecem os artigos 6.0 e
18 _do decreto-lei n. 5. 388-A de 12 de abril de 1943, para instalação imediata, a 7.a Divisão de Infantaria - ·tipo 8Special, orgânica da 7.a Região
Militar, com sede em Recife, sob Ó comando de general de divisão.
Art. 2.0 Para constituir a 7.a Divisão de Infantaria tipo especial, de
que trata o artigo anterior, serão aproveitados os elementos de tropa e de
serviço já existente na 7.3 Região Militar, a critério do Ministro da Guerra.
Art. 3.° Fica o Ministro da Guerra autorizado a baixar os atos administrativos que se fizerem mister para a execução do presente decreto-lei.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 19'44, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO V ./I.RGAS.

Eurico G. Dutra,
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DECRETO~ LEI

N. 6 .185

~

DE 6 DE JANEIRO DE 1944

Cria _a 1.a Companhia Especial de Manutenção
O Présidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art.go único, É criada, de acôrdo com o decreto~ lei n, 5. 958, de 1 de
novembro de 1943, com sede definitiva em Campinas - Estado de São Paulo
- e instalação provisória nesta Capital, a 1.a Companhia Especial de Manutenção, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO~LEI N.

6.186

- D E 6 DE

JANEIRO

DE

1944

Cria o. 38.0 Batalhão de Caçadores, com sede na 2.a Região Militar
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 É criado, para instalação imediata, o 38.0 Batalhão de Caçadores, com sede em São Paulo (Capital), com aproveitamento dos meios já existentes do batalhão destacado do 4.0 Regimento de Infantaria, ficando o Ministro da Guerra autorizado a baixar os atos administrativos que se fizerem
mister para dar execução ao :Presente decreto-lei.
Art. 2.0

Revo'gam-se as disposições em contrário.

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

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N. 6 .187 -

DE 7

DE JANEIRO DE

1944

Cria a S.a Companhia Region"al no Corpo de Fuzileiros Navais

O Presidehte da República:, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180, da Consti.tuição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, no Corpo de Fuzileiros Navais, a s.a- Companhi8l
Regional com sede em Recife, Estado de Pernambuco, com o seguinte efEtivo:

Primeiro Sargento, um ( 1) .
Segundos Sargentos, quatro ( 4) ,
Terceiros SaTgentos, nove (9).
Cabos, dezes-seis ( 16),
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Soldados, cento e dezessete ( 117) ,
Auxiliar de Enfermeiro, um ( 1) .
Auxiliar de Escrevente, um ( 1) .
Auxili:::•r de Ca:rpinteiro, um ( 1) ,

Art.

2.0 Êste decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicaçâo.

Art. 3. 0 Revog2.m-se zs disposições em contrário.

Rio_,de Janeiro, 7 de j2.neiro de 19"',4, 123.0 da Independência e 56.,.,
da República,
GETÚLIO VARGAS.

llenrique A. Guilhem.

DECRETO-LEI N. 6. 188

~ DE

8

DE JANEIRO DE

1944

Cria função [Jl·atificada no Quadro Permanent-e do lV!inistério da justiça e Negócios InterioreS, e dá ov.tras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere.. o ar-

tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, no Quadro Pe.-mcmente do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, a função gratificada de Chefe de Portaria da Imprensa
Nacional,
Parágrafo único. A função gratificada a que se refere o presente artigo
será .ex2rcida por contínuo ou, n3 falta dêste, por servente, escolhido e designado pelo respectivo diretor, se na Imprensa Nacional estiver lotado, ou mediante prévia autorização do Ministro de Estado, se estiver lotado em outro
órgão do mesmo Ministério.
Art. 2.° Fica fixada em Cr$ 3. 000,00 ( tr@s mil cruzeiros) anuais a gratificação da função a que se refere o artigo anterior.
Art. 3.0 Para atender, :rio período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de
1944, à despesa com a execução dêste decreto-lei, fica aberto, ao .Iviinistério da
Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de Cr$ 3. 000,00 (três mil cruzeiros) ,
Art. 4. 0 O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETÚLIO VARGAS.

Alexand<e lY.larcondes Filho.
A. de Sousa Costa.
DECRETO-LEI N. 6. 139 -

DE 8 DE

JANEI~O

DE 1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
894. 199,00, para pagamento de materiais fornecidos à Estmda de Ferro de
Goiaz
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 _da Constituição, decreta:
Art, 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de oitocentos e noventa e quatro mil cento e noventa e nove cruzeiros
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(Cr$ 894.199,00), para atender ao pagamento, às firmas abaixo, de material
encomendado pela Estrada de Ferro de Goiaz, em 1941, e cujos fornecimentos,
por circunstâncias especiais, só foram efetuados em 1942 e em 1943:

c,$
Pereira & Cia . . .......... , , ......... , .. , ..... ,
Norton Megaw & Cia. Ltda. , , , ........... , ... .

521.210,00
372.989,00
894.199,00

Art. 2.0 Êste decreto-lei e:r:.tra em vigor r~a data da sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N.

6.

190 -

DE 8 DE JANEIRO DE

1944

Autoriza medida para atender às dificuldades da lar,roura cafeeira dos Estados de São Paulo e Paraná em conseqiiência das sêcas e geadas
art,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
180 da Constituição, e

Considerando que as dificuldad~s da lavoura cafeGira dos Estados de
São Paulo e Paraná, relativa às possibilidades de financiamento, foram
agravadas ainda uma vez corr: a sêca e a geada verificadas em 1943, deCreta :
Art. 1.° Fica an1plis.do até 31 de outubro de 1946, compreendida a
safra 1945/46, o período em que o Banco do Brasil está autorizado a realizar o financiamento das lavouras de café dos Est8.dos de São Paulo e
Paraná, a que se referem os decretos-leis ns. 3.049,·3.934 e 5.147, de 13
de feveí-eiro e 12 de dezembro de 1941 e 30 de dezembro de 194-2, respectivamente.
Art. 2. 0 As disposições do presente decreto-lei não prejudicam a extensão de garantia prevista no art. 7.0 , § 1.0 , 1.a parte da lei n. 492, de
30 de agôsto de 1937.
Art. 3.0 Aplicam-se também às lavouras de café dos Estados de São
Paulo ~ Paraná, cuja produtividade tenha sido reduzida em Conseqüência da
sêca e da geada verificadas em 194·3, as disposições dos artigos anteriores
e dos decretos-leis nos mesmos referidos.
Art. 4. 0 As condições p2ra o financiamento serão ajustadas entre o
Banco do Brasil S. A. e o Departamento Nacional do Café e aprovadas,
previe.mente, pelo J.\1inistro de E~tado dos Negócios da Fazenda.
Art, 5.0 O presente decreto-lei entra em vie;or na data de sua publicação.
Aá. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

A.· de Sousa Costa.

14

ATOS DO PODER EXECU'l'lVO

DECRETO-LEI N. 6.191 -

DE

10 DE JANEIRO 1944

Prorroga a vigência do crédito especial aberto pelo decreto-lei n. 3 .411,
de 10 de julho de 1941
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
o art. 180 da Constituição decreta:
Art. 1.° Fica prorrogada, até o encerramento do exercício de 1944,
a vigência do crédito especial de quatorze milhões de crUzeiros (Cr$
14. 000. 000,00), .aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas pelo
decreto-lei n. 3.411, de lO de julho de 1941; para atender às despesas com
a construção e instalação da Fábrica Nacional de Motores, cujo período de
vigência foi prorrogado até o encerramento do exercício de 1943, nos têrmos do decreto-lei n. 5.028, de 3 de dezembro de 1942.·
Art. 2.0 Êste decreto-lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
~epública.

GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6. 192 -

DE

10 DE JANEIRO DE 1944

Prorroga a vigência do crédito especial aberto pelo decreto-lei n. _4. 605,
de 21 de agôsto de 1942
O Presidente da ~epública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica prorrogada, até à encerramento do exerc1c10 de 1944, a vigência do crédito especial de trinta milhões, setecentos e sessenta e três mil
e duzentos cruzeiros (Cr$ 30. 763.200,00), aberto ao Ministério da Viação e
Obras Públicas pelo decreto-lei n. 4.605, de 21 de agôsto de 1942, para atender às despesas com o prosseguimento da construÇão e instalação da Fábrica.
N acionai de Motores .
Art. 2.0

Êste decreto-lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

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

João de Mendonça Lima.
A. de Sousa Costa.
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DECRETO-LEI N. 6. 193 -

DE

10 DE JANEIRO DE 1944

0

Altera a redação do § 1. ·ao art. 2, do decreto-lei n. 3, 768, cJ.e 28-10-41
0

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Const.ituição, decreta:
Art. 1.0 O § 1,0 do artigo 2.0 do dec•eto-lei n. 3.768, de 29-10-41,
passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 1.0 Salvo os casos previstos nas alíneas c e d, a aposentadoria só será "concedida após um período de carência de 3 anos de efetivo exercício.

Art. 2.0 o· presente· decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janairo de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,
A. de Sousa Costa.
Eurico G. Dutra,
Henrique A. Guilhem,
João de Mendonça Lima.
Osvaldo Aranha.
Apolônio Sales.
Gust~vo

Capanema.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N. 6. 194 -.:._ DE 11 DE JANEIRO DE 1944

Altera os efetivos do Quadro de Oficiais Aviadores do Corpo de Oficiais
da Aeronáutica

art.

O Presidente da· República, usando da atribuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Artigo 1. 0 O Quadro de Oficiais Aviadores do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica, criado pelo de{:mto-lei n. 3.836, de 18 de novembro de 1941,
passará . a ter o efetivo seguinte:
Major Brigadeiro do Ar 1 (um)
Brigadeiro do Ar 8 (oito)
Coronel Aviador 20 (vinte)
Tenente Coronel Aviador 40 (quarenta)
Major Aviador 80 (oitenta)
Capitão Aviador 200 (duzentos)
Primeiro Tenente Avi2dor 200 (duzentos)
Segundo Tenente Aviador Variável.

16

ATOS DO PODER EXECU'l'IVO

Artigo 2.0 À p~ornoção a Brigadeiro do Ar, concorrerão os Coronéis
Aviadores que possmrem o curso da Escola de Estado Maior do Exército
ou o seu correspondente - o superior da Escola de G-u~rra Naval.
Parágrafo único. Além dos oficiais nas condições acima mencionadas,
concorrerão, também, os Coronéis Aviadores que tiverem o curso de en~
genharia de aeronáutica ou o curso de ComE~ndo da Escola de Guerra

Naval.
Artigo 3.0 Êste decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contr"ário.

Rio de Janeiro. 11 de janeiro de 1944, 123.0 da Illdependência e 56.0
da República,
GETÚLIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N. 6.195

-DE

12

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza a Viação Férrea Federal Leste Brasileiro a averbar con~;ignações em
fôlhas de pagamento de seus servidores, a favor de sociedades cooperativas de consumo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica a Viacão Férrea Federal Leste Brasileiro autorizada a
averbar consignações em fôlhas de pagamento de seus servidores, a favor de
sociedades coopem!ivas de consumo pelos mesmos mantidas.
Art. 2.0 Só gozarão dos privilégios constantes dêste decreto-lei as sociedades coopemtivas que preencham os requisitos da legislação vigente.
Art. 3.0 As sociedades cooperativas fornecerão, Unicamente, gêneros alimentícios, dwgas, medicamentos e artigos de vestuário.
Parágrafo único. Verificada transgressão do disposto neste artigo, especialmente entrega de dinheiro, a juros ou não, ficarão as sociedades cooperativas impedidas de transacionar com os servidores da Viação Férrea Federal
Leste Brasileiro, sem prejuízo de outre.s penalidades que lhes possam ser
aplicadas, nos tê:rmos da legislação ern vigor.
Art. 4.0 Para atender aos objetivos dês1.e decreto-lei, fica elevado de
mai.s 30 % sôbre o vencimento, salário ou provento, o limite de descontos au~
torizados a que se refere o art. 4,0 do decreto-lei n. 312, de 3 de março de

1938.
Art. 5.0 A Viação Férrea Feder&l Leste Brasileiro não será respom:ável
pelos prejuízos advindos de descontos que não possam ser efetuados por exo~
nerações, demissões, dispensns, nomeações e transferências.
Art. 6.0 Não poderá a referida Viação Férrea cobrar às cooperativas onus
de qualquer espécie.
Art. 7,0 A Viação Férrea Federal Leste Brasileiro poderá ceder a sociedades cooperativas, gratuitamente, a título precário, dentro da faixa ferro~
viária e sem prejuízo de seus serviços, prédios, instalações elétricas e de sa~
neamento. e fornecer ainda gás e ág:ua.
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Art. 8.0 As sociedades deverão estabelecer, mediante ac$rdo com o Órgão
de administraçã.o do pessoal daqUela ferrovia. as datas para remessa das relações de descontos mensais a serem efetuados.
Art. 9.° Caberá à Viação Férrea Federal Leste Brasileiro transmitir ao
órgão do pessoal competente a relação dêstes descontos mensais que devam
'ler averbados nas fôlhas de pagamento.
Art. 10, Os descontos autorizados pelo presente decreto-lei não terão
prevalência sôbre os demais, definidos pelo decreto-lei n. 312, de 3 de março
de 1938.
Art. 11. O presente decreto-lei éntrará em vigor na data de sua publi~
cação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRETO-LEI N. 6.196 -

DE 12 DE JANEIRÇ> DE 1944

Cria função !Jratifica.da no Ministério da Educação e

Saúde~

e dá outras

providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica criada, no Quadro Permanente do Ministério da Educação
e Saúde, a função gratificada de Chefe da Biblioteca do Instituto Osvaldo Cruz,

do Departamento Nacional de Saúde.
Parágrafo único. A função a que se refere êste artigo será exercida por
bibliotecário, escolhido e designado pelo respectivo diretor, se no referido
Instituto estiver lotado, ·ou mediante prévia autorização do Ministro de Estado, se estiver lotado em outro órgão do mesmo Ministério.
Art. 2.° Fica fixada em Cr$ 5, 400,00 (cinco mil e quatrocentos crueeiros). anuais a gratificação da função a que se refere o artigo anterior.
Art. 3.0 Para atender, no corrente exercício, à despesa com a execução
dêste decreto-lei, fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 5..400,00 (cinco mil e quatrocentos cruzeiros).
Art. 4.0 O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua
blicação.

pu-

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS,

Gustavo Capanema.
A, de Sousa Costa.
Col.

de Leis -

Vol. I

F.

2·
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DECRETO~ LEI

N. 6.197 -

DE

13 DE JANEIRO DE 1944

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito especial de Cr$ 15.769,60,_
para atender ao pagamento de despesas com a inauguiação do Mo nu·
menta- ao Barão do Rio Branco.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 180 da Constituição, decreta:

0'

Art. 1.° Fica a-berto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito
especial de _quinze mil, setecentos e sessenta e nove cruzeiros e sessenta
centavos (Cr$ 15. 769,60), para atender ao pa-gamento das despesas (Serviços e Encargos) efetuadas com a inauguração do Monuinento do Barão do
Rio Branco, erigido na Esplanada do Castelo, no Distrito Federal.
Parágrafo único. O crédito a que se refere êste artigo será distribuído
ac Tesouro Ns.ocional, onde serão liquidadas as despesas, à vista dos respectivos
comprovantes.
Art. 2.0 Êste decreto_-lei entra em vigor fla da1a de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

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

Osvaldo Aranha.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6. 198 . -

DE

13 DE JANEIRO DE 1944

Suspende a cobrança dos direitos e taxas sôbre o cimento importado
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica suspensa, .pelo prazo de noventa (90) dias a contar da
data da publicação dêste decreto-lei, a cobrança dos direitos aduaneiros &
taxas que incidem s8bre o cimento Portland ou .Romano a que se refere O·
art. 582 da atual Tarifa das Alfândegas.
Art. 2.0 O cimento que já estiver em portos nacionais gozará do regime.
fisc~l do que trata o artigo anterior.
Parágrafo único. O disposto nêste artigo se aplica ao produto que, .já,
submetido a despa.cho, ainda não tenha sido desembaraç1do pela repartição.
aduaneira.
Art. 3.0 Ao produto que der entrada no país após o prazo fixado no
art. 1.0 mas que houver sido embarcado no pôrto de origem dentro do mesmo
prazo, fica assegurado o regime fiscal ora instituído.
Art. 4.0 O presente decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicaçâo.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 "
da República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa .Costa.
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DECRETO~ LEI

N. 6. 199 -

DE 13 DE JANEIRO DE 1944

Concede pensão especial a D. Gabriela d'Escraé,noiie Taunay, filha solteira
do Visconde Alfredo d'Escragnoiie Taunay
O Presidente da Répública, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É concedida a D. Gabriela d'Escragnolle Taunay, filha solteira
do Visconde Alfredo d'Escragnolle Taunay, uma pensão mensal de trezentos
cruzeiros (Cr$ 300,00), de ac8rdo com o resolvido no processo protocolado
no Tesouro Nacional sob n. 96.521, de 1943.
Art. 2.0 A pensão especial de que trata o artigo precedente é devida
a partir do mês de janeiro de· 1944, inclusive, correndo a despesa respectiva
à conta da verba orçamentária destinada ao pagamento dos demais pensionistas a cargo do -Ministério da Fazenda.
Art. 3,0 Êste decreto-lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições e_m contrário.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

A. de Sousa Costa.

DECRETO~ LEI

N. 6. 200 -

DE 13 DE JANEIRO DE 1944

Prorroga o prazo de que trata o decreto-lei n. 5.641, de 1 de julho de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 180 da Constituição, decreta:

O·

Art. 1.° Fica permitido, durante o primeiro semestre do corrente ano,
o funcionamento dos postos de venda de estampilhas de sêlo adesivo, já
existentes, na conformidade do art. 50 do decreto n, 1 . 13 7, de 7 de outubro.
de 1936.
Art. 2.0 O presente decreto~ lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.o Revogam-se as disposições em. contrário.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0'
da República.
GETÚLIO VARGAS,

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6.201

DE 14 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza a aquisição de casa em Salvador, Estado da Bahia
O Presidente. da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a aquisição, pela União, de uma casa, situada
no largo da Graça, na cidade do Salvador, Estado da Bahia, de propriedade
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de Isabel Fernandes Tude de Sousa, pela qpantia de quinhentos e vinte e
cinco mil cruzeiros (Cr$ 525.000,00), correndo as despesas à conta dos re~
-cursos do Fundo Naval.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário ..
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da
.República.

Independ~ncia

e 56.0 da

GETÚLIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO-LEI N. 6.202 ""} DE 14 DE JANEIRO DE 1944

Suprime cargos nos Quadros li e IV do Ministério da Viação e Obras Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos, no Quadro l i do Ministério da Viação e
Obras Públicas, o cargo isolado de provimento em comissão, padrão T, de Diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil, e, no Quadro IV do mesmo Ministério, o cargo isolado de provimento em comissão, padrão Q, de Diretor da
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
Art. 2,0 Êste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as· disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO-LEI

N. 0 6, 203

-

DE

.14 DE

JANEIRO DE

1944

l&enta o imóvel sito à rua São Clemente n. 360, dos impostos e taxas que
menciona
O Presidente da República, usando da atribui~ão que lhe confere 0 artigo 180 da Constituição e nos têrmos do art. 31 do decreto-lei n. 96, de
22 de dezembro de 1937, decreta:

Art. 1.° Fica isento o imóvel sito à rua São Clemente n. 360, do pagamento dos impostos e tm,::a•s relativos à sua aquisição pelo Govêrno Britânico,
bem como de quaisquer impostos e taxas sôbre o mesmo incidentes, enqu~nto
.destinado ao serviço da embaixada ou da chancelaria.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
<la

Repú~lica.

GETÚLIO VARGAS.
Alexandre Marcondes Filho,
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DECRETO-LEI N. 6. 204 -

DE 17 DE JANEIRO DE 1944

Dispõe sôbre o registo de fornecedores do Govêtno e dá outra~ providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica institui do no Departamento Federal de Compras (D.F.C.)
do Ministério da Fazenda, com o caráter fácultativo, o Registo dos Fornece·
dores do Govêrno .
Art. 2.0 O certificado de registo constituirá prova, perante quais·
quer repartições pública•s, autarquias ou entidades paraestatais, das condições
gerais de capa·cidnde prescritas por lei para a habilitação em concorrências
ou coletas de _preços .
§ 1.0 O certificado mencionará expressamente os documentos apresentados pelo fornecedor e de cuja exibição ficará dispensado.
§ 2. 0 A apresentação do certificado não dispensará o seu portador da
comprovação de condiçÕ2s especiais de capacidade não exigidas para a ex·
pedição daquele.
Art. 3.0 A expedição do certificado será feita mediante a apostçao
de uma estampilha federal de Cr$ 10,00 e Cr$ 0,20 de sêlo de Educaçãoe Saúde.
Art. 4.0 O certificado de registo terá validade plena até ao dia 31
de dezembro do ano em que for emitido.
Art. 5.0 O Conselho de Administração do Material expedirá as instru·
ções necessanas à efetivação do disposto nêste decreto-lei.
Art. 6.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo·
gadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.<r
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6. 205 -

DE 18 DE JANEIRO DE 1944

Aprova o Convênio e~tre o Brasil, a República Argentina e a República
Oriental do Uruguai sôbre renúncia à cláusula da nação mais favorecida
nas franquias e facilidades que se concedam à Bolívia e ao Paraguai, firmado em Montevidéu, a 6 de fevereiro de 1941, por ocasião da Confet:ência Regional do Prata

O Presidente da República, nos têrmos do artigo 180 da Constituição:
Resolve aprovar o Convênio entre o Brasil, a República Argentina e a
República Oriental do Uruguai sôbre renúncia à cláusula da nação mais
favorecida nas franquias e facilidades que se concedam à Bolívia e ao Paraguai, firmado em Montevidéu, a 6 de fevereiro de 1941, por ocasião da
Conferência Regional do Prata.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Osvaldo Arariha.
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DECRETO-LEI N. 6. 206

DE 18 DE JANEIRO DE 1944

Concede uma pensão à viúva do Professor Lacerda de Almeida

O Presidente da RepÜblica, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. É concedida a D. Amelina Velho Lacerda de Almeida,
viúva do professor Francisco de Paula Lacerda de Almeida, enquanto viver,
uma pensão mensal de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros), a partir do dia 2 de
agôsto do ano próximo findo.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0
"Cia República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

A. de Sousa Costa .

DECRETO-LEI N. 6. 207 -

DE

19 DE ·JANEIRO DE 1944

Revoga o decreto-lei n. 5. 959, de 1 de nOvembro de 1943, e abre crédito
especial ao Ministério da Educação e Saúde

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição, decreta:
Art, 1.° Fica revogado o decreto-lei n.
de 1943.

5. 959, de 1 de novembro

Art, 2.° Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 156.000,00 (cento e cinqüenta e seis mil cruzeiros), para-atender a despesas de ajuda de custo e gratificação de representação a funcionários designados para, no Continente Africano, colaborar com as autoridades
sanitárias norte-americanas ~no expurgo de aeronaves destinadas ao Brasil:
Parágrafo único. O crédito, a que se refere êste artigo, será considerado
automàticamente registado pelo Tribunal de Contas e distribuído à Delegacia do Tesouro Brasileiro em Nova York.
Art. 3.0 Êste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
·
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Sousa Costa.
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DECRETO~LEI

N. 6.208-

DE 19"DE JANEIRO DE-1944

Cria funções tjre.tificadas no Quadro Permanente do Ministério da
tura e dá outras providências

Agricul~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1,° Ficam criadas, no Quadro Permanente do Ministério da Agric-ultura, as seguintes funções gratificadas, para .o Serviço de Meteorologia:

Cc$

1
1
1
1
1
1
1
1

i
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

Chefe da Divisão de Pesquisas Meteorológicas, com a
gratificação anual de ............................... .
Chefe da Divisão de Meteorologia Aplicada, com a gra~
tificação anual de ........ , ·, , , , ........... , ......... .
Chefe da Divisão de Coordena'ção e Informações, com a gra~
tificação anual de ............................ , . , ... .
Chefe da Secção de Climatologia, com a gratificação anual
&. ···········································
Chefe de Secção de Aerologia, com a gmtifícação anual de
Chefe da Secção de Meteorologia Sinótica e Marítima, com
a gratificação anual de , ................... , , , ...... .
Chefe da Secção de Radiação Solar e Instrumentos, com
a gratificação anual de ........................ , . , .. .
Chefe da Secção de Previsão do Tempo, com a gratif!cação
anual de .......... , .. , ............................ .
CP,efe da Secção de Bio~climatologia e Meteorologia Agrícol2, com a gratificação anual de ..................... .
Chefe da Secção de Proteção à Navegação, com a gratifi~
cação anual de ................... , .... , , ........... .
Chefe da Secção de Co;;sultas, com a gratificação anual de
Chefe da Secção de Verificação, com a gratificação anual ·de
CheÍe da Secção de Divulgação escrita e por outros meios,
com a gratificação anual de ..... ·................. , .. .
Chefe da Secção de Rádio~comunicações, com a gratificação
anual de .......................................... .
Chefe da Secção de Administração, com a gratificação
anual de , . , ... , . , .......................... , ...... .
Chefe do Instituto Regional de Meteorologia de São Paulo,
com a gratificação anual de ... , .... , , ..... , . , ....... .
Chefe do Institutq Regional de Meteorologia de Pôrto Ale~
gre, com a gratificação anual de .................... , .
Chefe do Instituto Regional de Meteorologia de Belo Hori~
zonte, com a gratificação anual de ..................... .
Chefe do Instituto Regional de Meteorologia de Salvador,
com a gratificação anual de ....................... , . ,
Chefe. do Instituto Regional de Meteorologia de Recife,
com a gratificação anual de ..................... , , . , .
Chefe da B_iblioteca, com a gratificação anual de . , .. , . , .

8.400,00.
8.400,00
8.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5. 400,00
5. 400,00
5.400,00
5 .LWO,OO
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
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Chefe do Arquivo, com a gratificação anual de
Secretário do Diretor, com a gratificação anual de ..... .

4.200,00
4.200.00

Art. 2.0 Fica aberto, ao Ministério da Agricultura, o crédito especial de
Cr$ 130.800,00 (cento e trinta mil e oitocentos cruzeiros), para &tender à
despesa com a execução dêste decreto-lei no corrente exercício.

Ait. 3.0 Êste decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, reR
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.,

Apolônio Sales.
A. de Sousa Costa,

DECRETO-LEI N. 6. 209 -

DE

19 DE JANEIRO DE 1944

IncorpMa ao I. P. A. S. E. a C. A. P. 1. N. e- dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica a Caixa de Aposentadoria e Pensões da Imprensa Nacional
(C, A, P, I. N.) incorporada ao Instituto de Previdência e Assistência aos
Servidores do Estado (I. P. A. S. E,), passando a ser obrigatôriamente segurados dêste Instituto, nos têrmos do decreto-lei n. 3.347, de 12 de junho de
1941, todos os ~uncionários e extranumerários da Imprensa Nacional.
Art. z.o O pessoal extranumerário da _Imprensa Nacional fica incluído no
regime de aposentadoria de que trata o decreto-lei n. 3. 768, de 28 de outubro de 1941.
Art. 3.° Ficam transferidos para o I, P. A. S. E. os direitos, obrigações e vantagens que cabiam à C . A. P. I. N., nos têrmos da legislação anterior e do presente decretoHlei.
§ 1.0 A transfe1·ênci.a dos vatores-ativos e passivos da C. A. P. I. N.
para o I, P. A. S. E. dar-se-á automàticamente na data da publicação dêste
decreto-lei.
§ 2.0 A partir da mesma data caberá ao I. P. A. S. E. o pagamento
das pensões e aposentadorias em vigor, bem como a concessão de novas aposentadorias e novas pensões devidas, de acôrdo com a legislação anterior, aos
contribuintes invalidados e aos beneficiários de contribuintes falecidos antes de
serem iniciados os descontos a que alude o art. 6.0 •
§ 3.0 Os recolhimentos das contribuições correspondentes ao mês da publicação do presente decreto-lei, ou anteriores, ainda não realizéldos pela Imprensa Nacional, deverão ser feitos diretamente à conta do I. P. A. S. E. no
Banco do Brasil.
Art. 4.0 Por uma comissão designada pelo Iv!inistro do Trabalho, Indústria e Comércio, constituída de três membros, sendo um~ indicado pelo Pr~si
dente do Conselho Nacional do Trabalho, outro pelo Presidente do I. P. A.
S. E. e outro pelo Diretor da Imprensa Nacional, será promovido o balanço de
incorporação da C. A. P. I. N. com os _valores, no dia da publicação do presente decreto-lei.
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§ 1.0 Serão computados, no paSsivo, os valores atuais das pensões e apo~
sentadorias a que alude o § 2.0 do art. 3.0 , bem assim as reservas individuaisdos contribuintes ativos, a serem transferidos para o I . P . A. S . E . , para o
fim do disposto no art. 14 do citado decreto-lei n. 3. 768.
§ 2.0 Os trabalhos da comisssão deverão estar concluídos dentro de seis.
meses, podendo, para sua execução, ser autorizada despesa pelo Ministro daTrabalho, Indústria e Comércio, ao I. P. A. S. E., até o máximo de cinqüenta mil cruzeiros.
§ 3.0 Ad Minist:ro do Trabalho, Indústria e Comércio apresentará a comissão relatório de seus trabalhos, no qual opinará sôbre a forma de liquidação da eventual responsabilidade da União, representada pelo passivo desco~
berto que acaso se verificar, observado o ·disposto no art. 5.0 •

Art. 5.0 Para liquidação da responsabilidade da União, que se apurar, na
forma do artigo anterior, continuará a ser cobrada a "quota de previdência" prevista na legislação anterior, e será mantida a dotação correspondente à contribuição da ImprenSa Nacional, como empregador, para a C. A. P. I. N., cujos produtos serãfl recolhidos mensalmente à conta do I. P. A. S. E. no Banco do Brasil,
até que seja atingido o total da referida responsabilidade, com jmos de 5 % ao.
ano, ou até que outra providência, ricsse sentido, seja adotada pelo Govêrno.
Art. 6.0 Os descontos da contribuição de 5% de que trata o decreto~lei·
n. 3.347, de 12 de junho de 1941, serão feitos pela Imprensa Nacional, a partir
dos vencimentos correspondentes ao mês seguinte ao da publicação dêste decretolei, observando-se, quanto à realização dos descontos e ao recolhimento das importâncias descontadas, o processo e as cominações a que se réfere o mesmo.
decreto-lei.
Art. 7.0 Os atuais empregados da C. A. P. I. N. passarão, a partir da·
data da publicação dêste decreto-lei a ser consid2rados como pes~oal extraordinário do I. P. A. S. E., subordinado às disposições do decreto-lei n. 2. 865,_
de 12 de dezeinbro de 1940.
Art. 8.0 O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 19<14, 123.0 da Independência e 56.0 da.
República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6.210- DE 20

DE JANEIRO DE

1944

Dispõe s_ôh-rc o Serviço de Comunicações do l'v.linistério da Fazenda
O Presidente da República:, usando da atribuição ql.!e lhe confere o'
f.!l't. 180 da Constituição, d~creta:
Art. 1.0 O Serviço de Comunicações da Diretori6! Geral da Fazenda.
Nacional fica traP..sformado em Serviço de Comunicações do Ministério da Fazenda (S. C.), diretamente Sl!bordinado ao Diretor Geral da Fazenda Narcional.
Art. 2.0 O S. C. terá a seguinte finalidade:
I - o exercício de tôdas as funções referentes ao recebimento, registo,,
distribuição, guarda e expedição da correspondência destinada às repartições,
do Ministério, localizadas no edifício-sede;
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!I - atender a reclamações e informacões em geral, pertinentes às ativi~
. .dades do Ministério da Fazenda, orienta,nd~ o .Público sôbre ·as mesmas.
Art. 3.° Ficam extintos no Ministério da Fazenda os seguintes Órgãos
-de comunicações:
Serviço de Comunicações da Dhetoria do Domínio da. União;
Secção de Comunicações da Divisão do Imposto de Renda e Turma de
Comunicações da Delegacia Regional do Imposto de Renda e os
Serviços, Secções e Turmas de Comunicações e Protocolos da COntadoria. Geral da República; da Recehedoria do Distrito Federal, da Diretoria
da Despesa Pública, do Serviço do Pessoal, do Departamento Federal 4!9
Compras, do Serviço Regional do Domínio da União, da Procur,adoria Gerãl
da Fezend:>.o Pública, das Diretorias de Rendas Aduaneiras e de Rendas Internas, dos Conselhos de Contribuintes,

Art. 4.0 O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu.blicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1944, 123.0 da Indepen?&ncia e 56.0 da
-República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6. 211 -

DE

20 DE JANEiRO DE 1944

Cria cargo e -l'unções gratificadas no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda e dá outras providências
O Presidente da República, usando da @tribuição que lhe confere o
cart. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica-m criados, no Quadro Perrr>_anente do Ministério da Fazenda,
o cargo isolado, de provimento em comissão, padrão N, de Chefe do Servi.ço
-de Comunicz.·çÕes e as seguintes funções gratificadas, para o mesmo Serviço:
·
1 Secretário

·1
1
1
1
-1
1
1
1

:1

do Chefe do_ Serviço de Comunições
(S. C.), com ............................. .
Chefe da Secção de Recebimento e Codificação
(S. C.), com ................ , ............ .
Chefe da Secção de Expedição (S. C. ) , com ...... .
Chefe da Secção de Info,maçõe' (S. C. ) , com ..... .
Chefe da Secção de Publicações de Despachos
(S. C.), com ........ , ................... , .
Chefe da Secção de Orientação e Reclamações
(S. C.), com ............................ ,.
Chefe de Arquivo (S. C.), com ................ ..
Chefe de Secção de Prep~ração e Classificação
(A. S. C.), com .......................... .
Chefe de Secção de Guarda e Conservação (A. S . C. ) ,
com
................................... .
Chefe de Secção de Ce,tidõe' (A. S . C. ) , com .... .

Cr$ 4. 200,00 anuais

c,s
c,s

5 .4oo,oo anuais
5. 400,00 anuais
Cr$ 5 .400,00 anuais
Cr$ 5.400,00 anuais

c,s
c,s
c,s

5 .4oo,oo anuais
s .4oo,oo anuais
5 .400,00 anuais

C>·$ 5 .400,00 anuais
Cr$ 5.400,00 s,nuais
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Art. 2.° Ficam suprimidas, no Quadro Permanente do Ministério da
Fazenda, as seguintes funções gratificadas:
1 Chefe de Serviço de Comunicações da Diretoria Geral

da Fe.•zenda Nacional, com . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cr$ 6. 000,00 anuais

1 Chefe da Secção de Comunicações da Divisão do Im-

posto de Renda, com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cr$ 7.200,00 anuais

1 Chefe do Serviço de Comunicações da Diretoria do

Domínio da União, com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Chefe da Secção de Comunicações da ContadoriEI Geral
da República, com .... , .... , , . . . . . . . . . . . . . .

Cr$ 2 .400;00 anuais
Cr$ 2. 400,00 anuais

Art. 3.0 Par8 ateÚ.der à despesa com a execução dêste decreto-lei, no
-corrente exercício, fica aberto ao Ministério da Fazend:) o crédito especial
de noventa: e sete mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ 97. 800,00).
Art. 4.0

~ste

Art. 5.

Revogam-se as disposições em contrário.

0

decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
RepúblicE~.

GETÚLIO VARGAS.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6.212 --

DE

20

DE

JANEIRO DE 1944

Ab1·e ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 570.125,00 para as
despesas com o Serviço de Comunicações
O Presidente da República, usando da atribuição que l,he confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° F'íca aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de quinhentos e setenta mil cento e vinte e cinco cruzeiros (Cr$ 570.125,00), para
atender às seguintes despesas:
a) Cento e. cinqüenta ·e um mil e quatrocentos cruzeiros (Cr$ 151.400,00)
para aquisição de equipamento para o Serviço de Comunicações;
b) Duzentos e vinte e um mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 221.500,00) para
-ocorrer às despesas com a reforma do Arquivo e
c) Cento e noventa e sete mil duzentos e vinte e cinco cruzeiros (Cr$
197 .225,00) para aquisição de material de consumo no primeiro ano de fun·
donamento do aludido Serviço.

Art. 2. 0

Êste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

At·t. 3.0

Revogam·se as disposições em contrário,

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

28

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO-LEI N. 6. 213 -

DE

20

DE JANEIRO DE

1944

Estabelece normas para a fixação das -qualidades e tipos dos cafés torrados a
moídos, ou apenas torrados, destinados ao consumo interno do País e dá
outras providências

O Presidente da República, usando da

atribuiç~o

que lhe confere o ar-

tigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0

Os cafés destinados ao consumo público do País, _depois de tor-

rados e moídos, ou apenas torrados, terão obrigatôriamente as suas qualidades
diferençadas por classes com as denominações de A, B, C, D, E e F na forma
estabelecida neste decreto-lei,

Art. 2.0

As classes mencionadas no artigo anterior, e a seguir fixadas, vi-

sam proteger e divulgar os cafés de diferentes qualidades:

CLASSE "A"
CLASSE "B"
CLASSE "C"
CLASSE "D"
CLASSE "E"
CLASSE "F"

Café de bebida "mole" ou ''suave" para melhor e não in·
ferior ao tipo 4;
Café denominado "grinders" de bebida "mole" para melhor~
isento de impurezas, grãos pretos e ardidos;
Café de bebida "dura", não inferior ao tipo 4;
Café de bebida "riada", não inferior ao tipo 6;
Café de bebida "Rio", isenta de qualquer gôsto estranho,
não inferior ao tipo 6;
Café de_ bebida "Rio", de aroma e gôsto característicos, anão inferior ao tipo 7 .

Art. 3.0 Além das exigências estabelecidas no art. 9.0 e seus parágrafosdo Regulamento a que se refere o decreto n. 23.938, de 28 de fevereiro de
1934, deverá constar da rotulagem -dos volumes de café industrializado para consumo, em caracteres nítidos, destacados e de côr diferente, a designação da classecorrespondente ao produto com a sua respectiva definição, em conformidade
do artigo anterior.
Art. 4.0 É também, cbrigatôriamente exigível, no fechamento dos ·invólucros de café torrado ou moído, a aposição, pelo torrador . ou moedor,
de etiqueta ou sélo de garantia, prêviamente registrado no Departamento.
Nacional do Café, que assegure a sua inviolabilidade.
Parágrafo único. A responsabilidade pela violação da etiqueta ou sêlo
referido nêste artigo, caberá .ao estabelecimento onde for encontrado o
produto.
Art. 5.0 Só poderão industrializar para consumo público, cafés das
classe A, B, C, D e E os estabelecimento:> de torrefação ou torrefação emoagem obrigatà:ciamente submetidos à. fiscalização especial do Departa·
menta Nacional do Café.
Parágrafo único. A fiscalização especial de que trata éste artigo será
concedida pelo Departamento Nacional do CiO!fé, mediante requerimento da
parte interessada e contribuição mensal pela mesma da quantia que lhe
for arbitrada como cota de fiscalização e que será ele cem cruzeiros (Cr$
100,00) a dois mil cruzeho:> (Cr$ 2. OCO,OO), conforme o vulto do estabe·
lecimento.
Art. 6.0 O estabelecimento que não se submeter à fiscalização especial
de que trata o artigo anterior continuará sujeito à fiscalização geral de torrefações e moagens, só lhe sendo permitido, entretanto, comerciar com o·
produto da classe F.
Art. 7.0 O café industrializado para consumo deVerá ser armazenàdo,
nos estabelecimentos de venda para o público, em local apropriado e e:x-
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dusivo a tal fim, de modo que se evite a adulteração do gôsto e aroma
pela contigüidade com outros produtos ctijas propriedades peculiares possam
ser por aquele absorvidas, no todo. ou em parte.
Art. 8.0 A ,partir da execução do pre~ente decreto-lei, fica expres~a
mente proibido o emprêgo, nos invólucros de café industrializ?do, de quaisquer denominações ts.is como "Extra'', "Prima'', "Fino'', "Superior'', "Excelsior", "Primeira", ou outras eqiiivalentes, que possam induzir em êrro
o consumidor quanto às qu8lidades do produto definidas no art. 2.0 •
Art. 9.° Fica o Departamento Nacional do Café· incumbido de fixar,
em Resoluções que para tal fim baixar, os preços de venda, por grosso ou
a retalho, dos cafés industrializados para consumo do Pco.ís, bem como de
revê-los periódicamente, de acôrdo com as flutuações dos mercados.
Parágrafo único. Para a fiscalização dos preços que fixar para os cafés
industrializados para consumo, de acôrdo com o disposto nêste artigo, poderá o Departamento Nacional do Café delegar poderes às secções competentes da Coordenação da Mobilização Econômica, nos Estados.
Art. 10. Além da apreensão e inutiliz2ção, pelo Departamento Nacional do Café, do café exposto ou dado a consumo com infração dos dispositivos dêste decreto-lei, ficam os inf:catores su.ieitos às seguintes multas,
impostas pelo mesmo Departamento, sem prejuízo da responsabilidade criminal que no caso couber:_ de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 5.000,00:
a) ao que utiliz<J.r, na rotulagem, de classificação que não corresponda

à qualidade do produto contido no' invólucro (arts. 1.0 e 2.0 );
b) a todo aquele que expuser à venda café de tipos e qualidades inferiores aos estabelecidos no 8.rt. 2.0 ;
c) ao qu~ Omitir, na rotulagem, a classificação do produto (art. 3.0 ) ;
d) ao que, na rotulagem do café industrializado, omitir os caractéres de
que trata o art. 3.0 ou usá-los de forma que possa induzir em êrro o con·
sumidor;
e) ao que não apuser, no fechamento dos invólucros, a etiqueta ou sêlo
de garantia referido no art. 4.o;
f) a tôdo aquele que se utilizar· de etiqueta ou sêlo de garantia não
pr8viamente registrado no Departamento Nacional do Café (art. 4.0 e seu
parágrafo único) ;
g) ao que industrializar café de cada uma das classes A, E, C, D e E
referidas no art. 2.0 , sem se haver previamente submetido à fiscalização especial de que trata o art. 5.0 ;
h) a tôdo aquele que, não tendo a fiscalização de que trata o art. 5.0 ,
industrializar café de qualquer outra qualidade que não o da classe F, com
infração do art. 6.0 ;
i) ao que expuser à venda café industrializado. em local inadequado ou
em contato com outros produtos cujas propriedades, total ou parcialmente,
possam ser absorvidas pelo café (art. 7.0 ) ;
j) ao que infringir o disposto no art. 8.0 ;
I) ao que vender o café industrializado por preço superior ao estabelecido pelo Departamento Nacional do Café para cada uma das classes referidas no art. 2.0 (art. 9.0 );
m) ao que expuser à venda ou der ao ~onsumo café industrializado de
falsa procedência.
Art. 11 . A reincidência em qualquer das infrações previstas nêste decreto-lei constituirá crime contra a economia popular, da alça'da do Tribunal
?e Segurança Nacional, a quem o Departamento Nacional do Café enviará
o respectivo auto, devidamente julgado em última instância, para servir de
base ao processo no mesmo Tribunal.

ATOS DO PODER EXECU'l'IVO

30

Parágrafo único. A condenação do . reincidente pelo Tribunal de Segurança N acionai determinará, automàticamente, o cancelamento do registro obrigatório de que trata o art. 1.0 do Regulamento a que se refere
o decreto n. 23.938, de 28-2-34, tornando, ainda, o infrator inidôneo para
obtenção de novo registro, para si ou para firma comercial de que faça
parte.

Art. 12. Ao Departamento Nacional do Café compete a fiscalizaçãQ
ampla das medidas constantes dêste decreto-lei, bem como, na forma estabelecida no decreto-lei n. 201, de 25-1-38, o processo. e julgamento das respectivas infrações .
Art. 13. O presente decreto-lei entrará 'em vigor na data da sua publicação.
Art.

14. Revogam-se as disposições em contrário.

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

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6. 214 -

DE

20 DE JANEIRO DE 1944

Regula o sigilo das invenções durante o estado de guerra, cri a Comissão de
Inventos e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigp
180 da Constituição, decreta :
Art., 1.0 Os pedidos de patentes de invenção, cujo objeto possa interessar

à defesa do continente americano, serão mantidos em segredo e, conseqüêntemente, isentos de publicação dos pontos caracterêsticos, enquanto perdurar o
estado de guerra.
Parágrafo único. O sigilo poderá ser solicitado pelos governos interessados
ou direta.mente pelos inventores residentes no estrangeiro quando provarem
ter sido adotada idêntica providência r~oi paCs de origem.
Art, 2.0 Serão, também, processados em sigilo o spedidos de patentes de
invenção pertencentes a inventores residentes no paês, desde que fique apurado
pelos Órgãos técnicos do Govêrno, tratar-se de matéria de interêsse público,
ligada à economia ou à defesa nacionais.
Art. 3.0 Os pepidos de privilégios de invenção ou de marcas de indústria
ou de cOmércio, depositados por súditos dos países em guerra com o Brasil e
neles residentes, deverão ser processados até final solução, nos tênnos da
legislação em vigor, ficando a expedição dos atos sconcessivos, sujeita às restrições do decretoâlei n. 4, 166, de .11 de março de 1942.
Art. 4. 0 O Govêrno poderá declarar ex-officio a caducidade do registro
de marcas internacionais, pertencentes a sUúditos de paêses em guen-a com o
Brasil, uma vez verificado o abandono, por mais de três anos consecutivos.
Art. 5.0 Dentro lo prazo de 60 dias, contados da data da publicação da
portaria de caducidade, na Revista da Propriedade Industrial ( III Secção do
Diário Oficial), cabrá recurso para o- Conselho de Recursos da Propriedade
Industrial.
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Art. 6.0 Antes de decorrido o prazo de dois anos, após a declaração decaducidade da marca internacional, n~o será admitido o registro de marca
idêntica, por terceiro, quando reivindicados os mesmos elementos característicos.
Art. 7.0 Os titulares de marcas registradas no Brasil poderão autorizar·
o uso das mesmas a terceiros, devidamente estabelecidos, mediante contrato de
exploração, revestido de formalidades legais.
'§ 1.0 O contrato só produzirá efeitos depois da averbação no DepartamentoNacional da Propriedade Industrial, onde ficarão arquivados os documentos.
§ 2~ 0 O concessionário da licença, sem alterar os característicos de marca,
deverá incluir no respectivo cliché, para fins. de publicação, o seu nome, comofabricante autorizado do produto.
Art. 8. 0 Do despaCho que autorizar ou denegar a averbação do contrato
de exploração, caberá recurso, dentro do prazo de sessenta dias, da data da.
publicação, para o Conselho de ~ecursos _da Propriedade Industrial.
Art. 9. 0 O art. 96, do decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de 1923,
passa a ter a seguinte redação :
"O registro prevalecerá, para todos os efeitos por quinze anos, findo os
quais poderá ser prorrogado indefinidamente por períodos idênticos e sucessivos" •.
Parágrafo único. A prorrogação deverá ser requerida na vigência do--último semestre do prazo de proteção, ou nos três meses seguintes, como o pagamento da multa de cinqüenta cruzeiros, em sêlo adesivo, apôsto ao requerimento.
Art. 10. O pedido de prorrogação, quando requerido dentro dos prazos
fixados no artigo anterior, não comportará oposições nem recursos, devendo
ser expedido desde logo o respectivo certificado, pagas as taxas legais.
Art. 11. Não será prorrogado o registro quando for introduzida qualquer
modificação nos elementos característicos da marca, caso em que a proteção só..
será possível coino registro novo.
Art. 12. Aplicam-se ao registro do nome comercial e do título de estabelecimentos as- mesmas disposições consignadas neste decreto-lei para a prorrogação dos registros de marcas.
Art. 13,
Aos depositantes de marcas de indústria ou de comércio, nome
comercial, título de estabelecimentos e insígnia, cujos processos incidirem ou
tiverem sido arquivados, por falta de pagamento da taxa de expedição do
certificado, fica abertó, a partir da data do presente decreto-lei, o prazo de·
seis meses, durante o qual poderão obter o restauração dos respectivos proR
cessas.
Parágrafo único. A restauração prevista neste artigo deve ser solicitada·
ao diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, mediante o
pagamento da taxa de cem cruzeiros, em sêlo adesivo, apôsto ao requerimento.
Art, 14. A restáuração só poderá ser concedida se, mediante novo exame,
for verificado que a marca do processo a restaurar não ofende nem prejudica
os direitos de terceiros anteriormente adquiridos.
Art. 15. Dentro do prazo de sessenta dias, contados da data .da publicação,
na Revista da Propriedade Industrial (III Secção) dos despachos que conce~·
derem ou denegarem a restauração dos processos, caberá recurso para o Conselho
de Recursos da Propriedade Industrial, por quem prove legítimo interêsse.
Art. 16. O Govêrno poderá confiscar as patentes de invenção de propriedade de súdito dos países em guerra com o Brasil, ou conceder licença
de exploração ào objeto dessas mesmas patentes, a terceiros interessados queo
a requeiram .
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§ 1.0 O ato de confisco far~se~á, ex~oificio, ou a pedido dos órgãos
·competentes de quelquer Ministério interessado na utilização do invento.
§ 2.0 O confisco da patente será declarado por portària do Ministro do
"Trabalho, Indústria e Comércio.
§ 3.0 A licença de exploração será concedida por despacho do diretor
·do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, cabendo recurso dêsse
ato para o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, dentro do prazo
de sessenta dias, contados da data da publicação, por quem prove legítimo
interêsse.

Art. 17 .. A fim de proceder aos estudos relativos ao sigilo das inven~
-ções, bem como outros pertinentes à Propriedade Industrial ,fica instituída
a Comissão de Inventos, diretamente subordinada ao diretor do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial, e qtÍe funcionará de acôrdo com as ins~
·truções aprovadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 18. À Comissão de Inventos compete:
a) proceder ao exame das invenções sujeitas ao regime de sigilo;
b) prestar esclarecimentos aos inventores, antes do depósito do pedido,

'de modo a orientá~los no sentido da obtenção de suas patentes;
c) emitir parecer sôbre os pedidos de patentes em grau de recurso, quando,
para isso, baixa.rem em diligência;
d) examinar os pedidos de privilêngios pendentes de julgamento, da
·propriedade de súditos dos países em guerra com o Brasil;
e) examinar e opinar nos c~sos de caducidade de patentes;
f) emitir parecer sôbre os pedidos de confisco de patentes ou licença
para exploração de invenções.
Art. 19, A Comissão de Inventos será constituída de três Peritos da
Propriedade Industrial, designados pelo Diretor.
Art. 20. O presente decreto~ lei entrará em vigor na data de sua. publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,

DECRETO-LEI N, 6. 215 -

DE

20 DE

JANEIRO DE

1944

~4hre

ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especiai de
Cr$ 10. 000,00, para pagamento de gratificação por execução de trabalho
de utilidade para o serviço

O Presidente da República:, usando da atribuição que lhe confere o
.;;:.rt. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito
especial de dez mil cruzeiros (Cr$ 10. 000,00) para ocorrer ao pagamento,
(Pessoal) da gratificação por execução de trabc;..lho de utilidade para o serviço, arbitrada em favor do artífice, classe F, do Quadro III - Parte Supleanentar, do mesmo Ministério, João Ribeiro.
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Art. 2. 0 Êste decreto-lei entrará em vigor na data d.:>! sua publicação,
Art. 3," Revogam-se as disposições ·em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de fane:iro de 1.944, 123. 0 cla Independência e 56. 0 da
Rep~blica.

GETÚLIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6.216 ~DE 20 DE JANEIP.O DE 19~4

Abre ao ll1inistério da Justiça e Negócios lnterio::es o crédito especial de
Cr$ 73. 949,50, para pvgarn.ento de atJxÍiio de aluguel de ca,:,.s: a oficids
do Co::po de Bombeiros do Distrito Federal

art.

O Presidente d:::: República, usando dg atribuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto ao Minl.stério da Justiça e Negócios Interiores o
crédito especial de setenta e três mil, novecentos e quarenta e !:i0'le cru2eiros
'e cinqüenta centavos (Cr$ 73.949,50), para atender ao pagamento (Pessoal)
do auxílio de aluguel de casa, devido a oficiais do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, relativo ao ano de 1940.
Art. 2.0 Êste decreto-lei entrará em vigor na data da s:.!a publicação.
Art.

3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

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

Alexandre MarcOndes Filho.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6.217

~

DE 20 DE JANEmO DE 1944

Autoriza o Prefeito d'o Distrito Federal a isentar do pagamento do imposto
p1·edial o prédio n. 37. da rua Pereh'a da Silva, de propriedade da Sociedade Propagadora de Cultura Feminina, na torma que menciona

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituicão e nos têrmos do artigo 31 do decreto-lei n. 96,
de 22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.0 Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado, nos . têrmos
dos artigos 15 e 16 do decreto-lei n. 157, de 31 de dezembro de 1937, a
conceder isenção de imposto predial, a partir do exercício de 1941, ao prédio n. 37 da rua Pereira da Silva, em Laranjeiras, de propriedade da Sociedade Propagadora de Cultura Feminina, na parte ocupada exclusivamente
Cal. de Leis ,.-- Vol. I

F. 3
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pelo convento e capela, enquanto ocupada por essa Sociedade para os fins
cultural e de benemerência expressos em seus estatutos, e a cancelar a isenção do mesmo imposto incidente, a partir de 1942, sôbre a parte do imóvel
da rua Humaitá ns. 80 e 84 até 1941, ocupada pelo convento e capela da
reÍerida Instituição.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre i1'latcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 6.218 -

DE

21 DE JANEil<O DE 1944

Regula a concessão de pem:.ão especial aos herdeiros dos oficiais generais
falecklos em conseqüência de acidente em serviço ou moléstia nêle
adqaidda

O Presidente da H.epública, usando dá. atribuição que lhe confere o
8.rtig'o 180 da Constituição, decret:o:.:
Art. 1.0 Os Generais de Divisão, os Vice-Almirantes e os _Majores
Brigadeiros do Ar, falecidos em conseqüência de acidente em serviço ou
moléstia nêle adquirida, deixarão a seus herdeiros uma pensão especial,
conespondente no sôldo que percebiam na data do óbito e mais 2% sôbre o
mesmo sôldo por ano de serviço excedente a trinta e cinco.
Art. 2.0 Os Generais de Brigada, Contra-Almirantes e Brigadeiros do
Ar, falecidos em conseqüência de acidente em serviço ou moléstia nêle
adquirida, quando promovidos post-mortem, deixarão a seus herdeiros a
pensão especial estipulada no artigo 1.0
Art. 3.0 São considerados herdeiros para o fim de gozarem dos benefícios aqui concedidos os que a legislação em vigor define como tais
para a peicepção do montepio militar, com os mesmos direitos de preferência e reversão.
Art. 4.0 ApHcam-se as disposições do presente decreto-lei a todos os
casos ocorridos desde 14 de maio de 194i, sendo devida a pensão da data
do óbito do oficial general.
Art. 5.0 O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contr,ário.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
Henrique

A.

Guilhem.

Joaquim Pedro Salgado. Filho.
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DECRETO~LEI

N. 6.219-

DE

21

DE JANEIRO DE

1944

Abre ao Ministério da Educação e Saúde o crédito especial de Cr$ 536.838,40,
para aquisição de material destinado à Escola Técnica Nacional
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto :o.•o Ministério da Educação e Saúde o crédito especia•l de quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e trinta e oito cruzeiros
e qüarenta centavos (Cr$ 536.838,40), p<ira atender à despesa com a ~quisi
~âo de material destinado à -Escola Técnica Na:cional.
Art. 2.0 Êste decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
Repúbliw.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema .
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6.220-

DE

21

DE JANEIRO DE

1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 1.851.380,70, parti.
clas<.dficação de despesa proveniente do transporte de valores

O Presidente da :República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de um
milhão, oitocentos e cinqüenta e um mil, trezentos e oitenta ··cruzeiros e se~
tenta . centavos (Cr$ 1. 851. 380,70), para ::;,tender à classificação da despesa
realizada com o transporte, por via aérea, de valores destinados às repartições
do norte do país.
Parágrafo único. O crédito de que trata ês-te artigo será automàticamente
distribuído ao Tesouro Nacional e cpnsiderado no exercício de 1943, para efeito
de classificação da despesa a que se destina a qual figurará nas contas do mesmo
exercício.
Art. 2. 0 O presente decreto-lei entra em vigor na data de. sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência- e 56. 0 da
República,
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa ,
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DECRETO~LEI

N. 6.221-DE 21 DE JANEIRO DE 1944

Prorroga o prazo para concessão dos favores de que trata ·a decreto-lei n. 5. 719,
de 3 de agôsto de 1943, e dá outras providências
O Presidente da República, usando d8. atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta :

Art, 1.0 Fica prorrogado, por seis meses, o prazo da suspensão estabelecida
no decreto-lei n, 5. 719, de 3 de agôsto de 1943, da cobrança dos direitos

e taxaS aduaneiras que incidem sôbre a manteiga de leite, ch;ssificada no
art. 100 (classe 4.a) da atual Tarifa das Alfândegas,

Art. 2.0 Dentro do prazo de prorrogação referido no mtigo anterior, goZa~ão de idênticos favores atribuídos à manteiga de leite os queijos de qualquer
tipo, de procedência estrangeira, classificados no art. 107 (classe 4.n) d8.
mesma Tarifa das Alfândegas.
Art. 3.0 O presente decreto-lei entrará em vigor na data <;!e sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio àe Janeiro; 21 de janeiro de 1944; 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETÚLIO

v ARGAS.

A. de Sousa Costa .

DECRETO-LEI N. 6. 222

~ DE

22

DE JANEIRO DE

1944

Dá nova redação ao artigo 4.0 do decreto-lei n. 5. 96'~, de 3 de novembw
de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo

180 da Constituição, decreta:

Art, i. o O artigo 4. 0 do decreto-lei n. 5. 964, de 3 de novembro de
1943, passa a ter a seguinte redação:
"Artigo "1·. 0 Os consumidores, fora dos Estados produtores, de
quantidade superior a dez mil ( 10. 000) toneladas mensais terão
direito ac abatimento de 15% (quinze por cento) sôbre os preços
da tabela anexa".
Art. 2.0 O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogcdas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1944, 123.0 da IndepeP..dência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO-LEI N. 6. 223 -

DE 22 DE JANEIRO DE 1944

Manda c;omputar os "abonos" para efeito do cálculo do salário de compensação
e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
S.rtigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 São computados para a formação dos salários fixados pelos
decretos-leis ns. 5.977, 5.978 e 5.979, todos de 10 de novembro de 1943,
os "abonos" ou os aumentos efetivos que, por iniciativa própria, tenham os
empregadores concedido a seus empregados no transcurso do período de 1 de
maio a 10 de novembro do referido ano.
Art. 2.0 Para os efeitos do cômputo a que se refere o artigo 1.0, são
"abonos" os aumentos de salário concedidos nos têrmos do decreto-lei n. 3.813,
de 10 de novembro de 1941, cujo prazo de vigência foi prorrogado pelo decreto-lei n. 4. 356, de 4 de julho de 1942.
Art. 3.0 As gratificações, bonificações ou percentagens pagas aos empregados não serão computadà.s para o efeito do cálculo e a majoração dos
salários, decorrente dos decretos-leis ns. 5.977, 5.978 e 5.979, os quais não
serão causa para a redUção ou supressão de tais gratificações, bonificações ou
percentB.gens.
Art. 4.0 Os salários, fixados pelos decretos~ leis ns. 5. 977, 5. 978 e
5. 979, todos de 10 de novembro de 1943, são, respeitados os prazos de vigência, ·incorporados à remuneração dos empregados para a plenitude dos efeitos legais, inclusive os descontos previstos para os descontos fixados na legislação de aSsistência e previdência social.
Art. 5. 0 Nas emprêsas sujeitas ao regime do decreto n. 20.465, de 31
de outubro de 1931, tôda a importância agora incorporada efetivamente ao
salário será destinada, no primeiro mês, à respectiva Caixa de Aposentadoria
e Pensões, nos têrmos da legislação vigente.
Art. 6.0 A aplicação do presente decreto-lei não será causa para a devolução de diferença de !:'alários porventura pagos a empregados, a partir ~e
10 de novembro de 1943.
Art. 7.0 O presente decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 6. 224 -

DE

24 DE JANEIRO DE 1944

Institui o impôsto sôbre lucros extraordinários e dá outras providências

O Presidente da República, usanda da atribuição que lhe confere o artigo
180 da Constituição, decreto :
Art. 1.0 E' criado o impôsto sôbre lucros extraordinários a ser cobrado,
a partir dêste exercício, juntamente com o de que trata o art. 44 do decreto-lei
n. 5. 844, de 23 -de setembro de 1943, enquanto perdurarem as condições decorrentes de guerra e para os casos previstos neste decreto-lei.
Art. 2.0 O impôSto a que se refere o artigo ·anterior é devido pelas
pessoas juredicas, como as define o decreto-lei n. 5. 844, de 23 de setembro de
1943.
Art. 3.0 O impôsto recairá sôbre os lucros extraordinários verificados
no ano social ou civil anterior ao exercecio financeiro em que for devido.
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§ 1.0 Consideram-se extraordinários os lucros qo.e excederem à média
dos verificados em um ( 1) biênio fromado, à escôlha do contribuinte, por
quaisquer dos anos compreendidos no período de 1936 a 1940, inclusive, com

o acréscimo de einquenta por cento (50 %) .
§ 2.0 Será adicionada à média dos lucros do biênio escolhido, inclusive
o acréscimo de cinqüenta por cento (50 %), a importância que corresponder a Vinte e cinco por cento (25 %) dos investimentos que, a partir de 1941,

tenham sido feitos na emprêsa.
§ 3.0 Para a fixação do rendimento tributável, será dotado o conceito de

lucro estabelecido no art. 37 do decreto-lei n. 5. 844, de 23 de setembro
de 1943.
Art, 4.0 À firma ou sociedade que considerar desfavorável ou inapli~
cável ao seu caso a base prevista no art. 3.0 será permitido adotar como
base a importância eqüivalente a vinte e cinco por cento (25 %) do capital
efetivamente aplicado na exPloraçã.o do negócio.
§ 1.0 Para os fins dêste decreto-lei, o capital efetivamente aplicado com·
preende o capital realizado, reservas, excluidas as provisões e mais :
a) setenta por cento (70 %) das Íf!lport~ncias que os titulares das firmas
individuais ou os sócios solidários tenham mantido em poder das respectivas
emprêsas, durante pelo me:ç10s um ( 1) ano, deduzidas, porém, os juros corres~
pondentes; e
b) trinta por ce~to ( 30 %) da importância de empréstimos a prazo
nunca inferior a um ( 1) ano ou por meio de emissões de debêntures, rea·
lizados até 31 de dezembro do B:no anterior ao em que se verificaram os lucros
e cujo produto esteja efetivamente investido na emprêsa.
§ .2.0 As importâncias mencionadas na letra b do parágrafo anterior deixarão de ser consideradas para o efeito dêste artigo,- na parte que excedem a
importância igual ao capital e fundos de reservas.
·
§ 3.0 Não será levado em consideração o aumento de capital que resultar
de simples reajustamento do valor de bens do ativo e não de novos investimentos,
Art. 5.° Ficam isentas do impôsto sôbre lucros extraordinários e da
obrigatoriedade das reservas previstas nesta Lei, as firmas ou sociedades
cujos balanços do ano anterior acusem lucros inferiores a cem mil cruzeiros

(C<$ 100.000,00).
Art. 6.0 O impôsto referido no art. 1.0 dêste decreto-lei será cobrado
pela forma seguinte :
Vinte por cento (20 %) sôbre a parte do lucro que não exceder de cem
por cento ( 100 %) do lucro básico definido nos arts. 3.0 e 4.0 ;
Trinta por cento (30 %) sôbre a parte compreendida entre cem (100)
e duzentos por cento (200 %);
Quarenta por cento ( 40 %) sôbre a parte compreendida entre duzentos
(200) e trezentos por cento (300 %); e
Cinqüenta por cento ( 40 %) sôbre o que exceder de trezentos por cento

(300 %) .
Art. 7.0 As fhma.s ou sociedades não pagarão o impôsto criado neste
decreto-lei se aplicarem importância igual ao dôbro do impôsto na aquisição
de "Certificados de Equipamento" ou na constituição de "Depósitos de Garantia''.
Art. 8.0 São extensivas ao impôsto de que trata êste decreto-lei as disposições legais do impôsto de renda que lhe forem aplicáveis.
Art. 9.0 Afim de resolver como única instância as questões decorrentes
da. aplicação dêste decreto-lei, inclusive as dúvidas suscitadas na fase de lançamento e os casos em que sejam invocadas circunstâncias excepcionais quanto
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à formação de lucros, fica criada a Junta de Ajustes dos Lucros Extraordinários, que se regerá pelo regulamento a ser baixado por decreto, dentro de
trinta (30) dias, a partir da data da publicação dêste decreto-lei.
Parágrafo único. A Junta de Ajustes dos Lucros Extraordinários será
constitu~da pel::;, ê.tual Câmara de Reajustamento Econômico, acrescida de quatro
( 4) membros nomeados pelo Presidente da República, sendo dois ( 2) escolhidos dentro os funcionários especialiados do Ministério da Fazenda e doi.s
(2) dos indicados pela Federação das Associações Comerciais' do Brasil e
Confederação . N acionai da Indústria.
Art. 10 .. Fica suspensa durante a vigência dêste decreto-lei a obrigação
da distribuição de lucros de que trata o § 2. 0 do art. 130 do decreto-lei
n, 2.627, de 26 de setembro de 1940.
Art. 11. O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contt:ário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 50.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6. 225 -

DE 24 DE

JANEIRO

DE 1944

In.stiiui os "Certificados de Equipamento" e os "Depósitos de

Çl~.rantia"

O Presidente la República usando da atribuição que lhe confere o artigo
180 dao Constituição, decreta :
Art. 1.0 Fica instituídO o "Certificado de Equipamento,', emitido pelo
Banco do .Brasil S. A. com garantia do Govêrno Federal, para ser resgatado
em moeda de curso internacional, na data em que fôr possível ao portador
adquirir máquinas e utensílios, no estrangeiw, para o reaparecimento de
sua emprêsa.
Parágrafo únicO. A palavra "empiêsa,,, usada neste artigo, compreende
tôdas as entidades abrangidas .pela expressão "pessoas jurídicas" da lei do
impôsto de renda e ainda os agricultores, que por intermédio de cooperativas
desejarem adquirir máquina e utensílios para a agricultura.
Art. 2.0 Os "Certificados de Equipamento:• são nominativos e intransferíveis e renderão juros anuais de três por cento (3 %) , p&gos pelo Banco
do .J?rasil S. A. por cont<;~ do Govêrno Federal.
Art. 3.° Ficam também in3tituídos os "Depósitos de Garantia", feitos
no Banco do Brasil S. A. com responsabilidade do Govêrno Féderal, os
quais terão dentre outros objetivos o de fazer face a prejuízos dos c!epositantes, desde que comprometam profundamente a situação da emprêsa.
ParágrafO único. E' aplicável aos "Depósitos de Garantia" o disposto
no parágrafo único do art. 1.0 e no art. 2.0 dêste decreto-lei.
Art. 4.0 O levantamento dos depósitos, antes do p:razo fixado no art. 8.0 ,
só poderá realizat-se mediante o pa.gamento do impôsto sôbre luqos eztraordinários, criado pe~o decreto-lei n. 6. 224, de 24 de janei:ro d~ 1944, caso
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que o depositante não terá direito aos juros estabelecidos no art. 2.0
dêste _decl·eto-lei.
Art. 5.0 E: admissível a utilização dos "Depósitos de Garantia", independeritemente do pagamento do impôsto, sempre que a retirada por desti11ada a cobrir prejuízos nos têrmos do art. 3.0 ou a realizar investimentos
que sejam de utilidade, a juízo do Govê:rno.
Parág;nfo único. A existência de prejuízos será demonstrada perante
a Junta de Ajustes dos Lucros Extraordinários de que trata o art. 9.0 do
decreto-lei n. 6, 224, de 24 de janeiro de 1944.
Art. 6. 0 São reciprocamente conversíveis, a pedido do respectivo titular,
as somas correspondentes aos "Certificados de Equipamento" a "Depósitos
de Garantia".
Art. 7.0 Aos portadores de "Certificados de Equipamento" será concedida
prioridade de importação.
Art. 8.0 Se as condições de guerra o permitirem, os "Depósitos de
Garantia" serão liberados a partir de 1 de janeiro de 1946.
Art. 9.0 Os recolhimentos relativos aos "Certificados de Equipamento"
e "Depósito de Garantia" serão realizados, trimestralmente, de 31 de março
em diante de acôrdo com as instruções que forem baixadas pelo Ministro
de Estado dos Negócios da Fazenda,
Art. 10. Este decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as dispOsições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6. 226

DE

24

DE JANEIRO DE

Prorroga o pt'a?:O previsto no art. 3.0 do decreto·lei n.
janeiro de 1943

1944

5, 219, de 22 de

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição, decreta :

Art. 1.° Fica prorrogado, por mais 60 dias, o prazo a que se refere o
art. 3.0 do d8creto·lei n. 5.219, de 22 de janeiro de 1943, para assinatura
do contrato, relativo à concessão outorgada à Companhia Rádio Internacional do Brasil para executar serviços radiotel~fônico público interior e radiotelefônico p<.lblico restrito interior, e de que tratam os decretos-leis núrn.eros 5.270, 5.337, 5.518, 5. 716, 5.838 e 6.028, respectivamente, de 23
de fevereiro, 23 de março, 25 de maio, 31 de julho, 21 de setembro e 24
de novembro do ano P. findo.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
G~TÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima,
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DECRETO~ LEI

N, 6. 227 -

DE

24

DE JANEIRO DE

1944

_,() Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180
da Constituição, decreta a seguinte lei:

CóDIGO PENAL MILITAR
ILHVRO J:

Generalidades
TíTULO I
Da aplicação da Lei Penal Militar
Art. 1.0 Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem
prévia cominação legal.
Art. 2.0 Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de
considerar ·crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da
sentença condenatória.
Parágrafo único. A lei posterior, que de outro modo favorece ao agente,
l'lplica-se ao fato não definitivamente julgado e, na parte em que comina pena
menoS rigorosa, ainda ao fato julgado por sentença condenatóri~ irrecorrível,
Art. 3.0 A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de
duração ou ces:;adas as circun'stâncias que a determinarrun, aplica-se ao
fato praticado durante sua vigência.
Art, 4.0 A lei penal militar aplica~se EJO crime praticado no território na~
éional, ou fora dêle, ainda que, neste c2so, já tenha sido o agente julgado pela
justiça estra•ngeira.
~ua

Art, 5.0 A pena cumprida no estra.ngeiro atenua a pena imposta no Era~
sil, pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.
Art. 6.°

Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

os crimes de que trata êste código, quando definidos de modo diverso
na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo
disposição especial;
li - os crimes previsto:::; neste código, embora também o sejam com igual
definição na lei penal comum, quando praticados:
I -

a) por militar em situação de ativid3de, ou D3seme1hado, contra militar na
mesma situação, ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade, ou assemel_hado, em lugar sujeito
à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado,
ou civil;
·
c) por militar em serviço, ou em formatura, ainda que fora do lugar su~
jeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou asse.
melha-do, ou civil;
d) por militar dUrante o pedodo de manobras ou exercício no campo, co~
t:ra militar da re-serva, ou reformado, ou assemelhado ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contm o patd~
mônio sob a administração militar, ou a ordem administmtiva militar.
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III - os crimes praticados por militar dfll reserva, ou reformado, ou por
civil, contra as instituições militares, considerando-se' como tais, não só os compreendidos na allnea I, como os da alínea II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
h) em lugar sujeito à administração mil.l.tar, contra militar em situação de
atividade, ou assemelhado;
c) contra militm- em formatura, ou durante o período de exercício; ou ra~
no bras no. campo;
· d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar
em função de natureza militM".
Art. 7.°

Consideram-se crimes militares, em tempo de guerra:

I - os especia·lmente previstos neste código para o tempo de guerra;
II - os crimes militares previstos para o tempo de paz;
III - os crimes previstos neste código, embora também o sejam com igual
definição na lei p:mal comum ou especial, quando praticados, qualquer que seja
o agente:
a) em território, na-cional ou estrangeiro, militarmente ocupado;
b) em qualquer lugar, se comprometem ou podem comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militmes, ou, de qualquer outra forma, atentam contra ao segurança externa do país ou podem expô-la a perigo.
IV - os crimes definidos. na lei penal comum ou especial, embora não
previstos neste código, quando pratica~os €!ffi zona de efetivas operações militares ou em território estre.ngeiro, militarmente ocupado.
A:rt. 8.° Considera-se S1~semelhado o funcionário dDs Ministérios da Guer-ra, da Madnha 'e cia Aeronáutica, submetido a preceito de disciplina militar, em
virtude de lei ou regul:amento, ou pessoa a êle equipan:da pelos regulamentos
milita>res.
Art. 9.0 Os milita>res estrangeiros, quando em comissão nas fôrças armadas, ficam sujeitos à lei penal militar brasileim_, res-salvado o disposto em convenções e tratados.
Art. 10. O milita-r da reserva, ou reformado, empregado na administr-ação militar, equipara-se ao militar em situação de atividade, para o efeito da
aplk<:~ção da lel penal militar.
Art. 11. O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e as prerrogativas do pôs-to ou graduação, para o efeito da aplicação da lei
penal militar, quando pratica ou ccntm êle é praticado crime militar.
Art. 12. O defeito do ate de incorporação n.5o exclui a aplicas:ão da
lei penal milit&r, se é alegado cu ccnhecido após a práticu do crime.
Art. 13. O tempo de guerra, para os efaitos da aplicação da lei pena-l
militar, começa com a decla·ração de guena, ou com o decreto de mObilização e conseqüente reconhecimento do estado de guerra, e termina quando
ordenada a cess2ção das hostilidades .
· Parágrafo único. O estado de gv:erra estende-se aos navios ou a.eroM
naves, no território nacional, ou fora dele, em missão oficial.
Art. 14. O dia do comêço bdui-se. no cômputo do prazo. Contam-se
os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.
Art. 15. Desprezam-se, TI? pena priva·tiva de liberdade, es frações
de dia.
Art. 16. As regras gerais d6ste código aplicam-se aos fatos incriminados
por lei militar especial, se esta não dispõe de modo diverso.
Art. 17. Êste código não compreende as infrâ.IÇÕes dos regulamentos
disciplinares.
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TíTULO 11
Do crime e da responsabilidade penal
Art. 18. O resultado de que depende a exist&ncia do crime sàmente
é imputável a quem lhe deu causa. Considera~se causa a ação ou omissão
sem a qual à resultado não teria ocorrido .
Parágrafo untco. A superveniência de causa independente exclÚi a
imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos ante:rioresr
entretanto, imputam~se a quem os praticou.
Art. 19.

Diz~se

o crime:

I -

consumado, quando nêre se :reunem todos os elementos de sua
defi~1ição legal;
II -:- tentado, qut.:ndo iniciada a e.xecução, não se consuma, por cir~
cunstâncias alheias à vontz.de do agente.
Art. 20. Salvo disposição em contrário, pune~se a tentativa com a
pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois têrços.
Art. 21. O agente que, voluntàriamente, desiste da consumação do
crime ou impede que o resultado se produza, só respond.e pelos atos já
praticados.
Art. 22. Não se pune a tentS~tiva quando por ineficácia absoluta de
meio, ou por absoluta imp.ropriedade do objeto, é impossível cop.sumar~se
o crime.
Art. 23.
I -

Diz~se

o crime:

doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de

produzí~lo;

II culposo, qu<:ndo o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperída .·
Art. 24. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por
fato previsto como crime, s€não quando o pratica dolosamente.
Art. 25. A ignorância ou a errad;;:. compreensão da lei não eximem
de pena.
Art. 26. E' isento de pena quem comete o crime por êrro qua:nto ao
fato que o constitui, ou quem, por êrro plenamente justificado pelas circuns~
táncias, supõe situação cie fato que, se existisse, -tornaria a ação legítimG:I.
§ 1.0 Não há is<mção de pena quando o êrro deriva de culpa e o fato

é punível como crime culposo.
§ 2.0 Responde pelo crime o terceiro que determina o êrro.

Art. 27. O êrro quanto à pessoa contra a qual o crime é pra.ticado não
isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as cOndições ou qualidades
da vítima, senão as da pessoa: contra quem o B~gente queria praticar o
crime.
Art. 28. Se o crime é cometido sob coação irresistível ou em estrita
·obediência à ordem de superior hierárqUico, em matéria de serviço, zó é
punível o autor da ·coação ou da ordem.
§ :1.0 Se a ordem 'do S;Jperior tem por objeto a prática de a-to manifestamente criminoso, ou há excesso nos atos ou na forma da execução, é punível
também o inferior.
§ 2.0 Nos crimes em que há violação de deve1· militar, o agente
não pode invocar a cqação irresistível senão quando física · ou materia-l.
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Art. 29. Não há crime quando o agente pratica o fato:
I
em estado de necessidade;
I1
em legítima defesa;
III
em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular
de direito.
Art. 30. O comandante do navio, aeronave ou praça de guerra, na
iminência de pedgo ou grave calamidade, p~de compelir os subalternos, por
meios violentos, a executar serviços e ms.•nobras urgentes, para salvar a
unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição,
a revolta, ou o saque,
Art. 31. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato
para s;;::.lvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia
de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacr~fício, nas· circunstâncias, não era razoável exigir-se.
§ 1.0 Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal
de enfrentar o perigo.
§ 2.0 Embora reconheça que em razoável exigir-se o sacrifício do direitG
ameaçado, o juiz pode reduzir a pena, de um a dois têrços.

Art. 32. Entende-se em 'legítima defesa quem, usando moderadamente
dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito
seu ou de outrem,
Pa.rágrafo umco. O agente que excede culposamente os limites ,da
legítima defesa responde pelo fato, se êste é punível como crime culposo.
Art. 33. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas
penas a êste cominadas.
§ 1. 0 Reputam-se cabeças os que provocam, excitam ou d:i.rigem a ação,
para a prática- de crime de autoria coletiva necessária.
§ 2. 0 Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais,
são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem função
de oficial.
§ 3.0 Não se comunicam as Circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando element_ares do crime .
Art. 34.

Deixam de ser elementos constitutivos do crime:

I - a qualidade de superior ou a de inferior, quando não conhecida
do agente;
1I - a qualidade, de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de
serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia ou plantão, quando a ação é
praticada em repulsa a agressão.
Art. 35. É isento de pena quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento.
Parágrafo único. A pena pode· ser reduzida de um a dois terços, se
o agente, em virtude de Perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, não possuia, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de deterrainar-se de acôrdo com êsse entendimento.
Art. 36 . Os menores de dezoito anos são penalmente irresponsáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação esp~cial.
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Parágrafo único. Equiparam-se aos maiores de dezoito anos, os militares e assemelhados_ que ainda não tenham atingido a essa idade.
Art. 37,

Não excluem a responsabilidade penal:

I - a emoção ou a paixão;
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substáncia de
efeitos- análogos.
§ 1.0 É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou fôrça maior, era, ao tempo da ação ou da omissãv,
inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento.
§ 2. 0 A pena pod~ ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por
embriaguez, p:mveniente de caso fortuito ou fôrça maior, não possuia, ao tempo
da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter criminoso
do :fato, ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento.
Art. 38. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo
menos, a ser tentado.

TíTULO Ill
Das penas e das medidas de segurança
CAPíTULO I
DAS PENAS, SUA APLICAÇÃO, EXECUÇÃO E EFEITOS

Art. 39.

As penas principais são:

a) morte;
b) reclusão;
c) detenção;
d) prisão;
e) suspensão do exercício do pôsto ou cargo;
f) reforma.
Art. 40. A pena de morte é executada por fuzilamento.
Art. 41. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada,
logo que passe em julgado, ao Presidente da República, e não pode ser exe·
cutada senão depois de cillco dias.
Parágrafo único. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra,
pode ser imediatamente executada, quando o exija o interêsse da ordem e da
disciplina militares.
Art. 42. Qualquer pena privativa de liberdade, por tempo .até dois
anos, imposta a militar, é convertida em prisão e cumprida:
I - pelo oficial, em recinto de estabelecimento militar;
I1 - pela praça, em prisão militar.
Art. 43. A péna privativa de liberdade por mais de dois anos, imposta
a militar, é cumprida em penitenciária militar ou civil, ficando o recluso ou
o detento sujeito ao regime do estabelecimento a que seja recolhido.
Art. 44. A pena de reclusão pode ser, a pedido do condenado e a critério do juiz, convertida em detenção, com aumento que não exceda da décima parte.
Art. 45. A pena de. suspensão do exerClclO do pôsto ou cargo consiste
na agregação, licenciamento ou disponibilidade do condenado pelo tempo fixado na sentença, não sendo contado como tempo de serviço o do cumprimento da pena.

A'l'OS DO PODErt EXECU'l'l\'0

Art. 46. A pena de reforma sujeita o condenado à situação de inativi~
dade, com direito à percepção de um vinte e cinco avos do soldo, por ano de
serviço, não podendo, entretanto, receber importância superior à do soldo.
Art. 47. O assemelhado cumpre a pena segundo o p6sto ou graduação
que lhe cot-responde.
Parágrafo único, Para os funcionários não aJ;emelhados e os extranu~
merários dos Ministérios da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica que não
tenham honras militares, regula-se a correspondência pelo padrão de vencimentos.
Art. 48. O civil cumpre a pena imposta pela Justiça Militar em peni~
tenciária civil, ou à faita, em seção especial de -prisão comum, fic<Jndo sujeito
ao regime do estabelecimennto a que seja recolhido.
Art. 49.
I
!I
III
IV

-

São penas accessórias:

perda de p6sto e patente;
exclusão das f6rças armadas;
perda de funçEio pública, eletiva ou de nom2ação;
interdição de direitos.

Art. 50. A perda de p6sto e patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, é importa a perda das condecorações.
Art.' 51. A perda de _p6sto e patente assegura à família do condenado
o direito à herança militar, ao montepio civil ou benefício de famHía, como
se o ~ondenado houvesse falecido.
Art. 52. A condenação da praça à· pena privativa da liberdade por tem·
po superior a dois anos, importa sua exclusão das f6rças armadas.
Art. 53. Incorre na perda de função pública o assemelhado ou civil:
I' condenado à pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso
de poder ou violação de dever inerente à função pública;
II condenado por outro crime à pena privativa da liberdade por mais de
dois anos.
'
Art. 54.

São interdições de direitos:

I a incapacidade temporária. para a investidura em função pública;
II a incapacidade temporária para profissão ou atividade, cujo exercício
dependa de habiiltação especial ou de licença ou autorização do poder pú~
blico;
III a suspensão dos direitos políticos.
Parágrafo único.

Incorre:

I na interdição sob o n. 1:
a) de cinco a vinte anos, o conden8_do a reclusão por tempo não inferior
a quatro anos:
b) de dois a oito anos, o condenado a reclusão por tempo superior a dois
anos e inferior a quatro;
II na interdição sob o n. II, de dois. a dez anos, o condenado a pena pri~
vativa de liberdade por tempo superior a. dois anos, por crime cometido com
abuso de profissão ou atividade, ou com infração de dever a ela inerente;
UI na interdição sob o n. III, o condenado a pena privativa de liber~
dade, enquanto dure a execução da pena, a aplicação da medida de segu~
rança detentiva ou a interdição sob o n. I.
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Art. 55.

47.

A sentença deve declarar:

I -a perda da função pública, nos casos do n. I do art. 53;
I! as interdições, nos casos -dos ns. I e II. do parágrafo .único do artigo
anterior, fixando-lhes a duração, quando temporárias.
Parágrafo único. Nos demais casos, a perda da função pública, como a
do pôsto e patente, em virtude da condenação à. pena. p_:ivativa de liberd~de
por tempo superior a dois anos (at·t. 50), e as mterd1çoes resultam da Sim~
ples imposição da pena.
Art. 56. As interdições temporanas tornam-se efetivas logo que passe em
julgado a sentença, começando a correr o pr8zo de sua duração do dia em
que:
a) termina a execução da pena privativa de liberdade ou esta se extingua
pela prescrição;
b) finda a execução da medida de segurança detentiva.
Art. 57. Compete ao Juiz, _atendendo aoS antecedentes e _à personalidade
do agente, à intensidade do dolo ou grau da culpa, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime:
I determinar a pena aplicável, dentre _as cominadas alternativamente;
II fixar, dMtro do's limites legais, a q!.lantidade da pena aplicável.
Art. 58: No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximarse do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo·se como
tais as que resuham dos motivos determinantes do crime, da personalidade do
agente e da reincidência.
Art. 59. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não
-constituem ou qualificam o crime:
I rei.ncidência;
II ter o agente cometido o crime:
a) por motivo fútil ou torpe;
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou
vantagem de outro crime;
c) depois de embriagar·se, salvo se a embriaguez ·decorrer de caso
fortuito ou fôrça ms;.ior;
d) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro re~
curso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;
e) com emprêgo de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro
meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum;
f) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge;
g) com abuso ·de autoridade ou prevalecendo~se de relações domésticas,
de coabitação ou de hospitalidade;
/1) contra criança, velho ou enfêrmo;
i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade;
j) em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, alagamento, inundação,
ou qualquer calamid<Xte pública, ou de desgraça particular do ofendido;
k) estando de serviço;
I) com emprêgo de arma ou instrumento de serviço para êsse fim
procurado;
m) em auditório de Justiça Militar;
n) em país estrangeiro;
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II_I

~

ter o agente:

a) promovido ou organizado SI cooperação no crime, ou
atividade dos demais autores;
b) coagido outrem à execução 1naterial do crime;
c) instigado ou determinado alguém ~ cometer o crime.

dirigido

a

Art. 60. Verifica-se a :reincidêncb quando o a-gente comete o novo
cdme, depois de tÍ-ansitar em jclgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
§ 1. 0

Diz-se a reincidência:

I ~ gen8rica, quando os crimés são de n~tureza divers<l';
II - específic2, qua-ndo os crimes_ são da mesma natureza.
§ 2.° Ccnsider;;;m.-se crimes da. mesma natureza os previstos no mesmo
dispositivü l~gal, · bem como os que, embora previs-tos em dispositivos
diversos, apres~nta:m, Pelos fatos que os constituem, cu por seUs motivos
determinE•ntes, caracteres fundamentais comuns.

Art.

61. A reincidência específica importa:

I ~ e. aplicação da pena privativa de liberd0.de acima da met8.de da
soma do mínimo com o máximo;
!I ~ a s.·plicação da pena mais gmve em quaiidade, dentre as co·
minadas alternativamente, sem prejuízo do disposto no n. I.
Art.
I

li

III.

62.

São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos;
ter sido de somenos importância a cooperação no crime;
a ignorância ou a errada compreensão da lei penal, qua-ndo

escusáveis;
IV
ter o agente:
a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral;
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo · após
o crime, e•,itar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reps.·1·ado o dano;
c) cometido o crime sob influência de violenta emoção, provocada
por ato injusto da vítima;
d) confessado espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do
crime, ignorada ou imput&da a outrem;
V

tratamento com rigor não permitido em lei.

Nos crimes em que a pena máxima é de morte ou de reclusão
por vinte anos, ao juiz é facultado atender ou não às circunstâncias atenuantes
enumeradas no artigo.
§ 2. 0 Se o agente quis participar de crime menos grave, a pena é
dimírmida de um têrço até a metade, não podendo, porém, ser inferior ao
mínimo da cominada ao crime cometido.
§ 1. 0

Art.
serção:

63.

São cil:cunstâncias agravantes especiais Dos crimes de de-

I ~ a incorporação voluntária de desertor a outra uniclG~de;
II ausência do des"ertor da unidade estacionada em fronteira ou
em país estra-ngeiro;
III levar o desertor arma de serviço, ou utiliza-r-se de qualquermeio de transporte militar.
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64.

São circunstâncias atenuantes
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especiais:

I -

no crime de deserção, a apresentação voluntária, dentro do prazo
de sessenta dias, contados do dia da ausência;
II - no crime de insubmissão ~
a) a ignorância ou a errada compreensão dos atos da convocação militar,
quando escusáveis;
b) a apresentação voluntária dentro do pra.zo de um ano, contado
do último dia maTcado para a apresentação.

Art, 65, A pena que tenha de ser aumentada ou diminuí:Q.a de qu<bnticlade fixa ou dentro de determinados limites é a que o juiz aplicaria,
se não existisse causa de aumento ou de diminuição.
Parágrafo único. No concurso de ca•usas de aumento ou de diminuição
previstas na Parte Especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento 'ou
a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
ou diminua,
Art. 66. Quando o criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes. idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa
de penas de reclusão e detenção aplica-se primeiro, aquela.
§ 1,0 Quando o agente, media.nte uma só ação ou omissão, pratica duis
ou mais crimes, a que se cominam penas privativas de liberdade,- impõe-se-lhe
a mais gra•ve, ou, se idênticas, sOmente uma delas, mas aumentade, em
qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto,
cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes
resultam de desígnios autônomos.
§ 2. 0 Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pm.tica
dois ou máis crimes da mesma espécie, e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução e outras semelhentes, devem os subseqüentes ser
havidos como continuação do primeiro, impõe-se-lhe a pena de um só dos'
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer
caso, de um serto a dois terços.
Art. 67. Quando, por acidente ou êrro no uso dos meios de exe~
cução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender atinge
pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela,
atendendo-se ao disposto no art. 27.
Parágra-fo único. Quando, além da pessoa que o agente pretendia
ofender, é atingida outra, aplica-se a regra do § 1.0 do art. 66.
Art. 68. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por addente ou
êrro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o
agente responde por culpao, se o fato é previsto como crime culposo; se
ocorre também o resultado'pretendido, aplica-se a r€p;ra do § 1. 0 do art. 66.
Art. 69. A duração das penas privativas de liberdade não pode1
em caso algum, ser superior a trinta anos.
§ 1. 0 Quando cominadas as penas de morte, no grau máximo, e de
reclusão no grau mínimo, aquela cor-responde, para o efeito da graduação,
à de reclusão por trinta anos ..
§ 2. 0 Nos crimes punidos com a pena de morte, esta corresponde à
de reclusão por trinta a-nos, para o cálculo da pena aplicável à tentativa,
salvo disposição especial.
Ait. 70. O condenado a que sobrevém doença mental deve ser re·
colhido SI manicômio judiciário, ou à falta, a outro estabelecimento adequado,
onde lhe seja r;tssegurada cust~dia,
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Art. 71. Computam~se na pena privativa de liberdade o tempo de
prisão preventiva ou provisória, no Brasil ou no estrangeiro, e o de inter~
nação em .hospital ou mamcomio.
Art. 72. São efeitos da condenação:

I - torna-r certa a obrigação de indenizsr o dano resultante do
crime;
li - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de bo~ fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo
fz,bríco, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua
proveito. auferido pelo a:?;ente com a prática do fato criminoso.
Art. 73, O juiz pode conceder livramento condicional ao condenado
la pena de reclusão ou de detenção superior a três anos, desde que:
I - cumprida mais da metOO_e da pena, se o criminoso é primário, e
mais de três quartos, se reincidente;
H - verificada a ausência ou a cessação -da periculosidade, e provado3
bom comportamento durante a vida ca,rcerária e aptidão pera prover a
própria subsistência mediante trabalho honesto ;
III - satisfeitas as obrigações civis resultantes do crime, salvo quando
provada a insolvência do Ct'lndenado
Parágrafo único. As penas que correspondem a crimes aub~nomos
podem somar-se para o efeito do livramento, quando qualquer delas é su·
perior a três anos.
Art. 74. A sentença deve especificar ss condições a que fica subor~
dinado o livramento.
Art. 75. O livramento sOmente se concede mediante parecer "do Conselho Penitenciário. ouvido o diretor do estabelecimento em que está ou
tenha estado o liberando e, se imposta medida de se~urança detentiva, após o
exame s que se refere o art. 89 .
Art. 76, O liberado, onde não exista patronato oficialmente subordinado ao Conselho Penitenciário, fica sob a vigilância da autoridade policial.
Art. 77. Revoga-se o livramento, se o liberado vem s ser condenado,
em sentença irrecorrível:
I -- por crime cometido durante a vigência do benefício;
por crime anterior, sem prejuízo, entretanto, do disposto no
parágrafo único do art. 73;
III por motivo de contravenção, desde que imposta pena privativa de liberdade.
li -

Parágrafo único. O juiz pode revogar o livramento, se o liberado
deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes de sentença qu é irrecorrivelmente condenado, por motivo de contravenção, a pena que seja
privativa de liberdade.
Art. 78. Revogado o livramento, não pode ser novamente concedido,
e, salvo qua.ndo a revogação resulta de condenação por outro crime ou contravenção, anteriores 0-quele benefício, não se desconta na pena o tempo em
que esteve sôlto o condenado.
Art, 79. Se até o seu têrmo o livramento não é revoga~ o. considera-se
extinta a pena priva-tiva de liberdade e ficam sem efeito as medidas de segurança pess-oais.
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Parágrafo único. O juiz não pode declarar extinta a pena, enquanto não
pass:;:,r em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por
crime ou contravenção, ccmetidos na vigência do livramento.
Art. 80. O livraménto condicional não se. aplica ao condenado por
crime cometido em tempo de guerra, ou, em tempo de paz, por crime
contra a segurança externa do pCJÍs, ou de revolta, motim, deserção, aliciação
e incitamento, violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de
quarto, ou sentinelas, vigia ou plantão.
Art. 81. E' formalidade essencial para! a concessão do livramento
condicional' a audiência do Ministério Público Militar.
CAPÍTULO li
DAS

MEDIDAS

DE SEGURANÇA

Art. 82. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo
da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa, a lei vigente ao tempo da
execução.
Art. 83. As medidas de segurança sOmente podem ser impostas:
I aos civis;
11 - aos militares e seus assemelhados condenados à pena privativa de
liberdade por tempo superior a dois anos, ou aos que de outro modo hajam
perdido função, pôsto e patente, ou hajam sido excluídos;
III aos militares e seus assemelhados absolvidos, no caso do ar·
tigo 35.

84. A aplicação da medid8 de segurança pressupõe:
a prática de fato previsto como crime;
a periculosidade do agente,
85. Quando a periculosidade não é presumida por lei, deve ser reperigoso o indivíduo, se a sua personalidade e antecedentes, bem
motivos e circunstancias do crime, autorizem a suposição de que
torne a delinqüir.
86. Presumem-se perigosos:
aquêles que, nos têrmos do art. 35, são isentos de pena;
os referidos no parágrafo único do art, 35;
,
os condenados por crime cometido em estado de embriaguez pelo
substância de efeitos análogos, se habitual a embriaguez;
IV - os reincidentes em crime doloso.
§ 1.0 A presunção de periculosidade não prevalece, quando a sentença é
proferida dez anos depois do fato, no caso do n, I dêste artigo, ou cinco anos
depois, nos outros casos .
§ 2. 0 A execução da medida de segurança não é iniciada, sem verificação
da periculosidade, se da data da sentença decorreram dez anos, no caso do
n. I, dêste artigo, ou cinco anos, nos outros casos, ressalvado o disposto no
art. 94.
Art. 87, As medidas de segurança dividem-se em patrimoniais e pessoais.
A interdição do estabelecimento ou de sede de sociedade ou associação e o
confisco são as medidas da primeira espécie.
Parágrafo único, São medidas pessoais:
I
a internação em manicômio judiciário;
11 - a internação em casa de custódia e tratamento;
III - a internação em colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de
reeducação ou de ensino profissional.

Art.
I li Art.
conhecido
como os
venha ou
Art.
I
li III álcool ou
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Art. 88, A medida de segurança é imposta na sentença de condenação
ou de absolvição.Parágrafo único. Depois da sentença, a medida de segurança pode ser
imposta:
I - durante a execução da pena ou durante o tempo em que a ela se
furte o condenado;
l i - enquanto não decorrido o tempo equivalente ao da duração mínima
da medida de segurança, a indivíduo que, embora absolvido, a lei presume
perigoso;
III - nos outros casos expressos em lei.
Art. 89. Não se revoga a medida de segurança pessoal, enquanto não se
verifica, mediante exame do indivíduo, que êste deixou de ser perigoso.
§ 1.0 Procede-se ao exame:

I - ao fim do prazo mínimo fixado pela lei para medida de segurança;
11 - anualmente, após a expiração do prazo mínimo, quando não cessou
a execução da medida de segurança;
III em qualquer tempo, desde que o determine a superior ins~
tância.
§ 2.0 Se inferior a um ano o prazo mínimo de duração da medida de se~
gurançi::t, os exames sucessivos realizam~se ao fim de cada período igual àquele
prazo.
Art. 90. E:x:ecutam~se as medidas de segurança depois de cumprida a pena
privativa de liberdade.
Pad,grafo único. A execução da medida de segurança é suspensa, quando
o indivíduo tem de cumprir pena privativa de liberdade.
Art. 91. O indivíduo sujeito à medida de segurança, a quem, antes de
iniciada a execução ou durante ela, sobrevem doença mental, deve ser reco~
lhido a manicômio judiciilrio ou, à falta, a estabelecimento adequado, onde
se lhe assegure a custódia .
Parágrafo único. Verificada a cura, sem que tenha desaparecido a periculosidade. inicia~se ou prossegue e execução da medida de segurança.
Art. 92. Quando o indivíduo se subtrai à execução da medida de segurança pes:<>oal, que não seja internação em manicômio judiciário ou em
casa de custódia e tratamento, o prazo de duração mínima recomeça do dia
em que a medida v o! ta a ser executada.
Art. 93. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem
subsiste a que tenha sido imposta.
Art. 94. Extingue-se a medida de segurança não executada pelo prazo
de cinco anos, contados do cumprimento da pena, se o condenado, nesse período, não comete novo crime.
Art. 95. Onde não há estabelecimento adequado, a medida pessoal, segundo a sua natureza, é executada em seção especial de outro estabeleci~
menta.
Art. 96. O internado deve ser submetido a regime de reeducação, de
tratamento ou de trabalho, conforme suas condições pessoais.
Parágrafo único. O trabalho deve ser remunerado.
Art. 97, O agente isento de pene., nos têrmos do art. 35, é internado em
manicômio judiciário.
§ 1.0 A duração de internação é, no mínimo:
I - de seis anos, se a lei comina ao crime pena de reclusão não inferior,
no mínimo, a doze anos;
II - de três anos, se a lei comine ao crime pena de reclusão não in~
ferior, no mínimo, a· oito anos;
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de dois anos, se a pena privativa de liberdade, cominada ao crime,

é, no mínimo, de um ano;
IV - de um ano, nos outros casos.
§ 2.0 O juiz pode, tendo em conta a pencta médica, determinar a inter~
nação em casa de custódia ou tratamento, observados os prazos do artigo an~
terior.
§ 3.° Cessa a internação por despacho do juiz, após a penem médica,
ouvidos o Ministério Público e o diretor do estabelecimento.
Art. 98. São internados em casa de custódia e tratamento não se lhes
aplicando outra medida detentiva:
I - durante três anos, pelo menos, o condenado por crime a que a lei
comina pena de reclusão por tempo não inferior; no mínimo, a dez anos, se
na sentença forem reconhecidas as condições do parágrafo único do ar•
tigo 35;
li durante dois anos pelo menos, o condenado por crime a que
cominar pena de reclusão por tempo não inferior, no mínimo, a cinco
anos, se na sentença foram reconhecidas as condições do parágrafo único do
art. 3.5;
III - durarite um ano, pelo menos, o condenado por crime a que a lei"
comina pena privativa de liberdade por tempo não inferior, no mínimo, a um
ano, se na sentença forem reconhecidas as condições do parágrafo único do
art. 35;
IV durante seis meses, pelo menos, o condenado por crime a que a
lei co'mina pena privativa de liberdade por tempo inferior, no mínimo, a um
ano, se na sentença forem reconhecidas as condições do parS.grafo único do
art. 35;
V - durante seis meses, pelo menos, ainda que a pena aplicada seja por
tempo menor, o condenado à pena privativa de liberdade por crime cometido
em estado de embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, se
habitual a embriaguez.

Art. 99. São internados em colônia agrícola ou em institt:to de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional, segundo pareça ao juiz mais
conveniente:
I ~ durante dois anos, pelo menos, o condenado por crime doloso, se reincidente;
II - durante um ano, pelo menos, o condenado, a reclusão por mais de
cinco anos.
Art. 100. A interdição de estabelecimento comercial ou industrial, ou
de sede de sociedade ou associação, pode ser decretada por tempo não inferior a quinze dias, nem superior a seis meses, se o estabelecimento, sociedade ou associação serve de meio ou pretexto para a prática de infração
penal.
§ 1.0 a interdição do estabelecimento consiste na proibição ao condenado,
ou a terceiro, a quem êle o tenha transferido, de exercer no local. o mesmo
comércio ou indústria.
§ 2. 0 A sociedade ou associação, cuja sede é interditada. não pode exercer
em outro local as suas atividades.
Art. 101. O juiz, embora não apurada a autoria, deve ordenar o confisco
dos instrumentos e produtos do crime, desde que consistam em coisas cujo
fabrico, alienação, uso, porte ou detençiio constitua fato ilícito.
Art. 1102. A imposição de medida de se_gurança não ·impede a expulsão
do estrangeiro.
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TITULO IV

Da ação penal e da extinção da punibilidade
Art. 103. A ação penal sOmente _pode ser promovida por denúncia do
Ministério Público.
Art. 104. Extingue-se a punibilidade:
I
pela morte do agente;
li - pela anistia, graça ou mdulto;
III - pela retroatividade da lei penal que não mais considert: o fato
coino criminoso;
IV
pela reabilitação;
V - pela prescrição;
VI - pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo.
Parágrafo único. A extinção da punibilidade do crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante 'de outro, não se 8$-tende a éste .. Nos crimes con~xos, a extinção da punibilidade de um dêles não
impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.

Art. 105. A prescrição, antes d!:! transitar em julgado a sentença final1
5alvo o disposto no parágrafo único do an. 107, regula-se pelo máximo dâ
pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
em trinta anos, se a pena é de morte;
em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
III - em dezessei:~: anos, se o máximo da pena é superior a oito anos, e
não excede a doze;
IV - em doze anos, se o _m.iximo da pena é supçdpr a quatro, e não
excede. a oito;
V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois, e não excede
a quatro;
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano, ou sendo
superior, não excede a dois;
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

I
II -

Art. 106. A prescrição, nos crL-nes cuja pena cominada, no máximo, é
de reforma ou suspensão do exercício do pôsto ou cargo, verifica-se- em
Seis anos.
Art. 107. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena imposta e verifica-se nos mesmos prazos fixados no art. 105, aumentados de um têrço, se o condenado é reincidente.
Parágrafo único. A prescrição, depois de senteÍlça condenatória de q~e
sàmente o réu tenha recorrido, regula-se também pela pena imposta e verifi.ca-se nos mesmos prazos.
Art. 108. A prescrição começa a correr:
I a)

b)

antes de transitar em julgado a sentença final:
do dia em que se consumou o crime;
do dia em que cessou a ativida.de criminosa, no caso

de

ten.

tativa;
c) - do dia em que cessou a permanência ou a continuação, nos crimes
permanentes ou continuados;
d) da , data em que o fato se tornou conhecido, nos crimes de fSJlsidade;
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li -

depois de transitar em julgado a sentença condenatória:

a) do dia em que passa em julgado a sentenç.:. condenatória ou a que
revoga o livramento condicional;
b) do dia em que se interrompe a e;_ecução, s-alvo quando o tempo da
interrupção. deva computar·se na pena.
Art. 109. No ca,so de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livrameO.to condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que testa da pena.
Art. 110. As penas mais leves prescrevem com as mais graves.
Parágrafo único. E' imprescritível a pena acessória imposta na sentença ou resultante da condenação.
Art. 111. São reduzidos de metade os prazos da prescriçã·o, quando
o criminoso era, ao tempo do crime, menor de vinte e um anos ou maior
de setenta anos.
Art. 112. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição
não corre:
I - enquanto não r.esolvida, em oub:o processo, questão de que dependa
o reconhecimento da existência do crime;
II - enquanto o agente cumpre a pena rio estrangeiro.
Parágrafo único. Depois de pas&ada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está
prêsp por outro motivo.
Art. 113. A prescrição começa a correr, no crime de insubmissão, do
dia em que o insubmisso atinge a idade de trinta anos.
Parágrafo único. No crime de deserção, embora decorrido o prazo
da prescrição, esta. s6 extingue a punibilid<2de quando o desertor atinge a
idade de quarenta e cinco anos, e, se oficial, a de gessenta.
Art. 114. O curso da prescrição interrompe-se:

I

pelo recebimento da denúncia;
pela sentença condenatória recorrível;
III
pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
IV
pela reincidência.
§ 1.0 Salvo o caso da reincidência, a interrupção da prescrição produz
efeito relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que
sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção rela~
tiva, a qualquer dêles.
§ 2.0 Interrompida a prescrição, salvo no caso do início ou continuação
do cumprimento da pena, todo o prazo c-omeça a correr, novamente, do dia
da interrupção.,
Art. 115. A prescrição, embora não alegada, deve ser declarada
li

c;r-oiiicio.
Art.

116.

A reabilitação extingue a pena de interdição

de

direitos,

e sOmente pode ser co_ncedida após o decurso de quatro anos, contados do
dia em que termina a execução da pena principal ou da medida da segu~
rança pessoa-l, desde que o condenado:
I - tenha dado durante êsse tempo provas efetivas de bom cOl'tpOt•
tamento;
II tenha ressarcido o dano causado pelo crime, se podia fazê-lo.
§ 2. 0 Se o condenado é reincidente, o prazo mínimo para reabilitação
é o de oito anos.
§ 2. 0 Negada a reabilitação, não pode ser novamente requerida, senão
após o decurso de dois anos.
Art. 117. A reabilitação é revogada e não pode mais ser concedida,
se o reabilitado sofre nova condenação, por sentença irrecorrível, à pena
privativa de liberdade.
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LIVHO H

Dos crimes em espécie
PRIMEIRA PARTE
DOS CRIMES MILITARES, EM TEMPO DE PAZ

TiTULO I

Dos crimes contra a segurança externa do pais
Art. 118. Praticar o militar s.tos de hostilidaJ.e contra paÍ9 estran·
geiro, exp;endo o Bra3il a perigo de guerra:
Pena § 1. 0
torsão:

Pena § 2.

0

Pena -

reclusão, de oito a quinze anos.
Se resulta ruptura de relações

diplomáti.cas,

represália

ou

re-

reclusão, de dez a vinte e quatro amos.
Se resulta guerra:
reclusão, de doze a trinta e.·nos.

Art. l19. Provocar o militar, diretamente por fatos, país estran·
geiro a declarar 8U8rr0 ou mover hostilidades contra o Brasil ou a intervir
em questão que respeite à soberDnia nacional:
Pena -

reclusão,

d~

doze a trinta anos.

Art. 120. Praticar o militar, indevidamente, no território nacional,
atos de jurisdição de país estr.s.ngeirc, ou favorecer a prática de atos dess<il
natureza:
Pena -

reclusão, de cinco. a qulnze anos.

Art. 121. Violar o militar território estrang12iro, com o fim de praticar
atos de jurisdição em nome do Brasil:
Pena -

reclusão, de dois a s2is anos.

Art. 122, Enti'ar o militar em entendimento com algum país estrangeiro, para empenhar ou rea:lizé:r atos tendentes a empenhar o Brasil à neu~
tralidude ou à guerra:
Pena -

reclusão, de seis o doze anos.

Art. 123. Nos crimes previstos nos artigos anteriores, a ação penal
depende de requisição do Govêrno,
Art. 124. Conseguir, para o fim de espionagem militar, documento,
notícia• ou informação que, no interêsse da segurança externa do Estado, deva
permanecer secreto:
Pena -

reclusão, de quatro a doze anos.
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1.0 ·se o fato compromete a prep<::.ração ou a eficiência ·bélica do

§

Estado:
Pene -

reclusão, de dez a vinte anos.

§ 2.°

Concorrer culposamente pam a execução do crime:

Pena detenção, de seis meses a dois anos, no caso do artigo; ou
reclusão, de um a quatro anos, no caso do § 1.0 ,
Art. 125. Revelar documento, notícia ou informação, de natureza
milita-r que, no interêsse da segumnça externa do Estado, deva permanecer
secreto:
reclusão, de três a oito <".nos,

Pena

§ 1.0. Se o fato é cometido com o fim de espionagem militar:

Pena §

2.

reclusão, de seis a doze anos.

o fato

Se

0

compromete a

preparação

ou

a

eficiência

bélica

do psís:
Pena § 3.

reclusão, de dez

8l

vinte anos.

Se a revelação é cu!posa:

0

Pena detenção, de seis meses a dois anos, no caso do artigo; ou
reclusão, de u_m a quatro anos, nos casos dos §§ 1,0 e 2.0 ,
Art. 126. Suprimir, destruir, subtrdr, deturpar, alterar, desviar, ainda
que ternporàriamente, objeto ou documento concernentes à segurança ex·
terna do Estado:
Pena -

reclusão, de três a oito anos,

Parágrafo único,
bélica do Estado:
Pena -

Se o fato compromete a

seg;uranç<.:~

ou a eficiência

reclusão, de dez a vinte anos.

Art. 127. Penetrar, sem licença, ou introduzir~se clandestinamente
ou sob falso pretexto, em lugar sujeito à 2dministmção militar, ou centro
industrial a serviço de construção ou fabric&ção; sob fiscalização militar,
para co!hêr informações destinadas a pals estrang0ho ou a seus agentes:
Pena

~ ..~e.c.lusão,

de três a oito anos,

Parágrafo único. Entrar, em local referido no artigo, sem licença da
autoridade competente, munido de máquina fotográfica ou qualquer outro
meio idôneo à prática de espionagem:
Pena

~

reclusão, de uni a três anos.

Art. 128. Tirar fotografia, fazer desenho ou levantar plano ou planta
de fortificação, fábrica ou arsena.•l, ou de aewnave, ou engenho de guerra
moto-mecanizado, em serviço, em construção sob fiscalização militsr, ou em
lugar sujeito à administração militar:
Pena meis grave,

reclusão, de dois a quatro anos, se o fato não constitui crime

Art.

129.

Pena

~.

Sobrevoar local declarado interdito:

reclusão, de. um a três anos.
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TITULO I!

Dos crimes contra a autciridacla e a subordinação militar
CAPÍTULO I
MOTIM E REVOLTA

Art. 130. Reunirem..se
quatro ou mais.
I SI

milita-res

ou

assemelhados

em

número

de

agindo contra as ordens recebidr.s de seus superiores, ou negando-se

cumprí-las;

II -

recusando obediência ao superior, quando estejam agindo sem

ordem ou praticando violência:

Pena os cSJbeças.

reclusão, de cinco a oito anos, aumentada de um têrço para

Parágrafo único.

Se os agentes estavam armados:

Pena Í'eclusão,, de dez a vinte anos, com aumento da têrça parte
para os cabeç~s.
Art. 131. Deixar o militar de levar ao conhecimento do superior
o motim ou revolta de cuja preparação teve notícia, ou, estando presente
ao, ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu elcance para impedí-lo:

Pena -

reclusão, de três a cinco anos.

Art, 132. Concertarem-se milita:res ou e:ssemelhados
cie crime previsto no artigo 130 :
Pena -

para a

prática

reclusão, de três a cinco anos.

Parágrafo único.
E' isento de ·pena aquêle que denuncia, antes da
execução do crime e qmmdo era ainda possí.vel evita-r as suas conseqüências,
o ajuste de ttue participou.

CAPiTULO I!
ALICIAÇÃO E INCITAl'.•1ENTO

Art, 133, Aliciar militar ou as~emelhado pam a prática de quelquer
dos crimes previstos no capítulo anterior:
Pena -

reclusão,

dCI

dois

B

quatro anos,

Art. 134, Incitar 'à desobediência, à indisciplina, ou à prática de crime
militar:
Pena -

reclusão, de dois a quatro anos,

Parágrafo único.. Na mesma pena incorre quem introduz, afixa ou dis~
b.-ibui, em lugar sujeito à administração militar, impressos, manuscritos ou
papéis mimeografados ou gravados em que se contenha incitamentQ à prática
dos atos acima previstos,
Art, 135. Fazer apologia de fato que a lei militar considera crime, ou
do autor do mesmo, ~m lugar sujeito à administração militar:
Pena -

detenção, de seis meses a um ano
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CAPITULO III
DA VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR, OFICIAL DE DIA, DE SERVIÇO OU DE QUARTO,
OU A SENTINELA, VIGIA OU PLANTÃO

Art. 136. Praticar violência contra superior:
Pena -

detenção, de seis meses a dois anos.

§ 1.C Se o superior é comandante da unidade a que pertence_ o agente ou
oficial general:

Pena

reclus-ão, dt:l tr~s a nove anos.

§ 2. 0 Se a viol~ncia é praticada com arma, a pena

é aumentada de um

têrço.
Se da violência resulta lesão corporal, aplica~se, além da pena da
a do crime contra a pessoã.
Se da violência resulta morte:
- reclusão, de doze a trinta anos.
§ 5.0 A pena é aumentada da sexta parte, se o crime ocorre em serviço.

§ 3.0
violência,
§ 4. 0
Pena

Art. 137. Praticar violência contra oficíal de dia, de serviço, ou de
- quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão:
Pena -

reclusão, de três a oito anos.

§ 1.0 Se a violência é praticada com arma, a pena é aumente.da de um

têrço.
§ 2. 0 Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da
violência, a do crime contra a pessoa.
§ 3.0 Se da violência resulta morte:

Pena -

reclusão, de doze a trinta anos.

Art. 138. Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam. que o criminoso não quis o resultado neni assumiu o
risco de produzí-lo, a pena· do. crime contra a pessoa é diminuída de metade.

CAPíTULO IV
DO DESRESPEITO AO SUPERIC~ E DO VILIPÊNDIO A SÍMBOLO NACIONAL
OU À FARDA

Art. 139. Desrespeitar superior diante de tropa ou de subordinado do
ofendido:
Pena mais grave.

detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime

Parágrafo umco, Se o fato é praticado contra o comandante da unidade
sa que pertence o agente, oficial general, oficial de dia, de serviço ou de.
quarto, a pena é aumentada da metade.
Art. 140. Praticar o militar- diante de tropa, ou em·tugac sujeito à administração militar, ato que se traduza em menosprêzo, vilipêndio ou ultraje a
qualquer dos símbolos nacionais:
Pena -

detenção, de um a dois anos.
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Parágq1fo único, Despojar-se de uniforme, condecoração militar, insígnia
ou distintivo, por mencsprêzo ou vilipêndio:

Pena - detenção, de seis meses a um ano; a pena é aumentada da me·
tade, se o fato é praticado diante de tropa, ou em público.
CAPíTULO V
DA INSUBORDINAÇÃO

Art. 141. Recusar obedecer a ordem do superior sôbre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamet?-to ou
instrução:
Pena ____: detenção, de um a dois anos.
Art. 142. Opor-se às ordens da sentinela:

Pena- detenção, de seis meses a um ano, se o fato não constitui crime
mais grave.
Art.

143. Promover a reunião de militares, ou nela tomar parte, para

discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar::
Pena - detenção, de seis meses a um ano ao promotor da reunião; de
dois a seis meses a quem dela participa.
Art. 144. Publicar o militar ou seu assemelhado, sem licença, ato ou
documento ofícial, ou criticar pUblicamente ato de seu superior ou assunto
atinente à disciplina militar, Ou qualquer resolução do govêrno:
Pena -

detenção, de dois meses a um ano.
CAPíTULO VI
DA USURPAÇÃO, EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE

Art. 145., Assumir o militar, sem ordem ou autorização, qualquer comando ou direção de estabelecimento militar:
Pena mais grave.

reclusão, de dois a quatro anos, se o bto não constitui crime

Art. 146. Conservar comando ou função legitimamente assumida, depois
de receber ordem de seu superior para deixá-los ou transmití-los a outrem:
Pena -

detenção, de um a três anos.

Art. 147. Determinar o comandante, sem ordem superior e -fora dos
casos em que essa se dispensa, movimento de tropa, ou ação militar:
Pena -

reclusão, de três a cinco anos.

Parágrafo único. Se o movimento da tropa ou a ação militar é em território estrangeiro ou contra fôrça, navio ou aeronave de país estrangeiro:
Pena mais grave.

reclusão, de quatro a oito anos, se o fato não constitui crime

Art. 148. Ordenar, arbitràriamente, o comandante de fôrça, navio, aeronave ou engenho de guerra moto-mecanizado, a entrada de seus comandados,
em águas ou território estrangeiro, ou sobrevoá-los:
Pena - suspensão do ex~rcício do pôsto, de um a três anos, ou reforma.
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Art. 149. Usar o militar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insignia
de pôs to ou graduação superior: ·
Pena mais grave.

detenção, de. seis meses a um ano, se o fato não constitui crime

Parágrafo único. Usar qualquer pessoa, indevidamente, uniforme,
tintivo ou insígnia militar a que não tenha direito:
Pena -

dis~

detenção, de um a seis meses.

Art. 150. Abusar do direito de requisição militar, excedendo os poderes
conferidos ou recusando cumprir dever impôsto em lei :
"
Pena -

detenção, de um a dois anos.

Art. 151 - Exceder a faculàade de punir o subordinado, fazendo-o com
dgor não permitido, ou ofendendo-o por palavra, ato ou escrito:
Pena - suspensão do exercício do pôsto, por dois a seis meses, se o fato
não constitui crime mais grave.
Art. 152.
Pena -

Praticar violência contra inferior:

detenção, de três meses a um ano.

Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é t8mbém aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se quando fôr caso
aO· disposto no art. 138.
Art. 153. Ofender inferior, mediante ato de violência que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante:
Pena lência.

detenção, de seis meses a dois anos, além da cominada à

via~

CAPíTULO VII
DA RESISTÊNCIA E DA RETIRADA OU FUGA DE PRÊSO

Art. 154. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça
ao executor, ou a quem esteja prestando auxílio:
Pena § 1.0

Pena -

detenção, de seis meses a dois anos,
Se o ato não se executa em razão da resistência:
reclusão, de dois a quatro anos.

§ 2.0

As penas dêste artigo são aplicávGis sem prejuízo das
dentes à violência, ou ao fato que constitua crime mais grave.

correspon~

Art. 155. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente prêsa, ou
submetida à medida de segurança:
Pena -

detenção, de seis mesas · a dois anos.

§ 1.
Se o crime é praticado a mão armada ou por mais de uma pessoa,
ou mediante arrombamento:
0

Pena § 2. 0

reclusão, de dois a seis anos.

Se há emprêgo de violência contra a pessoa, aplica-se também a
pena correspondente 'à violência.
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§ 3.o Se o crime é praticado por pessoa sob cuja guarda, custódia ou
condução está a preso ou internado:
Pena ___:_ reclusão, de um a quatro anos.

Art. 156.

Deixar, por culpa, fugir pessoa legalmente presa, confiada

à sua guarda ou condução :
Pena

~

detenção, de três meses a um ano.

Art. 157, Evadir-se, ou tentar evadir-se o preso, usando de violência
contra a pessoa:
Pena - detenção, de um a dois anos, além da correspondente à violência.
§ 1.0 Se á evasão ou a tentativa ocorre mediante arrombamento da prisão militar:
Pena - detenção, de seis meses e um ano.
§ 2.0 Se da fuga resulta deserção aplicam-se cumulativamente as penas
correspondentes.

Art. 158. Amotinarem-se presos, perturbando a disciplina do recinto de
prisão militar:
Pena - reclusão, de um a três anos aos cabeças; aos demais, detenção de
um á dois anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem participa do amotinamenta ou, sendo oficial e estando presente, não t1sa os meios ao seu alcance
para debelar o amotinamento ou evitar-lhe as conseqüências.

TíTULO

lii

Dos crimes contra o serviço militar e o dever militar
CAPiTULO I
DA INSUBMISSÂO

Art, 159. Deixar de apresentar-se o convocado a mcorporação, dentro
do prazo que lhe foi marcado, ou apresentando-se ausentar-se antes do ato
oficial de incorporação :
Pena -

detenção, de quatro meses a um ano.

Parégrafo único. Na mesma pena incorre quem, dispensado temporíriamente da incorporação, deixa de se apresentar, decorrido o prazo do licenciamento.
Art. 150. Criar ou simular incapacidade física, que inhabilite o convocado para o serviço m.ilitar :
Pena detenção, de seis meses a dois anos.
Art. 161. Substituir-se o convocado por outrem na apresentação ou na
inspeção de saúde :
Para detenção, de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem substitui o convocado.
Art, 162. Dar asilo a convocado, ou temá-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio que obste ou dificulte a incor·

A'rOS DO PODER EXECUTIVO

poração, sabendo ou tendo para
previstos neste capítulo :
Pena detenção, de quatro
Parágrafo Único. E' isento de
irmão do criminoso que pratica o
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saber que cometeu qualquer dos crimes
meses a um ano.
pena o ascendente, descentente, cônjuge ou
fato previsto no artigo.

CAPÍTULO I!
DA DESERÇÃO

Art .. 163. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve,
ou do lugar em que deve perman'ecer, por mais de oito dias :
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se oficial a pena é aumentada
de um terço.
Art. 164.

Na mesm9 pena incor-re o militar que:

I - não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias, findo o prazo
de trânsito;
II deixa de se apresentar à autoridade competente, dentro do prazo
de oito dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou
agregação ou em que é declarado o estado de emergência ou de guerra;
III - tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo
de oito dias;
IV consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade,
criando ou simulando incapacidade ,
Art, 165. Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida ou do
deslocamento da fôrça ou unidade em que serve :
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial a pena é aumentada
de um terço.

Art. 166. Quando o agente se apresenta dentro de cinco dias, após a
-consumação do crime, a pena pode ser diminuida da metade.
Art. 167. Concertarem-se militares para prática da deser'ção :
I - se a deserção não chega a se consumar :
Pena - detenção, de um a três anos;
II se consumada a deserção :
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.
Art. 168. Evadir-se o militar do poder da escolta, ou de recinto de
detenção ou de prisão, ou fugir em seguida à prática de crime para evitar
prisão, permanecendo auserite por mais de oito dias :
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Art. 169. Dar aSilo a desertor, ou tomá-lo. a seu serviço, ou propor·.
cionar·lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio de ocultação, sabendo ou tendo
razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo :
Pena - detenção, de quatro meses a um ano.
Parágrafo único. E' isento de pena o ascendente, descendente, cônjuge
ou irmão do· criminoso .
Art. 170. Deixar o oficial de proceder contra desertor, sabendo ou
tendo razão para saber encontrar-se entre os seus comandados
Penà - detenção, de seis meses a um ano.
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CAPíTULO III
DO ABANDONO DE PÔSTO E DE OUTROS CRIMES EM SERVIÇO

Art. 171. Abandonar, sem ordem superior, o p8sto ou o lugar de serviço
que lhe tenha sido designado, ou serviço que lhe cumpria, antes de terminá~Io :
Pena -

detenção, de seis meses a dois anos.

Art. 172. Deixar o militar d edesempenhar a missão que lhe foi ·confiada:
Pena detenção, de mn a dOis anos, se o fato não constitue ,crime
mais grave.
§ 1,0 Se é oficial o agente, a pen2 é aumentada de wn têrço.
§ 2,0

metade.
§ 3.0

Se o

agente exercia função de comando a pena é aumentada

de

Se a abstenção é culposa :

Pena -

detenção, de seis meses a um ano.

Art. 173. Deixar o oficial de restituir, por ocas1ao da passagem de
função, ou quando lhe é exigido, objeto, pbno, carta, cifra, código ou documento que lhe haja sido confiado :
Pena suspenção do exercício do pôsto, de três a seis meses, se o
fato não constitue crime mais grave.
Art. 174. Deixar o comandante de manter a fôrça sob seu comando
em estado de eficiência :
Pena - suspensão do exercício do pôsto, de seis meses a um ano.
Art. 175. Deixar o comandante de empregar todos os meios ao seu
alcance para evitar perda, destruição ou inutilização de instalações militares,
navio, aeronave ou engenho de guerra moto-mecanizado em perigo :
Pena -

reclusão, de três a nova anos.

Parágrafo único. Se a abstenção é culposa :
Pena -

detenção, de um a dois anos.

Art. 176. Deixar o comandante, em ocastao de incêndio, naufrágio,
encalhe, colisão, ou outro perigo semelhante, de tomar tôdas as providências
adequadas para salvar os seus comandantes e minorar as consequencias materiais do sinistro, não sendo o último a sair de bordo ou a deixar a aeronave
ou ao quartel sob seu comando :
Pena -

reclusão, de três a seis anos.

Parágrafo único. Se a abstenção é culposa :
Pena -

detenção, de um a dois anos.

Art. 117 Deixar o comandante de socorrer, sem justa causa, navio
de guerra ou mercante, nacional ou estrangeiro, embarcação ou aeron.ave,
em perigo, ou náufragos yue hajam pepido socorro :
Pena
forma.

suspenção do exercício do pôsto, de um a três anos ou re-
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Art. 178. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se
embriagado para pr'está-lo :
Pena -

detenção, de

~

a dois anos.

Art. 179. Dorminar o militar, quando em serviço, como oficial de'quarto
ou de ronda, ou em situação equiparada, ou não sendo oficial, em serviço
_ de sentinela, vigia, plantão, às .máquinas, ao leíne, de ronda ou em qualquer
serviço de natuerza semelhante :

CAPÍTULO IV
COMÉRCIO 00 FUNÇÃO ILÍCITA

Aet. 180. Comerciar o oficial dà ativa, ou toma.r parte na administraçãoou gerência de qualqu:3r sociedade comercial, ou ser sócio ou participar de
scciedade comercial, exceto como acionista ou cotista em sociedade anênima,
ou por quotas de responsabilidade limitada :
Pena reforma.

suspensão do exercício do pôsto, de seis meses a dois anos, ou

TíTULO

lV

Dos crimes contra a p-essoa
CAF!TULO I
DOS CRIMES CONTP.A A VIDA

Art. 181.
Pena -

Matar alguém.:

reclusão, de sel.s a vinte anos.

0

§ 1.
Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante
valor social' ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida
a injusta provocação da -yítima, o juiz pde reduzir a pena de um sexto a um
terço.
§ 2. 0 Se o homicídio é cometido:

I
tôrpe;

mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo

por motivo fútil;
!!I -_ com emprêgo de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro
meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
IV - à traição, de emboscadu, ou mediante dissimulação ou outro recurso
que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
V - para essegurar a execução, a ocultação, a imprunidade ou vantagem
de outro crime;
VI
prevalecendo-se o agente da situação de serviço :
Pena - reclusão, de doze a trinta anos,
!I -

§ 3.P

Pena , Cal. de

Se o homicídio é culposo :
detenção de um a três anos.
Leis~

Yol. I

F. 5
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§ 4.o N'o homiddio culposo a pena é aument.:<da de U."ll têrço, se o
crime resulta da inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício,
ou se o agente dci;x:a de prestar imediato socorra· à vítima, não procura
diminuir as conseqüência cle seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante.

CAPÍTULO li
DAS LESÕES CORPORAIS

Art. 182.
Pena § 1.

Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem :
detenção, de três meses a um ano.

Se resulta :

0

I

incapacidade para as ocupações habituais por mnis de trinta dias;

II

perigo de vida;
debilidade perrn::mente de membro, sentido, ou função :

!II

Pena § z.o

reclusão, de um a cinco anos.
Se resulta :

I

incapacidade permanente para o trabalho;

II

enfermidade incurável;
inuti~ização

III

perda ou

IV -

deformidade permanente :

Pena

~

de memb:.-o sentido ou função;

re:::lusão de dois a oi!o anos.

§ 3. 0 Se resulta morte e as circunstfmcias evidenciam que o agente não
quis o resultado nem assum.iu o risc0 de produzí-lo :

Pena -

reclusão, de quatro a doze anos.

§ 4.0
Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante·
vo.lor social ou moral ou sob o domínio de vilenta emoção, logo em seguida
a inju:ota provocação da vítima, o jUiz pode reduzir a pena de um sexto a .
um têrço.
§ 5.0

Pena -

Se a lesão é culposa :
detenção, de dois meses a um ano.

§ 6.0
No caso de lesão culposa, aumenta-se a pena de um têrço se
ocorre qualquer das hipóteses do § 4. 0 do artigo anterior.

CAPíTULO III
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

Art. 183. onstranger 'alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou
depois de lhe haver reduzido, por. qualquer outro meio, a capacidade de
resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda :
Pena - detenção, de três meses a um ano se o fato não constitui crime
mais grave.
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§ 1.0 A pena aplica-se em dôbro, quando, para a execução do crime, se
reúnem mais de três pessoas, ou há emprêgo de armas.
§ 2. 0

Além da pe_na cominada, aplicam-se as cor-respondentes à violência.

§ 3.0

Não -se compreende na disposição dêste artigo:

I - a intervenção média ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente
ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida;
II -

a coação exercida para impedir suicídio.

Art. 184. Privar alguém de ·sua liberdade, mediante sequestro ou
cércere privado :
Pena § 1.0

I

reclusão, de um a três anos.
A pena é de reclusão, de dois a cinco anos.
se a vítima é ascedcnte, descendente ou cônjge do agente;

se o crime é praticado mediante intervenção da vítima em casa
de saúde ou hospital;
II

III -

se a privação da liberdade dura mais d equinze dias.

§ 2.0 Se resulta à vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da
detenção, grave sofrimento físico ou moral :

Pena -

reclusão, de dois a oito anos.

Art. 185. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer
outro meio simbólico, de cousar-lhe mal injusto e grave
Pena Iriais grave.

detenção, de um a seis meses, se o fato não constitui crime

Parágrafo umco. Se a ameaça é motivada por fato referente ao serviço
de natureza militar, a pena é aumentada de -um terço.
Art. 186. Desfiar outro militar para duelo ou, aceitar-lhe o desafio,
embora o duelo não se realize :
Pena
mais grave.

detenção, de um a três meses, se o fato não constitui crime
CAPÍTULO .IV
DOS CRIMES CONTRA A HONRA

A',rt. 187.
como crime:
Pena

Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido

detenção, de seis meses a dois anos.

§ 1. 0

Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a
propala ou divulga.
§ 2.0

Admite-se a prova da verdade, salvo :

I - se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido
não foi condenado por sentença irrecurrível;
II se o crime imputado, embora de. ação pública, o ofendido foi
absolvido por sentença irrecorrível.
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Art. 188.
Pena -

Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

detenção, de três meses a um ano.

Parágrafo único. A exceção da verdade sàmente se admite se a ofensa é
relativa ao exercício da função pública do ofendido.
Art. 189. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro :
Pena ~ detenção, de um a seis meses.
Parágrafo único. Se a injúria consiste em violência que, por sua natureza
ou pelo meio empregado, se consiste aviltante :
Pena -

detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente

à violência.
Art. 190. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de um
, terço, se qualquer dos crimes é cometido :
I -

contra militar, ou f. uncinário público, em razão de suas funções;

!I - na· presença de duas ou mais pessoas, ou
a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúri1;1.

por meio yque facilite

Parágrafo único. Se o crime é cometido contra superior ou mediante
paga ou promessa .de recompensa, aplica-se a pena em dôbro, se o fato não
constitui crime mais grave.
Art, 191.

Não constituem injuúria ou difamaç~o

pti'nível :

I a ofensa orrigada à s partes ou aos seus procurados, em juízo, na
discussão da causa;

li - a opinião desf::worável d a crítica literária, artística ou cientííi.cn,
salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar, ou de ofender as
instituições militares;
III o conceito desÍavorável, emitido por dever em exercício
de função.
Parágrafo único. Nos casos dos ns. I e
pela difamação quem lhe dá publicidade.

Ti'rULO

normal

II, responde pela irijúria ou

V

Dos crimes sexuais
Art. 192. Constranger mulher a conjunção carnal, mediante viol@ncia
ou grave ameaça :
Pena - reclusão, de três a oito anos,
Art. 193. Constranger alguém, mediante viol@ncia ou grave ameaça,
a praticar ou permitir que com êle se pratique ato libidinoso diverso da
conjunção carnal :
Pena reclusão, de dois a sete anos.
Art. 194. Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave,
a pena é de reclusão, de quatro a doze anos; se resulta morte, a pena é de
reclusão, de oito a vinte anos.
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Art. 195. Corromper ou facilitar a corrupção
de pessoa maior de
quatorze e menor de dezoito anos, com êle praticando ato de libidinagem, ou
induzindo-a a praticá-lo, ou presenciá-lo :
Pena - reclusão, de um a quatro anos.
Parágiafo único. Se o fato é praticado por oficial, a pena é aumentada
de um terço.
Art. 196.

. . resume-se a violência se a vitima :

a) não é maior de quatorze anos;
b) é alienado ou débil mental, e o autor conhecia eSta circonstância;

c) não pôde, por qualquer outra causa, oferecer resistência.
Art. 197. Praticar, ou permitir o militar que com êle se pratique, ato
libidinoso em lugar sujeito à administração militar :
Pena -

detenção, de seis meses a um ano.

TiTULO

VI

Dos c:dmes contra o patrimônio
CAPiTULO I
DO FURTO

Art. 198.
Pena -

Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel :

reclusão, de um a quatro anos.

§ 1.0 A pena aumenta-se de um têrço, se o crime é praticado durante
o repouso noturno.
§ 2.0 Se o criminoso é primário e- é de pequeno valor a coisa furtada,
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, ou diminuí-la
de um a dois terços.
§ 3.0 Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra
que tenha valor econômico .
§ 4. 0

A pena é de reclus&o, de dois a oito anos, se o crime é cometido :

I
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
II
com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
III
com emprêgo de chave falsa;
IV! - mediante concurso de duas ou mais pessoas;
V - se a coisa furtada pertence ao Estado.

CAPíTULO !I
DO ROUBO E DA EXTORSÃO

Art. 199. Subtrair coisa m6ve1 alheia, para si ou para outrem, mediante
grave ameaça, ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer. meio,
reduzido a impossibilidade' de resistência :
Pena -

ieclusão, de quatro a dez anos ..
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§ 1.o Na mesma pena --incorre quem, logo depois , de subtrair a coisa,
emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, afim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
§ 2.0 A pena aumenta-se ~e um têrço até metade:

I II
III
conhece tal
§ 3.0

se a violência ou ameaça é exercida com emprêgo de arma;
se há o concurso de duas ou mais pessoas;
se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente
circunstância.
Se da violência resulta a lesão corporal de natureza grave:

Pena § 4.

0

reclusão, de cinco a quinze anos.
Se resulta morte:

Pena -

reclusão, de quinze a trinta anos.

Art. 200, C~nstranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e
com o intuito de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça, ou deixar de fazer alguma coisa:
Pena -

reclusão, de quatro a dez anos,

1.0

§
Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com o emprêgo
de arma, aumenta-se a pena de um têrço até metade.
0
§ 2.
Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto nos
§§ 3.0 e 4.0 do artigo anterior.

Art. 201. Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando de situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro:
Pena -

reclusão, de um a três anos,

Art. 202. Nos crimes previstos neste capítulo, se a violência é contra
superior, oficial de dia, de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão, aplica-se a p:ma mais grave aument:::.da de um têrço.

CAPíTULO III
DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA E DO ESTELIONATO

Art. 203.
detenção:
Pena -

Apropriar-se de coisa alheia móv.:el, de que tem a posse ou a

reclusão, de um à quatro anos.

Art. 204. Apropriar-se de coisa alheia, vinda ao seu poder por êrro,
caso fortuito ou fôrça da natureza:
Pena -

detenção, de dois meses a um ano.

Art. 205. Achar coisa alheia perdida, e dela apropriar-se, total ou par·
cialmente, deixando de restitui-Ia ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de quinze dias:
Pena _..:: detenção, de um a seis meses.
Art. 206,

Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no

§ 2.0 · do ar·t. 198.
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Art. 207. Obter, pam si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
induzindo ou mantendo alguém erri. êrro, mediante artifício, ardil, ou
1ualquer outro meio fraudulentc:
11heio,

reclusã~, de um a cinco ~nos.

Pena -

Parágrafo único. Se ·o criminoso é primário e é de pgqueno valor
?rejuizo, aplica-se o disposto no § 2.0 do art. 198.

Q

CAPíTULO IV
DA RECEPTAÇÃO

Art. 208. Adquirir, receber ou· ocultar, em proveito próprio ou alheio,
:oisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceim de boa fé a
adquira, receba ou oculte:
Pena -

reclusão, de dois a quatro anos.

Art. 209. Adquirir ou receber: coisa que pOr sua natureza ou pela des·
proporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem a oferece, deve
presumir-se obtida por meio criminoso:
detenção, de um mês a um ano.

Pena -

Art. 210. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de
pena o autor do crime de que proveio a coisa.

CAPíTULO V
DO DANO

Art. 211.
litar:

Destruir, inutilizar ou danificar coisa sob a administração midetenção, de três meses a dois anos.

Pena

§ 1.
Se o dano é causado em material ou aparelhamento de guerra ou
de utilidade militar, ainda que em construção ou fabricação, ou em efeitos
recolhidos a depósito, pertencentes ou não ao Estado:
0

Pena -

reclusão, de um a quatro anos.
Se o crime é cometido:

§ 2.0

I - com violência a pessoa ou grave ameaça;
I! - com emprêgo de substância inflamável ou explosiva, se o fato não
constitui crime mais grave;
III por motivo egoístico ou com prejuízo considerável:
Pena -

reclusão, de dois a seis anos.

Art. 212. Causar a perda, destruição, inutilização, encalhe, colisão, ou
alagamento de navio de guerra ou de -navio mercante em serviço militar ou
nêle causar avaria:
Pena
§ 1.

0

reclusão, de dois a dez anos.
Se resulta lesão corporal de natureza grave, a pena correspondente

é aumentada da metade; se resulta a morte, é aplicada em dôbro.
§. 2.0 Se o crime é culposo, a pena é de detenção de dois meses a .um
ano, ou se o agente é oficial, suspensão do pôsto, de um a três anos, ou
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reforma; se resulta lesão corporal ou morte, aplica-se também a pena cominada ao crime culposo contra a pessoa, podendo ainda, se o agente 6
oficial, ser imposta a p~na de reforma.
·
Art. 213. Praticar dano em aeronave, angar, depósito, pista ou instalação de campo de aviação, engenho de guerra moto-mecanizado, arsenal,

dique, doca, armazém ou em qualquer outra instalação militar:
Pena -

reclusão, de dois a dez anos.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nos parágrafos do artigo anterior.
Art. 214. Fazer desaparecer ou extraviar combustível, munição, peças
rle equipamento de navio ou de aeronave OU" de engenho de guerra moto-

mecanizado, ou armamento:
Pena mais grave.

reclusão, de um a tr~s anos, se o fato não constitui crime

Art. 215. Danificar estabelecimento militar sob regime industrial, ou
centro industrial a serviço de construção ou fabricação militar:
Pena -

reclusão, de um a três anos.

TITULO VII

Dos crimes de perigo comum
Art. 216. Causar incêndio em lugar sujeito à administração militar,
expondo a perigo a vida_, a integridade física ou o patrimônio de outrem:
Pena § 1.0

reclusão, de quatro a oito anos.
As penas aumentam-se de um têrço:

I - ' se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária
em proveito próprio ou alheio;
H se o incêndio é:
a) em casa habitada ou destinada a habi.taç5o;
b) em edifício público ou destinado· a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura;
c) em embarcação, navio, aeronave, comboio ou veículo de transporte
coletivo;
d) em estação ferroviária ou aeródromo;
e) em estaleiro, fábrica ou oficina;
f) em depósito de explosivo, combustível ou inflamável;
g) em poço petrolífero ou galeria de mineração;
h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.
§ 2.0 Se culposo o incêndio:

Pena -

detenção, de seis mêses a dois anos.

Art, 217. - Expor a perigo a vida, a integridade física: ou o patrimônio de
outrem, em lugar suj:úto à administração militnr, mediante explosão, arremesso
ou simplE)s colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos
análogos:
Pena 0

§ 1.
análogos:

reclusão, de quatrô a oito

@nOS.

Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos

Pena -- reclu:>ão, de dois a seis anos.
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§ 2.0 As penas aumentam-se de um têrço, se ocorre qualquer das hipóteses
previstas no § 1.0, n. I, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer
das coisas enumeradas no n. II do mesmo parágrafo.
§ 3.0 No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou subsdncia de
efeitos análogos, a pena é de detenção, de seis mêses a dois anos; nos demais
casos, é de detenção, de três meses a um ano.

Art. 218. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio
de outrem, em lugar -sujeito à administração milítar, usando de gás tóxico ou
asfixiante:
Pena -

reclusão, de dois a seis anos.

Parágrafo único.
Pena -

Se o crime é culposo:

detenção, de 6 meses a dois anos.

Art. 219. Causar inundação, em lugar sujeito à administração militar,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:
Pena - reclusão, de quatro a oito anos, no caso de dolo; ou detenção, de
, seis meses a dois anos, no caso de culpa.
Art. 220. Remover, destruir ou inutilizar, expondo a perigo a vida, a
integridade física ou o patrimônio de outrem, em lugar sujeito à administração
militar, obstáculo natural, ou obw destinada a impedir inundação:
Pena -

reclusão, de dois a quatro anos.

Art. 221. Causz'l' desabamento ou desmoronamento, em lugar sujeito à
administração militar, expondo a per-igo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:
Pena -

reClusão, de dois a cinco anos.

Parágrafo único.
Pena -

Se o crime é culposo:

detenção, de seis meses a dois a-nos.

Art. 222. Subtrair, ocultar ou inutilizar; por. ocastao de incêndio, inundação, na-ufrágio, ou ciutro desastre ou calamidade, apa:relho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento;
ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza:
Pena -

reclusão, de três a seis anos.

Art. 223.

Praticar qualquer dos fatos previstos neste ca,pítulo, expondo

a perigo, embora em lugar não sujeito à administração militar, navio, aeronave,
material, aparelhamento ou engenho de guerra. moto-mecanizadó, ainda que
em construção ou fabricação, destinados às forças armadas, ou instalações especialmente a serviço delas:
Pena -

reclusão, de dois a- seis anos,

Parágrafo único.
Pena -

Se o c:rime é culposo:

detenção, de seis meses a dois anos.

Art. 224. Se do crime doloso resulta lesão corporal de natureza grave,
a pena é aumentada de metade; se resulta morte, é ·aplicada em dôbro. No
caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se da metade;
se resulta. morte, aplica-se em qu:::.lquer caso, a pena cominada ao homicídio
culposo, oumentada de um t&rço.
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TíTULO VIII

Dcs crimes contra a administração militar
CAPÍTULO I
DO DESACATO E DA DESOBEDIÊNCIA

Art. 225. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro,
cu procurando deprimir-lhe a autorids.de:
Pena mais grave.

reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime

Pa-rágrafo único. Se o superior é
tence o agente, ou oficial general:

com~ndante

da Unidade a que per-

Pena.- reclusão, de dois a oito anos.
Art. 226.
em razão dela:
Pena -

detenção, de um a três &nos, se o fato não constitui outro crime.

Art. 227.
Pena -

Desacatar militar ou assemelhado no exercício da função ou

Desobedecer ordem legal de autoridade militar:

detenção, de um a seis meses.

Art. 228. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio,
aeronave ou em luga-r sujeito à administração militar, por lugar defeso, ou iludindo a vigilância da sentinela ou do vigia:
Pena -

detenção, de um a três anos.
CAPíTULO II
DO PECULATO

Art. 229. Apropriar~se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel~
de que tenha a posse em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
pióprio ou alheio:
PenSI -

reclusão, de três a doze anos.

§ 1. 0 Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse do di-

nheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraido, em proveito prÓprio ou alheio, ·valendo-se da facilidade que ·lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.
§ 2.0 Se o funcionário ou o militar concorre culposamente para o crime
de outrem:
Pena -

detençã~,

de seis meses a um ano.

§ 3. 0 No caso do par.ágrnfo anterior, a reparação do dano, se precede a

sentença irrecorrível, extingue a punibilids:de; se lhe é posterior, reduz de
metade a pena ii_nposta.
Art. 230. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por êrro de outrem:
Pena -

reclus·ão, de um a cinco anos.

ATOS .DO PODEn EXECUTIVO

75

CAPÍTULO III
DA CONCUSSÃO

Art. 231. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda
que fora da função ou antes de assumí~la, mas em razão dela, vantagem indev'ida:
Pena -

reclusão, de três a oito anos.

§ 1.0 Desviar, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevi-

damente, em razão do cargo ou função, p2.1ra: recolher aos cofres públicos:
Pena -

reclusão, de três a doze anos.

§ 2.0 Exigir impôsto, taxa ou emolumento que sabe indevido, ou, quando

devido, empregar na cobrança meio vexatório
autoriza:
Pena -

ou agravoso, que a lei não

detenção, de um a três anoS,

CAPÍTULO IV
DA CORRUPÇÃO

Art. 232. Solicitar ou receber, p2ra si ou para outrem, direta ou indit·etamente, S>inda: que fora de função, ou antes de assuffií-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, ou ·aceitar pi·omessa de tal vantagem:
Pena -

reclusão, de dois a oito anos.

§ 1.0 A pena é aumentada de um têrço, se, em conseqüência da vantagem

ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou
o pratica infringindo dever funcional.
§ 2.0 Pratica-r, deixa-r de praticar ou retardar ato de ofício, cedendo a
pedido 'ou influência de outrem:
Pena

~

detenção, de seis mêses a dois anos.

Art. 233. Oferecer ou prometer vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena -

reclusão, de dois a oito smos.

Parágrafo único. A pena é e.umentada de um têrço, se, em razão da
vantagem ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infrar
ção de deVer funcional.
Art. 234, Participar, de modo ostensivo ou simulado, diretamente ou
por interposta pessoa, em contrato, fornecimento, ou concessão de qualquer
serviço concernente à z:-dministni•ção militar, sôbre que deva informar, ou
exercer fiscalização em razão do ofício:
Pena -

reclusão, de dois a quatro anos.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem adquire para si, direta
ou indiretamente, ou por 2.1to simulado, no todo ou em parte, bens ou efeitos,·
em cuja administração, depósito, guaTda, fiscalização ou exame deve intervir
em razão de seu emprêgo ou função, ou entra em especulação de lucro ou inv
terêsse, relativamente a êsses bens ou efeitos.
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CAPÍTULO V
DA PREVARICAÇÃO E DA FALTA DE EXAÇÃO DO DEVER FUNÇIONAL

Art. 235. Retardar ou deixar de prS>ticar, indevidamente, ato de ofício,
ou pr2.ticá-lo contra disposição expressa de lei, pará satisfazer interêsse ou
$entimeni:o pessoal:
Pzna ------:- detenção, de seis mêses a dois anos.
}\~rt, 236.
Extraviar -livro oficial, ou qualquer documento, de que tem
n gua·rda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena mais gr:ave.

reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime

Art. 237, Deixar, por desídia, negligência ou tolerância, no exercício da
função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática
de ato de que resulte dano à administração militar:
Pena -

suspensão do exercício do pôsto ou cargo, de três• a seis mêses.

Art. 238. Deixar, por negligência, de resPonsabilizar subordinado que
comete infração no exercício do ca::go, ou quando lhe falta competência, não
levar o fato ao conhecimento da ~utoridade competente:
Pena -

detenção, de um a três mêses.

Art. 239. Deixar, em exercício de função, por culpa, de incluir qualquer nome em relação ou lista para o efeito de alistamento, ou de convocação
militar:
Pena -

suspensão do exercício do pôsto ou ca<rgo, de três mêses a um ano.

CAPÍTULO VI
DA FALSIDADE

Art. 240, Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra ·a
administração ou o serviço militar:
Pena sendo documento público, reclusão, de três a seis anos; sendo
documento particular, reclus8.o, de dois a cinco e.·nos.
Art. 241.

Omitir, em documento público ou particular, declaração que

déle devi.a constar, cu nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa
ds, que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sôbre fato juridicamente relevante, desde· que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar:
'

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, se o documento é público; reclusão,
de um a quatro anos, se o documento é particular.

Art. 242. Atestar ou certificar falsamente, em razão da função, fato ou
circunstância que habilite alguém a obter cargo, pôsto ou função, ou isenção
de ônus .ou de serviço, ou qualquer outra vantagem desde que o fato mente
contra a admirdstraç5o ou o serviço militar:
Pena -

detenção, du

tr~s

mêses a dois anos.
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Art. 24~. F2.zer uso de qualquer dos papéis fahMicados ou <:J1terado;:;, a
que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Art. 244. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício própdo nu de
outrem, ou em prejuízo alheio, documento verdadeiro, de que não podia dispor,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, de três a seis anos, se o documento é público; reclusão,
de dois a cinco anos, se o documento é particular.
Art. 245. Atribuir~se ou atribuir a terceiro, pemnte a administração militar, f8lsa identidade para obter vantagem e~ proveito prÓprio ou alheio, ou
para-· causar dano a outrem:
Pena - detenção, de seis :m"êses ~ dois anos, se o fato não constitue ele~
ril.ento de crime mais grave.
Art. "246. Usar, como próprio, qualquer documento de identidade alheia,
ou ceder a outrem para que dêle se utilize, documento próprio dessa natureza,
desde que o fato ~tente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - detenção, de seis mêses a dois anos, se o fato não constitue elemento de crime mais grave.

CAPÍTULO VII
DE OUTROS· CRIMES CONTRA. A ADMINISTRAÇÃO MILITAR

Art. 247. Devassar indevidamente o éonteúdo de correspondência fechad3, dirigida à ·administra·ção militar, ou por esta expedida:
Pena - detenção, de dois a seis mêses, se o fato não constitue crime
mais grave.
Parágrafo untco. Na mesma pena incorre, desde que o fato atente contra
a administra-ção ou o serviço militar:
I - quem se apossa indevida>mente de correspondência, embora não fe~
chada, e no todo ou em parte a sonega ou destrói;
li :..__ quem indevida·mente divulga, transmite a outrem, ou utiliza abusi
vrunente comunicação telegráfica ou rádio~elétrica ou conversação telefônica;
III - quem impede a comunicação ou a conversação referidas no núme~
ro anterior.
4

Art. 248. Obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de van
tagem, a pretexto de influir em milita-r ou assemelhOOo, no exercício da função:
Pena ~ reclusão, de dois a cinco anos.
4

P2.rágrafo único. Se o agente alega ou insinua que a vantagem é tam~
bém destinada ao militar ou assemelhado, a pena é aumentada de um têrço.
Art. 249. Devassar o sigilo de proposta de concorrência administrativa
militar, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-la:
Pena - detenção, de seis mêses a um ano.
Art. 250. Subtrair ou inutilizar, tota.I ou parcialmente, livro oficial, ou
qualquer documento, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime
mais grave.
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Art. 251. Rasgar, ou de quz.lquer forma inutilizar ou conspurcar,_ edital
afixado por ordem ·da autoridade militar; violar ou inutilizar sêlo ou sinal empregado, por determinação legal ou ordem de autoridade militar, par~ identificar ou cerrar qualquer objeto:
_Pena -

detenção, de três mêses a um an·o.

Art. 252. Entrar no exercício de função antes de satisfeitas as exigêndé'i!S
legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente
que foi exonerado, removid?, substituído ou suspenso, se o fato não constituicrime mais grave:
Pena -

detenção, de um e quatro mêses.

Art. 253.

Dar às verbas ou ao dinheiro público aplicação diversa da

estabelecida em lei:
Pena - detenção, de dois a quatro mêses.
Art. 254. Impedir, perturbar ou fraudar, em preJUlZO do Estado, concorrência, h.6lsta pública ou tomada de preços ou outro qualquer processo administrativo para aquisicão ou venda de coisas ou mercadorias para uso das
fôrças arm<?.das, seja ele~ando arbiÚàriamente os preços, auferindo lucro excedente a um quinto do valor da transação, impedindo a livre concorrência de
outros fornecedores ou por qualquer modo tornando mais onerosa pma o Es-tado a transação:
·
·
Pena ~ detenção, de u.m a três anos.
§ 1.0 Na mesma pena incorre o intermediário na transação.
§ 2.0 Ao oficial que direta ou indiretamente participa, facilita ou aú::dlia

a transação lesiva aos interêsses do Estado, aplica-se além da pena privativa
da liberdade a pena de refo•ma.
§ 3.0 É aumentada a pena de um têrço, se o crime ocorre em período de
gra-ve crise econômica.

CAPÍTULO VIII
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

Art. 255. Recusar o militai ou assemelhado exercer, sem motivo legal,
função que lhe seja atribuída na administração da Justiça Militar:
Pena - suspensão do exercíciÓ ·do pôs to ou cargo, de dois a seis mêses.
Art. 256. Desacatar autoridade judiciária milit2r no exercício da função
ou em razão dela:
Pena - reclusão, de um a quatro amos.
Art. 257. Usar de violência Ou grave ameaça, com o fim de favorecer
interêsse próprio ou alheio, contra auto:iidade, parte, ou qualquer outra pessoa
que funciona, ou é chamada a intervir em processo policial, administrativo ou
judicial, militar:
Pena violência.

reclusão, de dois a cinco anos, além da pena correspondente à

Art. 258. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdOOe, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete em processo policial, administrativo ou
judicial, militar:
Pena -

reclusão, de um a três f.ilnos.
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§ 1.0 Se o cdme é cometido com o fim' de obter prova destinada a
duzir eíe'ito em processo pena!:

Pena

~

pro~

reclusão, de dois a seis anos.

§ 2.0 As penas aumentam-se de um têrço, se o crime é praticado mediante

subôrno.
§ 3.0 O fato deixa de ser punível, se a-ntes da sentença, o egente
ou declara a verdade.

se retrata

Art. 259. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, tradutor ou intérprete, para fazer afirms-ção falsa,
negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, tradução ou interpretação,
em processo policial, administr<O:•tivo ou judicial, militar:
Pena -

reclusão, de um a três anos.

Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal:
Pena -

reclusão, de dois a seis anos.

Art. 260.
autoridade:
Pena -

Auxiliar autor de crime

militar

e. subtrair-se à ação da

detenção, de dois mêses a um ano.

Parágrafo único. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente,
cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena.
Art. 261. Provocar a ação da. autoridede, comunicando-lhe a occrr&ncia
d€' crime militar que sabe não se ter verificado:
:pena -

detenção, de três mêses a um ano.

Art. 262. Acus2-r~se, perante a autoridade, de crime inilitar inexistente
ou pn:ticado por outrem:
Pena _:_ detenção, de seis mêses a. dois anos.
Art. 263. Prestar o criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de re·
ceptação, auxílio destinado a tomar seguro o proveito do crime:
Pena -

detenção, de três mêses a um ano.

Art. 264. Deixar de cumpri.r decisão da Justiça Militar, ou retardar
a sua execução :
Pena detenção, de dois mêses a um ano, se o fato não constitLIÍ
crime mais grave.

SEGUNDA PARTE
TITULO úNICO

Dos crimes militares em tempo de guerra
CAPÍTULO I
DA TRAIÇÃ<?

Art. 265. Tomar o na-danai armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou
prestar serviço nas fôrças armadas de nação em guerra contra o Brasil:
Pena -

morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo,
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Art. 266, Favorecer ou tentar favorecer o 1mmigo; prejudicGir ou tentar
prejudicar o bom êxito das operações militares; comprometer ou tentar comprometer a eficiência militar;
I - empreendendo ou deixando de empreender ação milita'I'j
!I - entregando ao inimigo ou expondo a perigo dessa conseqüência navio,
embarcação, a-eronave, fôrça ou posição, engenho de guerra moto-mecanizado,
provisões ou qualquer outro elemento de ação militar;
III - perdendo, destruindo, inutilizando, danHicando ou expondo a perigo de perda, destruição, inutilização ou dano, navio, embarcação, aeronave,
engenho de guerra moto-mecanizado, provisão ou qualquer outro elemento de

ação militar;
IV - sacrific~ndo ou expondo a perigo de sacrifício fôrça militar;
V - abandonando posição ou deixando de cumprir missão ou ordem:
Pena -

morte, grau máximo; reclusão, vir:te anos, grau mínimo.

Art. ~67. Entrar em conluio, usar de violência ou ameaça, provocar tu·
multo ou desordem, com o fim de obrigar o comandi:i>nte a não empreender ou
a cessar ação militar, a recuar ou render-se:
Pena

morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo.

Art. 268. Prestar ao inimigo informação ou auxílio que lhe possa facilita-r a ação militar:
Pena -

morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo.

Art. 269.
para êsse fim:
Pena -

Aliciar militar a passar-se para o inimigo ou prestar-lhe auxílio

mOrte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo.

Art. 270.
ou aliada:
Pena -

Libertar prisioneiro sob guarda ou custódia de fôrça nacional

morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo.

Art. 271. Provocar, em presença do inimigo e por qualquer meio, a debandada de tropa, impedir a reunião de tropa ou causar alarme, com o fim de
pl'Oduzir confusão, desalento, ou desordem na tropa:
Pena -

morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo.

CAPiTULO li
DA COBARDIA

Art. 272. Subtra•ir-se ou tentar subtrair-se, por temor, em presença do
inimigo e por qualquer meio, ao cumprimento do dever militar:
Pena -

reclusão, de dois a ·oito anos.

Art. 273. P1·ovocar, por temor, em presença do inimigo e por qualquer
meio, a debandada da tropa; impedir a reunião da tropa debandada, ou causar
alarme com o fim de produzir confusão, desalento ou desordem na tropa ou
guarnição:
Pena -

morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau minimà.

Art. 274.
Pena -

Fugir ou incitar à fuga, em presença do inimigo:

morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo.
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CAPíTULO III
DA ESPIONAGEM

Art. 275. Praticar qualquer dos crimes previstos nos arts. 124 a 127,
em favor d::, inimigo ou comprometendo a preparação, a eficiência ou as ope~
rações militares:
Pena -

morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo,

Parágrafo único. No caso de concurso, por culpa, para execução do crime
previsto no art. 124, ou de revelação culposa (art. 125, § 3.0 ) :
Pena -

reclusão, de três a seis anos.

Art. 276. Entrar o estrangeiro em território naciomil, com o fim de
colhêr notícia ou informação de caráter militar, em benefício do inimigo:
Pena mais grave,

reclusão, de dez a vinte anos, se o fato não constitue crime

CAPíTULO IV
MOTIM E REVOLTA

Art. 277. Praticar qualquer dos crimes definidos nos arto. 130 e seu
parágrafo único, e 132:
Pena - aos cabeças, morte, grau max1mo; reclusão, de vinte anos, grau
mínimo. Aos co~ réus, reclúSão, de dez a trinta anos.
Parágrafo único.

Se o fato é praticado em presença do inimigo:

F_ena - aos cabeças, morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau
minimo. Aos co-réus, morte, grau máximo; reclusão, de quinze anos, grau
mínimo.

CAPITULO V
DA INSUBORDINAÇÃO E DA VIOLÊNCIA

Art. 278. Praticar, em presença do inimigo, qualquer dos crimes definidos nos arts. 141 e 142:
Pena -

morte, grau máximo; reclusão, de dez anos, grau mínimo,

Art. 279. Exercer coação contra oficial general ou comandante da Unidade, mesmo que não seja superior, com o fim de impedir-lhe o cumprimento
do dever militar:
Pena mais grave.

reclusão, de quatro a dez anos, se o fato não constitue crime

Art. 280. Praticar qualquer dos crimes definidos nos arts. 136 e 137,
a que esteja cominada, no máximo, reclusão, de trinta anos:
Pena -

morte, grau máximo;· reclusão, de vinte anos, grau mínimo.

Parágrafo único. Se o crime é praticado com arma e em presença do
inimigo, qualquer que seja a pena cominada:
Pena -

morte, grau máximo; reclusão, de quinze anos, grau mínimo.
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CAPÍTULO VI
DA HOSTILIDADE ARBITRÁRIA OU ABUSO DE AUTORIDADE

Art. 281.

Prolongar o comandante as hostilidades, depois de celebrada

a paz ou ajustado o armistício:

Pena -

reclusão, de dois a dez anos.

Art. 282. Ordenar, o comandante contribuições de guerra, sem
zação ou excedendo os limites desta:
Pena -

alJ.tori~

detenção, de seis meses a um ano.

CAPÍTULO VII
DA INOBSERVÂNCIA DO DEVER MILITAR

Art. 283. Render-se o Comandante, sem ter esgotado os recursos extremos
de ação milihu, ou, em caso de capitulação, não se conduzir de acôrdo coro
o dever militar:

Pena -

morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo.

Art. 284.
Pena grave.

Deixar-se o comandante surpreender pelo inimigo:

detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais

Parágrafo único,
Pena mais grave.

Se ·o fato compromete as operações militares:

reclusão, de cinco a vinte anos, se o. fato não constitui crime

Art. 285. Deixar, em presença do inimigo, de conduzir-se de acôrdo com
o dever militar:
Pena mais grave.

detenção, de um a quatro anos, se o fato não constitui críme

Art. 286,
do inimigo:
Pena -

Dar causa, por falta de cumprimento de ordem, à ação militar

Teclusão, de dois a oi.to anos.

Parágrafo único. Se o fato expõe a perigo fêírça, posição ou outros elementos de ação militar.
Pena -

morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo,

Art. 287. Dar causa, por culpa, ao abandono ou à entrega ao inimigo
de pos'içâo, navio, aeronave, engenho de guerra moto-mecanizado, provisões ou
qualquer outro elemento de ação militar:
Pena -

reclusão, de dez a trinta anos.

Art. 288,
seu comando:
Pen~

-

Dar causa, por culpa, ao sacrifício ou captura de fêírça sob o

reclus5o, de dez a trinta anos.

Art. 289. SeparaT o comandante, em caso de ca-pitulação, a sorte própria da dos oficiais e praças:
Pena -·morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo.
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Art. 290. Abandonar comboio cuja escolta lhe tenha: sido confiada:
Pena - reclusão, de dois a: oito anos.
§ 1.0 Se do fato resulta avaria grave, ou perda total ou pardal do comboio:
Pena - morte, gn.>•u máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo.
§ 2.0 Separar-se, por culpa, do comboio e da: escolta:

Pena -

mais

reclusão, de Um a quatro arws, se o fato não constitui crime

grave~

Art. 291. Permanecer o oficial, por culpa, separado.do coma-ndo superior:
Pena reclusão, de um a quatro anos, se o fato não coEstitui crime
mais grave.
Art. 292. Deixar, por culpa, evadir-se prisioneiro:
Pena - reclusão, de um a quatro z,nos.
Art. 293. Entrar o militar, sem autorização, em entendimento com outro
militar ou emissário de país inimigo, ou servir, pc.•ra êsse fim, de intermediário:
Pena - reclusão, de um a dois anos.

CAPíTULO VIII
DE OUTROS CRIMES DE AUXÍLIO AO INIMIGO

Art, 294. Concorrer, por culpa, pa-ra que alguém pratique crime em
proveito do inimigo:
Pena reclusão, de dois a quatro a:1os, se o fato não constitui crime
mais grave.
Art. 295.
à deserção:
Pena -

Incitar militar à desobediência, à desordem, à indisciplina ou

reclusão, de dois a dez anos.

PS>rágrafo único. Se o crime é praticado em presença do inimigo:
Pena - morte, grau máximo; reclusão, de quinze anos, grau mínimo,
Art. 296, Amotinarem-se prisioneiros em presença do inimigo:
Pena - morte, grau máximo; redusãrJ de vinte anos, grau mínimo,
Art. 297.. Evadir-se o prisioneiro de guerra e voltar a tomar armas con~
tra o Bmsil ou Estado aliado:
Pena - morte, grau máximo; reclusão, de virite anos, grau mínimo.

CAPÍTULO IX
DA DESERÇÃO

Art. 298. Praticar crime de deserção definido no Capítulo II, do Título
III, da Primeira Parte dó Livro II:
Pena - a cominada ao mesmo crime, com aumento da mete,.de, se o fato
não constitui crime mais grave,
Parágrafo único,
de metade.

Os prazos para a consumação do crime são reduzidos
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Art. 299. Desertar em presença. do inimigo:
Pena ~ m,orte, grau máximo; reclusão, de vint~ anos, grau mínimo.

Art, 300,

Deixar o corivocado, no caso de mobilização total ou parcial,

de apresentar-se, dentro do prazo marcado, no centro de mobilização ou ponto

de concenva.ção:
Pena - detenção, de um a seis anos.
Parágrafo único. Se o agente é oficial da reserva, aplica-se a pena com
aumento de um têrço.

CAPÍTULO X
DO ABANDONO DE PÔSTO

Art. 301. Praticar, em presença do inimigo, crime de abamdono de pôsto,
definido no art. 171:
Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo.

CAPÍTULO XI
DO HOMICÍDIO E DAS LESÕES CORPORAIS

Art. 302.

Praticar, em presença do inimigo, homicídio:

I - no caso do art. 181:
Pena -· reclusão, de dez a trinta an?s;'

11- no caso do§ 1.0 do art. 181:
Pena

reclusão, de seis a vinte anos;

111 - no caso do § 2.0 do art. 181:
Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo.

Art. 303. Praticar, em presença do inimigo o crime definido no art. 182:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos,
§ 1.0 No caso do § 1. 0 do art. 182:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos,
§ 2.0 No caso do § 2.0 do art. 182:
Pena
reclu~ão, de oito a quinze anos.
§ 3.0 No caso do § 3.0 do art. 182:
Pena - reclusão, de dez a vinte anos.

CAPíTULO XII
DOS CRIMES CONTRA 0 PATRIMÔNIO

Art. 304. Praticar crime de furto definido no art. 198, em zona de
operações militares ou em território militarmente ocupado:
Pena - reclusão, pelo dôbro da pena cominada para o tempo de paz.
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Art. 305. Praticar crime de roubo ou de extorsão, definidos nos arts. 199
e 200, em zona de operações militares ou em território militarmente ocupado:
Pena - morte, no grau máximo, se cominada a pena de reclusão de trinta
anos; reclusão, pelo dôbro da pena para o tempo de paz, nos outros casos.
Art. 306. Praticar o saque em zona de operações militares ou em
território militarmente ocupado:
Pena - morte, grau máximo; recltÍsão, de vinte anos, grau mínimo.

CAPÍTULO XIII
DO DANO

Art. ·307, Praticar ou tentar praticar qualquer dos crimes definidos nos
arts. 212 e 213 em benefício do inimigo, ou comprometendo ou podendo
comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares:
Pena - morte, grau máximo, reclusão, 'de vinte anos, grau mínimo.
Art. 308. Destruir ou danificar serviço de abastecimento de água, luz
e fôrça, estrada, meio de transporte, instalação telegráfica, ou outro meio de
comunicação, depósito de combustível. inflamáveis, matérias prima·s necessárias
à produção, mina, fábrica, usina ou qualquer estabelecimento de produção
de artigo necessário à defesa nacional ou ao bem estar da população e, bem
assim, rebanho, lavoura ou plantações, se o fato compromete ou pode comM
prometer a preparação, a eficiência ou as operações militares ou de qualquer
forma atenta contra a segurança externa do país:
Pena ~ morte, grau máximo; reclusão de vinte anos, grau mínimo ..
Art. 309. Corromper ou envenenar água potável ou víveres ou forragens
ou causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, se o fato
compromete ou pode comprometer a preparação, a eficiência ou as operações
militares ou de qualquer forma atenta contra a segurança externa do país:
Pena -

morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo.

CAPÍTULO XIV
DOS CRIMES DE PERIGO COMUM

Art. 310. Praticar dolosamente· crime de perigo comum definido no Título VII, da Primeira Parte do Livro II:
I - se o fato compromete ou pode comppmeter a preparação, a eficiência ou as operações militares;
II - se o fato é praticado em zona de efetivas operações militares e dêle
resulta morte:
Pena -

morte, grau máximo; reclusão de vinte anos, grau mínimo.

CAPÍTULO XV
DO RAPTO E DA VIOLÊNCIA CARNAL

Art. 311. Raptar mulher honeSta, mediante violência ou grave
para fim libidinoso, em lugar de efetivas operações militares:
Pena - reclusão, de dois. a quatro anos.

ameaç~
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Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave :

§ 1.0

Pena § 2.0

reclusão, de seis a dez anos.
S'e resulta morte :

Pena -

reclusão, de dez a vinte anos.

§ 3.0
Se o autor ao efetuar o rapto ou em seguida a êste pratica outro
crime contra a raptada, aplicam-se, cumulativamente, a pena correspondente
ao rapto e a cominada ao outro crime.

Art. 312. Praticar qualquer dos crimes de violência carnal previstos
nos arts. 192 e 193, em lugar- de efetivas operações militares :
Pena -

reclusão, de quatro a doze anos.

Parágrafo único. Se da violência i"esulta :
a) lesão corporal de natureza grave:
Pena -

reclusão, de oito a vinte anos;

b) morte :

Pena -

morte, grau máximo; reclusão, de quinze anos, grau mínimo.

Disposições gerais
Art. 313. .Ficam sujeitas às disposições dêste código os crimes praticados
em prejuízo de país em guerra contra pais inimigo .do Brasil :
I -

se o crime é praticado por brasileiro;

se o crime é praticado no território nacional, ou território estrangeiro, militarmente ocupado por fôrça brasileira, qualquer que seja o agente.
li -

Art. 314. Nos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição
especial, aplicam-se as penas cominadas, para o tempo de paz, com aumento
de um têrço.
Art. 315. Para o efeito' da aplicação dêste código, considera-se navio
tôda embarcação sob comando militar.
Art. 316. Equipara-se ao comandante, para o efeito da aplic.ação da
lei penal militar, tóda autoridade com função de direção.
Art. 317. O militar que, em virtude de função, exerce autoridade sôbre
outro de igual pósto ou graduação, considera-se superior.
A~t. 318. Diz-se o crime praticado "em presença do inimigo" quando
o fato ocorre em zona de efetivas operações militares, ou na iminência ou em
situação de hostilidade.

Art. 319. os· juizes e representantes do Ministério Público da Justiça
Militar são considerados, para o efeito da aplicação dêste código, funcionários
_,:. --'-'-'-'-··--:::- -~l:•-~~

87

ATOS DO PODER EXE'CU'l'IVO

Art, 322. Aos crimes contra a segurança esterna, praticados antes da
vigência dêste código e depois da ruptura de relações diplomáticas com a AleM
:ma~ha, a Itália e o Japão, aplicaMse o decreto-lei n, 4, 766, de 1 de outubro de 1942.
Art. 323. Continua em vigor o decreto-lei n, 4. 766, de 1 de outub!"o
de 1942, na parte relativa aos crimes da compet8ncia do Tribunal de Segurança Nacional, da forma do arj:. 65 do mesmo decreto.
Aft. 324. Ressalvada a legislação especial que estende a aplicação da
lei penal militar, decretada após a ruptura de relações com a Aleffianha, a
Itália e o Japão, revogam-se as disposições em contrário.
Art. 325.
blicação.

:ltste código entrará _em vigor 30 dias após a data de pu-

Rio de Janeiro, ·24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS,

Eurico· G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
]aoquim Pedro Salgado Filho.
Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 6. 228 -

DE

24 DE

JANE.IRO DE

1944

Revoga o decreto-lei n. 5. 925, de 26 de outubro de 1943

da atribuição que lhe confere o
que a nova redação dada ao paráM
da Justiça do Trabalho pelo de
1943, fôra adotaria, anteriorr~ente,
pelo parágrafo único do art. 850 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo decreto-lei n. 5. 452, de 1 de maio de 1943, decreta:

O Presidente da República, usando
artigo 180 da Constituição e considerando
grafo único do art. 148 do Regulamento
ereto-lei n. 5. 925, de 26 de outubro de

4

Artigo único. Fica revogado, a partir da publicação dêste, o decreto-lei
n, 5. 925, 'de 26 de outubro de 1943.

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

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO-LEI N. 6. 229 -

DE

24

JANEIRO DE

1944

Altera a redação do art. 11 do decreto-lei n. 6. 155, de 30 de dezembro
de 194·3

O Presidente da República, usando da: atribuição- que lhe confere o
tigo .180 da Constituição, decreta:

ar~

Artigo único, O artigo 11 do decreto-lei n. 6.155, de 30 de dezembro
de 1943, passará a ter a seguinte redação:
"Art. 11. Ficam criados no Qúadro Permanente do Ministério
da Agricultura um cargo isolado; de provimento em comissão, pa~
drão. P, de Reitor da Universidade Rural e um cargo isolado, de
provimento em comissão, padrão P, de Diretor do Serviço Na~
cional de Pesquisas Ágronômicas".
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO-LEI N. 6. 230 -

DE

29 DE JANEIRO DE 1944

Dispõe sôbre a .formação do capital de emprêsas de mineração e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Copstituição, decreta:
Art. 1.0 O Presidente da República poderá permitir que companhias
destinadas à exploração da mineração tenham seu capital constituido em
metade por ações ao portad01·, desde que a outra metade o seja por ações
nominativ2s, cuja propriedade só poderá caber a pessoas físicas brasileiras.
Art. 2.0 A Diretoria dns companhias assim constitui das será formada
cinco diretores ou maior número ímpar, dos quais, metade, entre êles
o presidente, eleita pelo grupo dos possuidores de ações nominativas e outra
metnde pelos possuidores de ações ao portador, elegendo os próprios diretores
assim escolhidos o último diretor.
d~

Art. 3.0 A eleição do Conselho Fiscal, cujo número de membros não
será inferior a cinco, atenderá ao processo fixado no artigo anterior.
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Art. 4.~' O presente decreto-lei entrará em vigor à data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Apolônio Sales,

DECRETO-LEI N. 6. 231 -

DE 1 DE FEVEREIRO DE 1944

Altera a redação do art. 1.0 do decrei?·lei n. 5. 691, de -22 de julho de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1. 0 O artigo 1.0 do decreto-lei n. 5.961, de 22 de julho de 1943,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1.0 E:xtende-se aos empregados de entidades paraestatais de
natureza autárquica o nbono familiar de que trata o art. 28 do decretolei n. 3.200, de 19 de abril de 1941.
Parágrafo Único. O disposto neste artigo não se aplica aos empregados das entidades que concederem salário-família mais vantajoso
que o abono-familiar".
Art. 2.0 O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de fevere.iro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS,

]oã.o de Mendonça Lima.
Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 6. 232 -

DE 1 DE FEVEREIRO DE 19.44

Revod,a o parád,rafo único do art. 1.0 do decreto·lei n. 5 .4·73 de 11
de maio de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Artigo Único. Fica revogado o parágrafo único do art. 1.0 do decreto-lei
n. 5.473, de 11 de maio de 1943,
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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9.0

DECRETO-LEI N. 6, 233 -Prorro~a

DJ;;

2

DE FEVERE:WO DE

1944

o prazo previsto no art. 159 do decreto-lei n. 5. 893. de 19 de
outubro de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica prorrogado até 31 de dezembro de 1947 o Prazo a que
se refere o art. 159 do decreto-lei n. 5. 893, de 19 de outubro de 1943, para
as emprêsas ou quaisquer outras entidades que se dediquem à exploração de
borracha no Vale Amazônico.
Art. 2.0

ítste decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

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

A. de Sousa Costa.

Apolônio Sales.

DECRETO~LEI

N. 6.234 -

DE

2 DE FEVEREIRO DE 1944

Concede subvenções a instituições assistenciais e culturais, correspondentes ao
exercício de 1943, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar•
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam concedidas as subvenções constantes da relação que
acompanha o presente decreto~lei, no total de quatrocentos e oitenta e cinco
mil cruzeiros {Cr$ 485.000,00), correspondentes ao exercício de 1943.
Art. 2.0 Fica aberto ao Ministério da Educação e Saúde o crédito es·
pedal de quatrocentos e oitenta e cinco mil cruzeiros {Cr$ 48~L 000,00) para
atender ao pagamento (Serviç~s e Encargos) das subvenções a que se refere
o artigo anterior.
Parágrafo único. O pagamento de que trata êste artigo será processado
· na conformidade da legislação anterior à vigência do decreto~lei n. 5. 698, de
22 de julho de 1943.
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Art. 3.0

ítste decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.

Revogam-se as disposições em contrário:

0

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.
GETÓLIO VARGAS.

Gustavo Capa.nema,
A. de Sousa Costa,

RELAÇÃO DAS SUBVENÇÕES A QUE SE REFERE O DECRETOLEI N. 6.234, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1944
MARANHÃO

ç,-$
1. Associação Educadora Ítalo-Brasiliense, de São Luiz .....

5. 000,00
5.000,00

CEARÁ

2. Ginásio Sobralense, de Sobral

3. 000,00
3. 000,00
SERGIPE

3. Associação Aracajuana de Beneficência, Mantenedora do Hospital Santa Isabel, de Aracajú ....... , .. , .•.. , , .•..
4. Hospital de São Vicente de Paulo, de Propriá ........ .

12.000,00
10.000,00
22.000,00

DA HIA

5. Abrigo São Vicente de Paulo, de Ilhéus .. , ............ .
6. Academia de Letras da Bahia, de Salvador ............ .
7. Círculo Operário da Bahia, -de Salvador ................. .
8. Hospital de Crianças Ana Neri, de Cachoeira ........ , ..
9. Santa Casa de ~llisericórdia, de Feira de Santana ........ .
10. Sociedade de Sào Vicente de Paulo, Conferência de Santo
Antônio, de Itapira ............ , .............. ·.. .

3. 000,00
3.000,00
5. 000,00
4.000,00
8. 000,00

3. 000,00
2ó. 000,00

RIO DE JANEIRO

11. Abrigo do Cristo Redentor (Obra de Assistência aos Mendigos e Menores Desamparados do Estado do Rio de
Janeiro), de Niterói ............................ .
12. Associação Beneficente de Pádua, de Santo Antônio de
Pádu,.a .......................•......... · · · · · · · · ·

16.000,00
5.000,00
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13. Centro Espírita Friburguense, de Nova Friburgo
14. Clube Dramático Fluminen;se, de Niterói ..•. , .... , .. , , ..
15. Instituto ~e :.roteção e Assist&ncia à Infância de Niterói,
de N1tero1 .. , .. , ................ , .............. .
16. Patronato de Menores Abandonados do Estado do Rio de
Janeiro, de Niterói .............. , ............. , .

5.000,00
3. 000,00
10.000,00
20.000,00
59.000,00

DISTRITO FEDERAL

17. Abrigo Maria Imaculada do Instituto Protetor dos Pobres
Crianças , . , , , ........ , , . , ....... , .. , . , , .... , . , ..
18. Asilo Creche Naza-reno ........... , , ......... , , .. , . , ..
19. Assocbção Salvacionista de Caridade e Socôrro Socia-l,
pedindo para o Orfanato !1..1aria Felisbina de Sousa, de
Arco-Verde, Minas Gerais .... , ... , ..... , ..... , ... ,.
20. Clube dos Advpgados , ............................... .
21. Colégio Latino~Americano ......... , . , .. , ............ .
22. Grupo Espírita J esús, Maria e José ........... , ....... .
23. Instituto Médico-Cirúrgico de Inhaúma ................. ,
24. Policlínica· Geral dos Sargentos ................. ; ..... .
25. Soci:edade dos Amigos de Alberto Tôrres ................ .

6.000,00
5. 000,00
3.000,00
3.000,00
3. 000,00
3. 000,00
3. 000,00
15.000,00
20.000,00
61.000,00

SÃO PAULO

26. Ambulatório São José da Casa Verde, de São Paulo., ..
27. Assistência Judiciária aos MiliÍ~ores no Estado de São Paulo,
de São Paulo ...................... , ........... .
28. Associ:õ~ção Amparo Maternal, de São Paulo ............ .
29. Associr-ção Cívica Feminina (Núcleo de Cruzeiro), de Cruzeiro
30. Associação Maternidade de São Paulo, de São Paulo ... .
31. Centro Acadêmico Osv:::.ldo Cruz, de São ·P~:mlo ..... , ... .
32. Centro Acadêmico Pereira Barreto, de São Paulo ... , ..... .
33. Centro de Ciências, Letras e Artes, de Campinas. , ...... .
34 . Conselho Particular Vicentino de Baurú, de Bmtrú. , ..... .
35. Cruzada Benemérita de Auxílio aos Desamparados, de Ca~
felândia . . ............................. , . , . , .. ,
36. Instituto de Serviço Scicial, de São Paulo ...... , .. , . , .. , .
37. Instituto Histórico Geográfico, de Santos ............... .
38. Instituto Profissional de Cegos P::..•dre Chico, de São Paulo
39. Instrução Artística do Brasil, de São Paulo ......... , ... .
40. Liga Humanitária de Mogi das Cruzes, de Mogi das Cruzes
41. Orfanato Monsenhor João Filipo, de Guaratinguetá ..... ,,.
42. Sociedade Beneficente de Tietê, mantenedora da Santa Casa
de Misericórdia, de Tietê .................... , .. ,
43. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Ta.quaritinga. , ....

10.000,00
5. 000,00
2. 000,00
5. 000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
6. 000,00
5. 000,00
5.000,00
2. 000,00
3.000,00
5. 000,00
5. 000,00
3.000,00
3. 000,00
5. 000,00
3.000,00
102.000,00
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44, Asilo de Órfãs Coração de Maria, de Rio Grande .. , .... .
45. Asilo Santo Antônio, de Cruz Alta,, ........ ,, ..... -.,,
46. Irmandade d$1 Santa Casa de Ce.ridr=:de de Alegrete, de
Alegrete . . .................. : ................. .
47. Sanatório Belém, de"Pôrto Alegre .. , ............. , ... ,
48, Sociedade Hospital de Caridade de Santa Rosô.>, de Santa
Rosa ......................... , .... , . , , ....... .

6.000,00
3. 000,00
20.000,00
100.000,00
6. 000,00
135.000,00

GOIAZ

49. Centro Espírita Alan Kardec, de Pires do Rio, , , .. , .... , , .
50. Colégio Beato Claret, de São José de Tocantins.,, .. , ... ,

2. 000,00
10.000,00
12. ooo,ob

MINAS GERAIS

51. Ambulatório São Vicente de Paulo, de· Cordisburgo.,,.,.

52. Asilo São Vicente de Paulo, de Ps•raisópolis. , . , .. , .... ,
53. Associação Espírita de Cara:ngola, de Carangola, , .... , .. .
54. Casa de Caridade de

SantG:~

Teresa, de Sêrro, . , .. , , , ... ,

55, Colégio Oliveira•, de Uberaba ...... .- .. , ...... , .... , ... .

3.000,00
2. 000,00
2.000,00
5.000,00
3. 000,00

56. Colégio Orfanato Nessa Senhora de N9.zaré, de Conselheiro
Lafaiete .

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

57, Colégio Santa Teresinha, de Formiga, .... , . , . , , . , ..... ,
58. Conferência de Nossa Senhora da. Conceição da Sociedô.>de
de São Vicente de Paulo, de Buenópolis ....... , , .. .

59. Confraria de São Vicente de Paulo, de Mutum. , , ..... , ,
60. Conselho Particul2r da Sociedade de São Vicente de Pmtlo,
de Nova Lima ... , , .. , .... , , ..... , , , , .......... .
61. EscolG:~ Asilo Dom Silvério, de Lagoa Dourada.,., ... ,, .. .
62. Escola Profissional Domé~tica !mf.'·cu1ada Ccnceição, de Belo
HoriZonte
. , , ....... , .... , . , ...... , , ... , , . , .. .
63. Santa Casa de Misericórdia, de Monte Santo. , , , , .... , . ,
64. s·aciedade de São Vicente de Paulo, de Sacramento ..... .

6.000,00
2.000,00
3. 000,00
. 2. 000,00
3. 000,00
3. 000,00
10.000,00
6. 000,00
10.000,00
60.000,00

RECAPITULAÇÃO

Maranhão .
. , ...... , , ...... , ..... , , , ......... , . , . , , , , ..
Ceará . , , ............. , , . , .... , , , ...... , . , , . , .. , , .... , ..
Sergipe ......................................... · · ..... .
Bahia , , ..... , ....... , . , ............. , ...... , .. , ....... ,
Rio de Janeiro ..... , , ..... , , ...... , ........ , , , ... , . , , ... .
Distrito Federal ...... , , ...... , , ......... ." .... , , , , , ... , . , ,
São Paulo , ............. , , ............ , .. , . , ..... , . , , , , ..
Rio Grande do Su! .... , , ...... , , ..... , , , ....... , , ... ,. ... , ,
Goiaz .... , ..... , , , .... , , ....... , ....... , , , , , ..... , , , , , .
Minas Gerais , , .... , , , ....... , .......................... .

5.000,00
3.000,00
22.000,00
26.000,00
59.000,00
61.000,00
102.000,00
135.000,00
12.000,00
60.000,00

Total .......................................... .

485.000,00
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DECRETO-LEI N. 6. 235 -

DE

2

DE FEVEREIRO DE

1944

Transforma, no Qtiadro Permanente do Ministério da Agricultura, o ca,go
isolado, de provimento em comissão, padrão O, de Diretor (1, Ec. A.),
no cargo isolado de provimento em comissão, padrão 0 1 de Diretor do
Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 d:3. Constituição, decreta:
Art. 1.° Fico transformado, no Quadro Permanente do ]\.finistério da
.Agricultura, o cargo isolado, de provirr:ento em comissão, padrão O, de Di~
retor (!. Ec A.), no cargo i~wlado, de provimento em comissão, padrão O,
de Diretor do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas.
Art. 2. 0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publi~
c8.ção, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETÚLIO VARGAS.

Apolôpio Sales,

DECRETO-LEI N. 6. 236 ~ DE 2

DE

FEVEREIRO DE 1944

Altera dispositivos do Decreto-lei n. 5. 8-94, de 20 de outubro de 1943

O PreSidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. Os artigos 28, 29, 31, parágrafo Único e 88 do Decreto-lei
n, 5. 894, de 20 de outubro de 1943, passarão a ter a seguinte redação:
"Artigo- 28. O Conselho Nacional de Caça será constituído de
quatro membros designados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro da Agricultura, sendo:
"Artigo 29. O Conselheiro que faltar, sem causa justificada, a
cinco sessões ordinárias consecutivas do Conselho, perderá a função,
devendo ser o f:::to levado ao conhecimento do Ministro da Agricultura, pa1·a efeito de dispensa".
"Artigo

31.

"Parágrafo único. Oportunamente será baixado pelo Presidente
da República o regimento do Conselho".
"Artigo 88, Os Conselheiros mencionados no artigo 28 terão
direito a uma gratificação de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), por
sessão a que comparecerem, não podendo, entretanto, perceber mais
de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) por mês".
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro· de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DE 3 DE FEVEREIRO DE 1944

Cria cargos de Procurado1· no Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e dá outras providências
art.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam criados, no Quadro Único do Ministério- do Trabalho,
Indústria e Comércio, dois (2) cargos isolados, de provimento efetivo, de
Procurador. (P .J. T.), padrão N.
Art. 2.° Fica aberto, ao lVIinistério do Trabalho, Indústria e Comércio,
o crédito especial de Cr$ 84. 000,00 (oitenta e quatro mil cruzeiros), para
atender, no corrente exercício, à despesa com a execução dêste Decreto-lei.
Art. 3.0 Êste D-ecreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Maz·condes Filho.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6. 238- DE 3 DE FEVEREIRO DE 1944

Dispõe sôbre o registro dos estrangeiros' admitidos em caráter temporário, e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180
da Constituição, decreta :
Art. 1.0 O registro dos estrangeiros admitidos no território do Brasil
como temporários será feito mediante apresentação dos documentos com os
quais Viajaram e, de preferência, no próprio local do desembarque, pela forma
estabelecida nas instruções a que se refere o art. 9.0 e independentemente de
outra qualquer formalidade.
Art. 2.0 O registro dos naturais de paises americanos, que não tenham
adquirido outra nacionalidade, ou perdido a originária, far-se-~ sem qualquer
ônus para os mesrnos.
Art. 3.0 Para os efeitos desta lei os portuguêses e os naturai§ do Domínio do Canadá terão o tratamento reservado aos naturais de Estado
nmericano.
Art. 4.0 O estrangeiro que não comparecer ao registro a que se refere
esta léi no prazo de 8 dias contados do desembarque, ou não o completar no
têrmo e pela forma que a autoridade determinar, fica sujeito à intimação para
que Se retire do país; não atendendo à intimação, à multa de Cr$ 20,00 mensais,
até o máximo de Cr$ 200,00, e, eventualmente, às medidas coercitivas para
aquêle fim.
Art. 5.0 É fixada em Cr$ 50,00 a taxa do registro temporário para os
estrangeiros não compreendidos na definição dos arts. 2.0 e 3.0 , sem prejuízo
dos acordos de gratuidade existentes.
Art. 6.0 A medida de deportação é adotada para os casos de entrada
irregular no país e de infração das disposições que a regulam, bem como
à permanência de estrangeiros, sempre que não se aconselhar a expulsão.
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Art. 7.0 Revogam-se o Decreto-lei n, 3.176, de 7 de abril de 1941;
o art. 2.0 do Decreto-lei n. 3. 082, de 28 de fevereiro do mesmo ano, e o
Decreto-lei n. 2, 017, de 14 de fevereiro de 1940, sem prejuízo no entanto
dos nacionais dos Estados com os quais o Brasil mantém acôrdo para a
dispensa de passaportes.
Art. 8.0 O Ministro da Justiça e Negócios Interiores expedirá instruções
para a perfeita execução desta lei, cabendo-lhe inclusive fixar a duração e o
modo de cçntagem dos prazos a que se reÍere o ·art. 4. 0 e tendo em vista a
simplificação e a eficiência do registro, a boa e fiel aplicação dos convênios
firmados, os princípi·as que inspiram a política de aproximação com os povo.'i
americanos, bem assim as condições especiais criadas pela situação internacional.
Art. 9.0 Têm fôrça executória, obrigando em qualquer grau as demais
autoridades administrativas, as instruções e decisões do Ministro da Justiça e
Negócios interiores no que diz respeito a registro, entrada, permanência e
saída do território do Brasil, mantidas sem embargo as atribuições conferidas
ao Conselho de Imigração e Colonização pelas disposições legais em vigor,
Art. lO. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação; ou, quanto
aos dispositivos que exigem instruções do Ministro da Justiça e Negócios lnte·
dores, na que para cada caso for por êste fixada.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944; 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filbo.
Osvaldo Aranha.

DECRETO-LEI N, 6. 239 -

D~

3 DE FEVEREIRO DE 1944

Regula a situação referente aos militares da Aeronáutica que se invalidarem
para o s_erv1ço militar em conseqüência de atos de agressão do inimigo
e a dos desaparecidos em aeronaves durante o vôo
O Presidente da República, usando da atribuição qu lhe confere ci artigo

180 da Constituição, decreta :
Art. 1.0 Os militares da Aeronáutica que se invalidaram ou se invalidarem
pa1·a o seiviço militar, em virtude de moléstia ou ferimentos adquiridos em
naufrágio, acidente ou ato de agressão do inimigo, terão vantagens idênticas
às concedidas aos invalidados por nioléstia ou ferimento adquiridos em
campanha.
Art. 2.0 Aos herdeiros dos militares da Aeronáutica a que se refere o
artigo anterior, será concedida uma pensão de importância igual à dos vencintentos ue posto ou graduação que os mes1nos tuH1am e1n v1ua ou de. pôsto
ou graàuaç8o imediatamente superior, quancio promovidos post mor tem.
Art. 3.0 Aos herdeiros dos militares da Aeronáutica desaparecidos ou que
venham a o.esap<::J.ecer em aeronave acwentaoa ou consiueraua perciida durante·
o vôo ou em conseqüência de naufrágio, acidente ou ato de agressão do
inimigo, será conce-..1oa, pew períoao o.e quatro meses, desde que para tanto
se habilitem, uma pensão condicional, igual ao vencimento do pÔ3to ou
graduação do desaparecido.
§ 1.0 E' considerada perdida durante o vôo, a aeronave de que não se
tiver notícia nem houver sido enconttada dentro de dez dias cçntados da
data de sua última decolagem conhecida.
.
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§ 2.0 Quando o desaparecimento ocorrer .em tempo de paz, a pensão a
con~eder aos herdeiros será igual

à prevista em Lei para os acidentados
em serviço.
Art. 4.0 Decorridos quatro ineses do desaparecimento do militar da

Aeronáutica, contados da data da publicação no Boletim da Diretoria do
Pessoal da Aeronáutica, de ser o mesmo considerado como desaparecido, aos
seus herdeiros caberá o direito à pensão estabelecida no artigo 2.o
Parágrafo único. Essá pensão, seré concedida a partir da data da , publicação aludida, feita no Boletim da Diretoria do Pessoal, dela sendo descontadas as importâncias recebidas a título de pensão condicional.
Art. 5.0 Para os efeitos do presente Decreto-lei, os aspirantes a oficial
são equiparados aos Segundos Tenentes.
Art, 6.0 Reaparecendo o militar, cessará a pensão concedida aos her~
deiros, que não serão obrigados a restituição algwna.
Art. 7,0 A notícia do cler.aparecimento, publicada no Boletim da Diretoria
do Pessoal da Aeronáutica, substitUirá, no processo de habilitação, a certidão
de óbito.
Art. 8.0 São considerados herdeiros dos militares da Aeronáutica, para
o gôzo dos benefícios constantes dêste Decreto-lei, os que a legislação em
v'igor como tais define para a percepção do montepio militar, com os mesmos
direitos de prefer&ncia à reversão.
·
Art. 9. 0 A habilitação dós herdeiros às pensões concedidas pelo pre-sente Decreto-lei, se processar.á de acôrdo com o Regulamento baixado pelo
Decreto n, 12,218, de 9 de abril de 1943, no que lhe for aplicável,
§ 1.° Ficam isentos de custas, emolumentos e taxas a justificação de que
trata a letra c do parágrafo único do Brt. 3.0 do Regulamento acima referido, e demgis documentos ou certidões de que nece~sitem os herdeiros de
praças da Aeronáutica para se habilitarem à pensão insti.tuida pelo presente
Decreto-lei.
·
§ 2.0 As justificações, documentos e certidões a que se refere o parágrafo anterior deverão mencionar expressamente o fim a que se destinam,
sendo destituídos de valor para qualquer outro efeito.
Art. 10, Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicaçãor.
revogadas as disposições em contrário.
Rio de ·Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.00
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Joaquim Pedro

DECRETO-~!

N. 6, 240 -

DE

3

Sal~ado

DE FEVEREIRO DE

Filho.,

1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a conceder a exploração, do serviço
de transporte coletivo do Plano Inclinado do Outeiro da Glória

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n, 96 1
de 22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.0 Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a conceder a
exploração do serviço de transporte coletiv& no Plano Inclinado do Outeiro
da Glória, a quem, em concorrência pública; oferecer maiores vantagéris ao
público e à Prefeitura.
C!o1. de :L'eis -

V.-ol. I

F. 1
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Art. 2.0 O prazo de concessão será de dez (10) anos, podendo ser prorrogado por igual período de tempo, se o concessionário houver bem cwnprido as estipulações do contrato e existir interêsse para a Prefeitura em
prorrOgá·lo.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
da República.

1~44,

123.0 da Independência e 56.0

GETÚLIO VARGAS .

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 6. 241 -

DE

4

DE FEVBRÉIRO DE

1944

Determina a distribuição de crédito à Tesouraria do Ministério da Educação
e Saúde

art.

O Presidente da República, usando da aÚibuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 O crédito de Cr$ 4.000.000,00, (quatro milhões de áuzeiros),
que se refere a Verba 3 ~ Serviços e Encargos, consignação I ~ Diversos,
1Ubconsignação 06 Auxílios, contribuições e subvenções, inciso 01 \uxílio~, item 34/19 -- Serviço Nacional da Lepra, alíneà a Instituições
)articulares para construção e instalações de preventórios, etc., do atual
)rçamento do Ministério da Educação e Saúde (Anexo 15 do Decreto-lei
1. 6, 143, de 29 de dezembro de 1943), será distribuído à Tesouraria 'do re'eriào Ministério,
1

Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu>licação.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1944, 123,0 da Independência e 56.0
:la República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N .- 6, 242 -

DE 4 DE FEVEREIRO DE

1944

Concede pensões de meio sôldo e de montepio do pôsto de Coronel à viúva
e, em reversão, à filha do Major Alfredo dos Reis Príncipe

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituiç.ão, decreta:
Art. 1.0 À viúva e, em reversão, à filha do Major Alfredo dos Reis
Príncipe, a quem caberia promoção, por antiguidade, em 7 de setembro
de 1939, ao pôsto de Tenente-Coronel e, em 15 de abril de 1943, ao de
Coronel, são concedidas pensões de meio sôldo e de montepio do pôsto de
Coiotiel, calculadas de acôrdo com & legislação em vig01
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Art. '2.0 A melhoriá das pensões de meio sôldo e de montepio de que
ti-ata o artigo precedente é devid_a a partir da 14 de janeiro de 1944.
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio. de Janeiro, 4 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS .

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N.

6. 243 -

DE 4 DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza a aquisição de terrenos em Salvador, Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confers
.art. 180 da Constituição, decreta:

r;

Art. 1.° Fica autorizada a aquisição, pela União, de dois terrenos. na
cidade do Salvador, Estado da Bahia, sendo um, com a área d6 mil quatrocentos e quarenta e quatro metros quadrados ( 1. 444 m2), situado entre a
Rua Gaspar de Lemos, Avenida das Naus e Ruas Antônio Cardoso de Barros
e do Arsenal de Marinha, na zona da Conceição da Praia, de propriedade
de Bernardo Martins Catarina, até a importância de duzentos e setenta e
cinco mil cruzeiros (Cr$ 275.000,00), e outro, com a área de sessenta e
nove mil novecentos e sessenta e seis e trinta metros quadrados ( 69.966,30
m2), denominado "Morro do Gavazza", Distrito da V~tória, até a quantia
de seiscentos mil cruzeiros (Cr$ 600. 000,00), cujas despesas correrao à conta
dos recursos do Fundo Naval.
Art. 2. 0 Os mencionados terrenos destinam-se, respectivamente, à cons·
trução do edifício para a Capitania dos Portos e à Estação Radiotelegráfica da
Marinha.
Art. 3.0 Revogam-se as disposiçÕe!. em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
-da República.
GETÚLIO VARGAS.
H enriqus A, Guilhem.

DECRETO-LEI N.

6. 244

-

DE

4

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a isentar a "Venerável Ordem Terceira
da Imaculada Conceição" do pagamento do imposto que menciona

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
180 da Constituição. e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n. 96, de 22 de
dezembro de 1937, aecreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a conceder à "Venerâvel Ordem Terceira da Imaculada Conceição" isenção de 50% (cinqüenta
.Pór cento) do impôsto de transmissão correspondente à aquisição do i~óvel
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sito na Rua Conde de Bonfim n, 214, no qual .a referida instituição d~verá
construir templo e asilo de caridade.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de :fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,

DECRETO-LEI N. 6. 2J5 -

DE

4 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a vender, em hasta pública,
a área de teueno que menciona

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
180 da Constituição, e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n, 96, de 22 de
dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do . Distrito Federal autorizado a vender, em
hasta pública, na forma do disposto no art. 55 da Lei n. 196, de 18 de js:neiro de 1936, a área de terreno pertencente à Prefeitura do Distrito Federal,
sita na rua São Francisco :Xavier n. 729, com a área de 212,96m2,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,

DECRETO-LEI N. 6. 246 -

DE

5 DE· FEVEREIRO DE 1944

Modifica o sistema de cobrança da contribuição devida ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI)

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A contribuição de que tratam os Decretos-leis n, 4. 048, de 22
de janéiro de 1942, e n. 4. 936, de 7 de novembro de 1942, destinada à montagem e ao custeio das escolas de aprandizagem, a cargo do Serviço Nacional
de Aprendizagem 'Industrial, passará a ser arrecadada na base de um por cento
sôbre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a
todos os seus empregados.
§ 1.0 O montante da remuneração que servirá de base ao pagamento da
contribuição será aquele sôbre o qual deva ser estabelecida a contribuição de
previdência devida ao institutO, de previdência ou caixa de aposentadoria e
pensões, a que o contribuinte esteja filiado.
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§ 2.0 Na hipótese de ser a arrecadação do instituto de previdência ou
caixa de aposentadoria e pensões feita indiretamente, mediante selos ou de
outro modo, a contribuição devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial será cobrada por meio de uma percentagem adicional sôbre a importância dos selos vendidos ou taxas arrecadadas consoante o regime adotado pelo
instituto de previdência ou caixa de aposentadoria e pensões, e que corresponda
à base prevista neste artigo .
§ 3.0 Empregado é expressão que, para os efeitos do presente Decreto-lei,
abrangerá todo e qualquer servidor de um estabelecimento, sejam quais forem
as suas fun~ões ou categoria.
§ 4.0 Serão incluídos no montante da remuneração dos servidores, para
e efeito do pagamento da contribuição, as retiradas dos empregad01·es de firmas individuais e dos sócios das Únprêsas, segurados de instituição de previdência social, desde que as suas atividades se achem no âmbito de incidência
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
§ 5.0 O recolhimento da contribuição de que trata o presente· artigo será
.feito concomitantemente com o da contribuição devida ao 'instituto de previdência ou caixa de aposentadoria e pensões a que os empregados estejam
vinculados.

Art. 2.0 São estabelecimentos
Aprendizagem Industrial:

contribuintes

do

Serviço

Nacional

de

o) as emp:rêsas industriais:, as de transportes, as de comunicações e as
da pesca;
b) as emprêsas comerciais cu de outra natureza qua explorem, accessória
au concorrentemente, qualquer das atividades econômicas próprias dos estabelecimcmtos indicados na alínea anterior.
§ 1.0 A quota devid2, no caso da alínea a, terá como ·b2se a soma total
da remunera~ão paga pela emprêsa a todos os seus empregados.
§ 2.0 A quota devida, no caso da alínea b, será c8.lcu1ada sôbre o monM
tante da remuners.ção dos empregados utilizados nas seções ou dependências
das atividades accessórias ou concorrentes, relaciona.dss com o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial.

"Art. 3.0 A contribuicão adicional de vinte por cento, a que se refere o
art. 6 do Decreto-lei n. 4:048, de 22 de janeiro de 1942, será cs.lculada sôbre
111. importênda da contribuiç5o geral devida pelos empregadores ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, na Íonna do art. 1.0 dêste Decreto-lei.
Art. 4.0 Nos casos de isenção, nos têrmos do nrt. 5 do Decreto-lei número
4. 048, de 2 de jan:úro de 1942, e do art. 5 do Decreto-lei n. 4. 936, de 7 de
t~ovembro

de 194-2, cumprirá ao estabelecimento isento a obdgação de recolher
um quinto da contribuição a que estaria sujeito, para despese.s de caráter geral
e de orientação e inspeção escolar.

Art. 5.0 O S8rviço Nacional de Aprendizagem Industrial poderá entr8r
entendimento com o instituto de previdência ou caixa de aposentadoria e
pensões que não possuir serviço próprio de cobrança, no sentido de ser a arrecadação da contribuição feita pelo Banco do Brasil.
Parágrafo único. Deverá o instituto de previdência ou caixa de aposenM
te.doria e pensões, nesse caso, ministrar ao Serviço Nacional de Aprendizagem
:fudustrial os elementos necessários à ins-::rição dos contribuintes.
a'U

Art. 6.0 O Serviço Nacional de Aprendizagem IndustJ,"ial promoverá os
•ecessários ·entendimentos com os institutos e caixas arrecadadoras, para o
efeito da aplicação do regime de arrecadação estabelecido pelo presente decreto-lei.
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Art. 7.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação. O disposto nos arts. 1, 2, 3 e 4 vigorará quanto às contribuições devidas
a partir do mês de janeiro de 1944.
Art. 8.0

Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gustavo Capnnema.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 6.247

-DE

5

DE FEVEREIRO DE

1944

Contém disposições transitó-âa.s para a execução da lei orgânica do
ensino secundário

a1:t.

O Presidente da Repúblic~, usando da atribuição que lhe coníere o
180 da Constituição, decreta:

.Art. 1.0 No ano de 1944, as provas finais a que especialmente se refere o art. 47 do Decreto-lei n. 21.241, de 4 de abril de 1932 serão consideradas como um concurso d~ seleção para preenchimento das vagas existentes na primeira série do estab0lecimento de ensino superior em que os
candidatos as realizarem .
Parágrafo umco. Sem preJUlZO dos candidatos que h~jam satisfeito
tôdas as co-ndições estabelecidas pelo § 1.0 do art. 47 do Decreto citado, poderão ser admitidos à prestação das provas de que trata êste artigo os candidatos que hajam satisfeito as exigências de freqüências nos têrmos do
art. 35 do mesmo Decreto e apresentem prova !=Ie teren: alcançado,· nos
estudos da segunda série do curso camplementar, uma das duas condições
seguintes: a) nota igual ou superior a trinta em tôdas as disciplinas; b)
ou média aritmética igual' ou superior a ciGqi.ienta no conjunto das discipiinas e nota igual ou superior a trinta em quatro disciplinas pelo menos.
Art. 2.0 Os alunos da segunda série do curso complementar, que hajam
satisfeito, no ano escolar de 1943 ou anteriormente, uma das condições
indicadas na parágrafo único do artigo anterior, podetão sempre, na época
regulamente.r, concorrer à matrícub etn curso de ensino ~;.:p2:h:-o. P.:13 n'"sl·!~Os
têrmos e condiçÕGs estabelecidas para os portadores do certificado de licença clássica ou de licença científica. Os alunos da segunda série do curso
complementar, que não hajam satisfeito, no ano escolar de 1943 GU anteriormente, nenhuma. das duas condições indicadas no mesmo parágrafo
único do artigo anterior, deverão, para prosseguimento dos estudos, adaptarse à terceira sétil2l do curso clássico ou do curso científico e submeter-se aos
respectivos exames de licença.
Art. 3.0 Os alunos não habilitados nos exames de licença serão considerados repetentes da última série cursada.
Art. 4.0 O Ministro da Educação fixará as condições e disporá sôbre
as demais instruções para a realização de exames de licença ginasial de
segunda época no ano de 1944, e. bem assim para a realização dos exames
de licença. clássica e de licença científica para os candidatos que concluírem
no ano de 1944 a terceira série do ·curso clássico ou do curso científico, fi-·
xando, além das ccnd!çÕ2B à~ inscrição, as discip!inas G os prcgramas sôbre
que devam versar tais exames.
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Art. 5.0 O disposto no presente Decreto-lei relativamente ao curso
complementar sei aplicará a todos os casos, tanto nos estabelecimentos de
ensino superior federais como nos sujeitos à inspeção federal,
Art. 6.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando reVogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Gustavo Capanema .

DECRETO-LEI N. 0 6.248-

DE

7

DE FEVEREIRO DE

1944

Dispõe sôPre a g1·atificação de função na concessão de licença

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O funcionário, ocupante de função gratificada, perceberá, in~
tegralrnente, a gratificação respectiva, quando licenciado nos têrmos dos
artigos 166, 168 e 171 do Decreto-lei n, 1. 713, de 28 de outubro de 1939,
e, com os descontos previstos nos artigos 165 e 172 do mesmo Decreto-lei,
nos casos de licenças sujeitas a &sses descontos.
Art. 2.0 15ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0
da República.
GEíÚLIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Sousa Costa.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
Osvaldo Aranha.
Apolônio Sales.
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N.O 6.249 -

DE

7

DE FEVEREIRO DE

1944

Estende a militares do Exército e da Marinha um dispositivo do Código de
Vencimentos e Vantagens dos Militares da Aeronáutica (Decreto-lei
n.O 4 .162, de 9 de rr..arço de 1942)

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição, decreta:
. Art. 1.0 É tornada extensiva aos militares do Exército e da Marinha,
que se fardem por conta própria, a indenização prevista nos artigos 75 e
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215, § 2.0, do Decreto-lei n. 0 4 .162, de 9 de março de 1942 (Código de
Vencimentos e Vantagens dos Militares da Aeronáutica).
Art. 2~ 0 Na Marinha, essa indenização é fixada pelo Mínistro .
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua pu~
blicação, revogadas as dis~osições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República·.
GETÚLIO

VARGAS.

Eurico G.

Dutra.

Henrique A.

DECRETO-LEI N. 6. 250

DE

7

Guilhem.

DE FEVEREffio DE

1944

Estabelece normas para a execução do art. 4.0 do Decreto-lei n. 0 5. 3?4, de

2 de outubro de 1943
D Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Para o efeito da restituição aos produtores de café da diferença do preço resultante da supressão da cota de equilíbrio de 15% a que
se refere o art. 4. 0 do Decreto-lei n. 0 5. 874, de 2 de outubro de 1943, só
serão tomadas em consideração as operações de compra e venda de café
realizadas no período compreendido entre 20 de maio e 1 de outubro
de 1943.
Art. 2.0 A restituição da diferença de preço resultante do 8nus da cota
de equilíbrio será feita, ao produtor pelo primeiro compn:.dor, na base de:
Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros), por saca; para os Estados de São Paulo
e Paraná;
Cr$ 14,00 (quatorze cruzeiros), por saca, para os Estados de Minas
Gerais e Rio de Janeiro, e
Cr$ 10,00 (dez cruzeiros), por saca, para o Estado do Espírito Santo.
Art. 3.0 Nas operações subseqüentes, de revenda de café, realizadas
no período de 20 de maio a 1.0 de outubro de 1943, fica assegmado aos revendedores o direito de reaver dos respectivos compradores a diferença de
preço de que trata o art. 2.0
Art. 4.° Ficam excluídas da restituição prevista no art. 4-.0 do De·
ereto~ lei n. 0 • 5. 874·, de 2 de outubro de 1943, as ope::-açÕ'2s de compra e
venda realizadas entre 20 de maio e 1 de outub:ro de 1943, cujos cafés, comprovadamente, tenham sido industrializados para consumo interno do País.
Art. 5.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário.

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

A. de Sousa Costa.
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DECRETO-LEI N. 6.251- DE 7 DE FEVEREIRO DE 1944
Suprime caréos no Quadro Permatlente do lliinistério da Educação e Saúde

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constit-uição, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos, no Quadro Pe~-manente do Ministério da
Educação e Saúde, dois cargos isolados de provimento efetivo, padrão M,
de Prefessor Catedrático da Faculdade de Medicina da Bahia.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sUa publicação.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Gustavo C2panoma,

DECRETO-LEI N, 0 6.252 -

DE 8 DE FEVEREIRO DE 1'944

Extingue o impôsto sôbre carnes a que se refere o art. 25 do Decreto-lei
n. 0 2. 740, de 4 de novembro de 1940

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
srt. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica revogado o art. 25, Tabela F, do Decreto-lei n. 0 2. 740, de
4 de novembro de 1940,
Art. 2.0 O disposto nêste Decreto-lei tem aplicação a partir do dia 12 de
novembro de 1943.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da, IÇepública.
GETÓLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6.253- DE 8 DE FEVEREIRO DE 1944
Abre ao Nlinistério das Relações ExtMiores o crédito especial de 3,313. 748,80
cruzeiros, para. classificação de despesa proveniente de visita. de persorw!idades ilustt·es.
O Presidente da República, usando ·da ,atribuição que lhe confere o
E)rt. 180 da Constituição, decreta:
Art ~ 1.° Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito especial de três ml.Ihões, trezentos e treze mil, setecentos e quarenta e oito
cruzeiros e oitenta centavos (Cr$ 3. 313, 748,80), para atender à classificação
da despesa >e3lizada com recepções, hospedagens e demais homenagens prestadas a representontes de Govêrnos estrangeiros e a p8rsonalidades ilustres
em visit~ ao Bra5il.
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§ 1.0 O crédito de que trata êste artigo será automàticamente distribuído
ao Tesouro NaCional e considerado no exercício de 1943, para efeito de classifice:ção da despesa a que se destina, a qu<':!l figurará nas contas do mesmo
exercício.
§ 2. 0 A classificação da despesa se process~rá à vista dos respectivos comprovantes, que serão, para isso, transmitidos ao Tesouro Nsdonal, dentro do
prazo de dez (10) dias.

Art, 2.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e ·56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Osvaldo Aranha,
A.

DECRETO-LEI N.0 6.254-

DE

9

de Sousa Costa

DE FE~lEREIRO DE

1944

Autoriza a venda de filmes e publiCações do Serviço de Informação
Agrícola do Ministério da Agricultura

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da CoT'..stituição, decreta:
Art. 1.° Fica o Serviço de Informação Agrícola do Ministério da Agricultura autorizado a vender, mediante concorrência administrativa e na forma
da legislação em vigor, cópias dos filmes por êle produzidos.
Art. 2.0 Independentemente da venda a que se refere o artigo anterior,
o Serviço de Informação Agrícola poderá promover ou autorizar a exibição
dêsses filmes em exposições, reuniões de interessadOs, semanas agrícolas, etc.
Art, 3.0 As publicações do Serviço de Informação Agrícola serão, também,
vendidas ·pelo preço do custo da impressão, podendo entretanto, ser distribuídas gratuitamente, a juízo do referido Serviço, no pais e no estrangeiro,
em permuta, a escolas e professores de agronomia e veterinária, associações
de classe, repartições públicas, técnicos do Ministério da Agricultura, pre-feituras municipais, clubes agrícolas escolares e ainda aos agricultores e
criadores registrados no Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 :Êste Decreto-lei entTará em vigor na data de sua publicação,
revogadss as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0
da República ,
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales,

107

A'l'08 DO PODER EXECUTIVO
DECRETO~LE!

N.0 6. 255 -

DE

9

DE FEVEREIRO DE

1944

Dispõe sôbre a perfuração e o aparelhamento de poços a cargo da lnspCtoria
Federal de Obras Contra as. Sêcas e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição, decretn:
Art. 1.0 As obras e serviços considerados no art. 5.0 , inciso 2, da Lei
175, de 7 de janeiro de 1936, a cargo da Inspetoria Federal de Obras Contra
as Sêcas (I.F.O.C.S.) passam a se reger pelos dispositivos constantes do
presente Decreto~ lei.
Art. 2.0 A perfuração e o aparelhamento de poços, referidos neste Decreto-lei, serão- executados na área definida no art. 2.0 da Lei 175, de 7
de janeiro de 1936.
Parágrafo único. A juízo da I. F. O. C. S., poderão ainda ser perfurados
e aparelhados poços em quaisquer localidades dos Estados participantes da
área de que trata êste 8.ttigo, bem como no Território de Fernando Noronha,
observadas as condições do presente Decreto-lei.
Art. 3.0 A perfuração de poços em qualquor zona "das árees previstas no
artigo anterior e em seu parágrafo único, será precedida de estudos hidro·
lógicos.
Art. 4.0 A I. F. O. C. S. abrirá e aparelhará, por conta própria, poços:
I -

Necessários

:õ<O

andamento de obras e serviços a seu cargo.

H - Para u~o dos viandemtes e bebedouros de animais à margem das
rodovias-tronco a que se refere o art. 1.0 , alínea c, do regulamento aprovado pelo Decreto n. 19.726, de 20 de fevereiro de 1931 e das rodovias
mencionadas no art. 5.0 , inciso 6, da Lei 175, de 7 de janeiro de 1936.
,Art. 5.0 J.\/[ediante solicitação de Estados e Municípios ou a requerimento de particulares, indivualmente ou associados, e de sindicatos, cooperativas ou institutos, regularmente organizados, poderá a I. F. O. C. S. cooperar na perfuração e aparelhamento de poços para suprimentos dágua, nas
condições seguintes:
I - O solicitante ou requereute fornecerá o combustível e a água para
a perfuração e pagará não só o pessoal operário, excetuados o perfu~ador e o
ajudante, mas também a metade das despesas com o material de revestimento
e a totalidade do transporte da perfuratriz e materiais complementares até a
distâricia máxima de cinqüenta (50) quilômetros.
1I - Os Estados ou Municípios concorrerão com a metade das despesas,
orçadas Pela I. F. O. C. S., do aparelhamento dos poços, que será realizada
pela I. F. O. C. S.; nos demais casos, correrão essas despesas integralmente à
conta dos requerentes, aos quais caberá a aquisição do material necessário,
prestando a I. F. O. C. S. Unicamente a sua 81ssistência técnica ao aparelhamento.
III - Os Estados e os Municípios depositarão antes do iníc~o da -perfuração do poço, a importância desigm.da pelo Inspetor eqüivalente, de acôrdo
com o orçamento organizado pela I.F.O.C.S. a cinqüenta por cento (50%)
do valor do material de revestimento a ser incorporado ao poço, mais cinqüenta por cento (50%) das despesas previstas de aparelhamento do mesmo;
a parte de depósito .correspondente ao aparelhamento será devolvida ao interessado, caso a perfuração não dê resultado.

~
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IV Os particulares, individualmente ou associados, e os sindicatos,
cooperativas ou institutos, depositarão, antes do início da perfuração, a importância designada pelo Inspetor eqüivalente, de acôrdo çom o orçamento organizado pela I.F.O.C.S. a cinqüenta por cento (50%) do valor do material de revestimento a ser incorporado ao poço; caso as despesas com o material de revestimento sejam diferentes das previstas, proceder-se-á a um acêrto
de contas.
V ,...-- Os depósitos de que tratam as alíneas III e IV do presente artigo
serão feitos nas Delegacias Fiscais indicadas pela I. F. O. C. S., mediante as
necessárias guias.
·
V! - No têrmo cuja assinatura deve preceder à construção de qu2lquer
poço feito com a cooperação da I. F. O. C, S., constará a obrigação do fornecimento de água para atender às necessidades das populações circunvizinhas,
em período de sêca.
§ l.0 Serão custeados pelos solicitantes ou requerentes, ressalvadas apenas as despesas de reparo e amortização das perfuratrizes, que 'correrão à conta
da l.F.O.C.S.:
a)- as perfurações e aparelhamenbs efetuados fora da área definida no
art. 2.0 da Lei n. 175, de 7 de janeiro de 1936, e facultados pelo parágrafo
único do art; 2.0 do presente Decreto-lei;
b) as perfurações e aparelhamentos feitos em localidades dotadas de serviços públicOs de abastecimento dágua, explorados por entidades públicas ou
particulares; e
c) as desobstruções de peças e as renovações de aparelhamento.
§ 2.0 As solicitações e os requerimentos de que trata êste artigo deverão
ser dirigidos ao Inspetor Federal de Obras Contra as Sêcas.
Art. 6.° Ficarão canceladas as autorizações de perfuração e aparelhamento de poços cuja execução, por culpa ou negligência dos interessados, não
ocorrer dentro do prazo de,três (3) anos a contar da data do defe:dmento do
requerimento ou solicitação.
·
Parágrafo único. As disposições dêste artigo atingem as autorizaçõas concedidos anteriormente à vigência dêste Decreto-lei.
Art. 7.0 Dependerão de aprovação do Ministro da Viação e Obras Públicas, ouvida a I. F. O. C. S., as solicitações ou requerimentos para a perfuração ou o aparelhamento de poços que formem grupos superiores a cinco (5)
unidades.
§ 1.0
A aprovação sOmente terá lugar desde ·que não sejam prejudicadas as demais perfurações ou aparelhsmentos e quando ocorram condições especinis, .devidamente justificadas pelos interessados.
§ 2.0 Na consideração do número máximo de cinco (5) poços para um
mesmo solicitante ou requerente, ter-se-á em conta não apenas os novos poços solicitados ou requeridos, mas o total dêstes com. os já existentes.
Art. 8.0 Dependerão dn existência de motivos de fôrça maior, a juízo da
I.F.O.C.S.
I A aceitação de pedidos de novas periurs.•çÕes ou aparelhamentos
do poçcs além das possibilida-des normais da referida Inspetoria.
II - O transporte de perfuratrizes para atender a serviços e obras cujo
OóÇa.mento não justifique SJs despesas com o deslocamento.
Art. 9.° Fica<:á a critério da I.F.O.C.S., a decisão de aba·ndonar a
pcdu:ração, seja por acidente pràpriamente de operação, seja por não ter dado
o pôço result(õ!.ndo S.:?...tisfatódo, ficando, em qualquer caso, o solicita·nte ou requerente sem ·nenhum direito P. indenização pelas despesas que tiver feito
ou vier a fazer em conseqüência da mesma perfuração.
Art. 10. O aparelhamento dos poços obdecerá às prescnçoes e ao tipo
indicados pela I. F. O. C. S., EJtendendo às condições peculiares de cada caso,
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devendo o seu início ser providenciado logo após concluída a perfuração com
resultado satisfatório.
Art. 11 . Cf>:be ao proprietário conservar o p8ço e o respectivo aparelhamento, mantendo·os em condições eficientes de funciona.mento.
Art. 12. Aos particulares, individualmente ou a'ssociadás, e aos sindicatos, cooperativas ou institutos que infringhem o disposto nos arts. 10 e 11,
dêste Decreto-lei, a I. F. O. C. S. aplicará multa cujo valor poderá atingir,
conforme 0 nno, o total das desp_esas feitas pela I. F. O. C. S. com o pôço,
incluindo as de amortização da i;e"rfuratriz.
Art. 13. Por solicitação de entidades pública·s federais, a I. F. O. C. S.
poderá perfurar e flparelhar poços mediante condições de cooperação a serem
estabelecidoo em cada caso e submetids.s à aprovação do Ministro da Via-ção
e Obras Públicas.
Art. 14. A execução, pela I.F .O.C.S., de qualquer perfuração ou aparclhcmePto de poços de custo provável superior a Cr$ 20.000,00 (vi.nte mil
cruzeiros) depende de préviã.> ~provação do respectivo orçamento pelo Ministro
da Viação e Obras Públicas,
Ps·;ágrafo único. Os- orçamentos dss pmfurações ou aparelhamentos de
poços, e:té o !imite máximo de Cr$ 20. 000,00 (vinte mil cruzeiros) serão
aprovados mediante portaria do Inspetor de Obras Contra as Sêcas que remeterá, trimestralmente, ao Il.1inistro da Viação e Obras Públicas, as cópia>s dos
referidos orçamentos.
Art. 15. Os casos omissos e as dúvidas suscitada-s na .a·plicação dêste
Decreto-lei serão resolvidas mediante portaria do Ministro da Viação e Obras
Públicas, ouvida n I.F.O.C.S.
Art. 16. O presente decrcto~lei entrará em vigor na data de sua- publicação, revogadas as disposições em contnhio.
- Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
da República.
GETÚLIO VARGÀS,

João de Mendonça Lima.
Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6.256 - D E 9 DE FEVEREIRO DE 1944

Modifica o art. 6.0 e respectivos parágrafos do Decreto~lei n. 0 4 .185, de 16"
de !lla.rço de 1942, que estabelece normas de contabilidade para. os Minis~
nistérios- da Guerra, Marinha e Aeronáutica, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere' o
ert. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 O art. 6.0 e respectivos parágrafos do Decreto-lei n.0 4.185,
de 16 de março d~ 1942, pa-ssam a ter a seguinte redã.>ção:
"Art. 6.0 Nos Ministérios da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica, funciona-rá uma. Co~tadoria Seccional, para os fins previstos
no art. 2.0 do Decreto-lei n, 0 1.990, de 31 de janeiro de 1940.
§ 1.0 Os títulos das contas nos livros das Contadorias Seccionais,
quanto às despesas orçamentárias, serão os do orçamento adminis-
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trativo-militar, m:as os balancetes mensais, destinados à Contadoria
Geral da República e ao Tribunal de Contas, discriminarão a despesa
de acôrdo com as especificações sumárias do Orçamento Geral da
União.
§ 2.0 O registro e contrôle do material bélico (compreendidos
os vasos de guerra, aviões, "tanks", canhõe5, etc.) ficarãó a cargo
exclusivamente das a-utoridades militares."
Art. 2.0 ::Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publica~ã.o.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio da Jeneiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da Indep&ndência e 56.0 '
da República.
GETÚLIO VARGAS,

A. de Sousa Costa.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
Joaquim Pedro Sa]Jjado Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6.257

-DE

10

DE FEVEREIRO DE

1944

Concede uma pensão especial ao ex-Soldado Antônio Francisco da Silva
O Presidente da República. usando da
tigo 180 da Constituição, decreta:

a~tribuição

que lhe confere o ar-

Artigo único. E' concedida, a partir de 23 de novembro de 1943. ao
ex-Soldado Antônió Francisco da Silva, do 3.0 Regimento de Infantaria. S.
pensão a.nual de Cr$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro cruzeiros), visto
ter-se invalidado em conseqüência de ferimento recebido em campanha.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N. 0 6. 258 -

DE

10 DE FEVEREIRO DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 8.311.412,10, para
atender à restituição devida ao Estado do Ceará

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arti2:0 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de oito
milhões. trezentos e onze mil, qua-trocentos e doze cruzeiros e dez centavos
Cr$ 8 .311.412,10), para atender à restituição (Serviços e Encargos) devida
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ao Govêrno do Estado do Ceará, da taxa de 2 %, ouro, arrecadada pela Alfân~
dega de Fortaleza no período de 1909 a 1933.
Parágrafo único. A restituição se processará pela forma estabelecida na
Lei n. 0 155, de 23 de dezembro de 1935.

Art. 2.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEi! N. 0 6.259- DE 10 DE FEVEREIRO DE 1944

Dispõe sôbre o serviço de loterias, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Att. 1.0 O Serviço de loteria, federal ou estadual, executar-se-á, em
todo o território do país, de acôrdo com as disposições do presente Decreto-lei.

Art. 2.0 Os Governos da União e dos Estados poderão atribuir a explot'ação do serviço de loteria a concessionários de comprovOOa idoneidade moral
e financeira. ·
§ 1.0 A loterla federal terá livre circulação em todo o território do país,
enquanto que as loterias estaduais ficarão adstritas aos limites do Estado reSpectivo.
§ 2. 0 A circulação da loteria federal não poderá ser obstada ou embaraçads.> pm· quaisquer autoridades estaduais ou municipais,
Art. 3.0 A concessão ou exploração lotérica, como derrogação das normas
do Direito Penal, que proíbem o jôgO de azar, emanará sempre da União, por
autorização direta quanto à loteria federal ou mediante decreto de ratificação
quanto às loterias. estaduais.
Parágrafo único. O Govêrno Federal decretará a nulidade de loteria
ratificad:;:., no caso de transgressão de qualquer das suas cláusulas.

DAS CONCESSÕES

Art. 4.0 Sàmente a União e os Estados poderão explorar ou conceder
serviço de loteria, vednda àquela e a estes mais de uma exploração ou con~
cessão lotérica.
Art. 5.0 As concessões serão precedidas de concorrê"ncia pública.
§ 1.0 As concorrências serão abertas, mediante editã.l publicado no órgão
oficial da União, por prazo nunca inferior ~ trinta (30) dias ou noventa (90)
no máximo.
§ 2.0 Quando se tratar de concorrência para o serviço de loteria estadual,
o editao! deverá ser também publicado no respectivo órgão oficial, ou, em sua
fa]ta, no de maior circulação no Estado.
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§ 3.° Cada concorrente (pessoa física, sociedade civil ou ·sociedade mer•
cantil) apresent<'!'rá, até dez (10) dias sntes da dElta fixada para a aberturs
da:; prOi)CJstas, ~s provas de sua idoneid,ade e capacidade fin:mceira.
§ 4, 0 Néi' concorrência ps.ra a loteria federal, o Ministro de Estado dos
Negócio:; d.<:~ Fazenda fixará a importância mínima a que se obrigará o concessionário anualmente, e11tre quota fixa e impôsto de 5 o/o sôbre ;::rs emissões,
condição e8sa que constará do editd, não podendo a referida importância ser
inferior a paga durante o ano de maior arrecadação da vigência do último con·
tn,to.

Art. 6.0 Entre as provas de idoneids-de, os candidatos à concorrência
&presentarão:
a) fôlha corrida e atestados de bons antecedentes, entendendo-se que
qusndo se tni.tar de sociedade, essa prova será exigida de cadD um dos sócios;
b) quitação de impôsto5 federais, estaduais e municipais, mediante cer.
tidão negativa passadCJ por autoride.de competente.
§ 1.0 Provar-se-á e cap2cidade financeira pela. propriedade de bens
equivalentes ao triplo. do prêmio m.Gior a que se refere o s•rt. 9.0 , n. 0 4, dêsts
Decreto-lei.
§ 2. 0 Os bens a que alude o presente 8rtigo daverão ~er constituídos:
dois tei'ços (2/3) de imóveis aceitos pelo v2lor relativo ao pagamento do
impôsto de transm.issão de propriedade, ou na base do bnçamento do impôsto predial ou territorial, para cobrança no ano anterior, observadas as
disposições do parágrafo único do art. 27 do Decreto-lei n.0 3 .365, de 21
de junho de 1941; e o restl'lnte em títulos da dívida pública, federal ou
estadual, pela cotação em bolsa.
§ 3.0 Os bens imóveis indic2.dos na forma do § 3.0 pelo concorrente
vencedor, não poderão ser alienedos nem gravados durante a vigência da
concessão, procedendo-se a anotação nêsse sentido no Registro de Imóveis,
Art, 7 .O A concessão só será outorgada a brasileiros ou a firma com~
posta de sócios brasileiros, excluidas as \sociedades anônimas cujas ações
não sejam tôdas nominativas.
Parágrafo único. Pretendendo concorrer vanas pessoas com uma só
proposta, deverão as mesmas constituir-se previamente em sociedade regular.
Art. 8.0 1:: expressamente vedada a renovação ou prorrogação de contratos, bem como a preferência em igualdade de condições.
Art, 9.0 A loteria federal e as estaduais subordinar-se-ão às seguintes
condições:
1) prazo máximo de cinco ( 5) anos para as concessões;
distribuição da percentagem mínima de setenta por cento (70%)
em prêmios, sôbre cada emissão;
3) impossibilidade de e~-ploração, simultânea, direta ou indiràtamente,
de mais de um serviço lotérico -pela mesma pessoa, física ou jurídica;
4) duas ( 2) extrações por semana, com os prêmios maiores de cem
mil cruzeiros (Cr$ 100, 000,00) a cinco milhões de cruzeiros (Cr$
5.000.000,00) para a •loteria federal, e uma ( 1) extração semanal ou quin~
zenal, com os prêmios maioi'es de cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 50.000,00)
a um-milhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000,00), no caso de loterias estaduais;
5) emissão máxima, pela loteria federal, de quarenta mil (40.000)
bilhetes para cada extração, e, pelas estaduais, de séis J:!l'il ( 6, 000) por
milhão de habitantes ou fração, fixado em qualquer caso o limite máximo
2)
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de quarenta mil ( 40 .000) bilhetes, -~2lvo autorização especial para emissão
em duas (2) séries; as quais, entret<!!ito, obrigatõriamente, serão do mesmo
plano e se decidirão por um único sorteio, no mesmo dia;
6) pagamento do impôsto de 5% na forma do art. 13 e seus parágrnfC?s.
Art. 10. É defeso ao~ concessionário modificar a sua firms ou transferir a concessão, sem prévio assentimento do poder concedente, exigida
sempre a inalterável idoneidade mcral do responsável, e perfeita garantia financeira, pelo. prazo restante do contrato.
DAS CAUÇÕES

Art. 11. O concessionário da loteria federal caucionará na Tesouraria
Geral do Tesouro Nacional, até a véspera da assinatura do contrato a im·
portância de três milhões de cruzeiros (Cr$ 3.000.000,00), em dinheiro·
ou em títulos da dívida pública federal, para garantia da execução do
serviço.
§ 1.0 Aos Estados concedentes corilpete arbitrar a caução, indicando
o lugar do seu recolhimento'.
§ 2. 0 - 'l'ratandc-se da loteria federal, a caução em dinheiro poderá
ser prestada em c2denJ.eta da C:õ~h:a Econômica ou do Banco do Bn.1sil S.A.
§ 3.0 A cà:ucão reverl.e:·;l em favor do poder concedente, se por culpa
do concessiont:ri; fÔr rescindido o. contrato; e, findo êste, sàmente será
levantada seis (6) meses após a liltima extracão, uma vez verificado que
o concessionário cumpriu tôdas as obrigaçõeS ;ontratu9.is.
Art. 12. Quando o prêmio maior ultrap2ssar o valor da cauçãO, o
concessionário fica obrigado a r-ecolher, nns espécies previstas no art. 11,
até oito ( 8) dias antes do sortr::io, a diferença verificada entre a caução e
o prêmio.
§ 1. 0 O recolhimento da diferença n que ,alude êste artigo será feito
onde o poder concedente determinar, sob pena de i:lnediata rescisão do con~
trato.
§ 2, 0 O direito à restituição da diferença pleiteada pelo concessionário
da loteria feder2l provar-se~á com o certificado expedido pdo Fiscal Gernl
de loterias.
S 3.0 Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, faT-.se-á a restituicão da diferenca, quando devida, por simples despacho exarado pelo
Di;8tor das Renda~ Internas, no verso do conhecimento do depósito e nesse
documento, que constituirá o comprovante da despesa, o concessionário passará récibo na forma legal. ·
DAS CONTRIBUIÇÕES

Art. 13. As loterias federal e estaduais ficam sujeitas ao pagamento
do impôsto de 5% sôbre a importância total de cada emissão, o qual poderá ser cobrado dos compradores de bilhetes.
§ 1.0 Nenhuma extração de loteria estadual será permitida sem que,
até a véspera da data designada para o sorteio se efetue o pagamento do
impôsto de 5% sôbre a mesma extração, exibido ao Fiscal o talão com~
probatório do recolhimento.
§ 2. 0 A loteria federal poderá recolher o imposto de que trata êste
artigo relativo às loterias de ·um mês, até o décimo quinto ( 15.0 ) dia do
mês seguinte, de~de que esteja intacta a sua caução.
Col. de Leis

~

Vol I

F.

s·
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Art, 14. O concessionário da loteria federal recolherá mensal e adiantadamente, até o décimo quinto ( 15. 0 ) dia útil de cada mês, o duodécimo
da cota a que está obrigado, ex-vi do § .4.9 do art. s;o ·dê"ste Decreto-lei.

Art,
Geral de
Nacional,
tância de

15. A título de contribUição para os serviços da Fiscalização
Loterias, o concessionário da loteria federal recolherá ao Tesouro
adiantadamente, até o dia 15 de janeiro de cada ano, a imporcem mil cruzeiroS (Cr$ 100.000,00).

Art. 16. As contriOuições previstas nêste capítulo serão escrituradas
como "Renda Ordinária da União", na rubrica própria da lei orçamentária,
des-tinando-se as de que tratam os arts. 13 e 14, a indenizar as despesas
custeadas pdo Govêrno Federal com as obras de caridade e instrução em
todo o pais.
DOS PLANOS, AGÊNCIAS E

LICENÇAS

Art. 17 _ Não serão postos em circulação bilhetes de loteria cujos
planos não tenham sido previamente aprovados pelo Diretor das Rendas
Internas .do Tesouro Nacional, quando se tratar da loteria federal, cu pelo
Delegado Fiscal .no respectivo Estado, quando se tratar de loteria estadual.
Parágrafo {mico. A decisão será comunicada ao interessado dentro de
quinze ( 15) dias da data da apresentação dos planos, considerando~se tàcita~
mente aprovados se a autoridade não se houver manifestado dentro do referido prazo.
Art. 18. O concessionário da loteria federal poderá estabelecer agências
em todos os Estados, no Distrito Federal e territórios, as quais funcionarão.
mediante licença expedida pela _Diretori_a das Rendas Internas.
§ 1.0 No edifício da sede da loteria federal haverá lugar apropriado para
a venda direta de bilhetes ao público, sem ágio ..
§ 2.0 A loteria federal' comunicará à Fiscalização Geral de Loterias,
antes de feita qualquer remessa de bilhetes, a ncmeação dos seus agentes ou
as alterações que com êles ocorram. Multa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00)
a cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e o dôhro na reincidência.

Art. 19. A loteria federal sOmente podei-á apresentar plano com prêmio
maior que· o de cinco milhões de cruzeiros (Cr$ 5.000.000,00), mediante
prévia autorização do Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda e prestadas as garantias que forem exigidas.
Art. -20. Ninguém poderá distribuir, vender ou expor à venda bilhetes
de loteria federal ·ou estadual, sem ter sido previamente licenciado pela re·
partição federal competente, sob pena de multa igual ao valor da licença e
o dôbro na reincidência.
Art. 21. A licença será anual e paga em estampi!has do sêlo adesivo,
na Seguinte conformidade:
a)
b)

c)
d)
e)

para agências em cidades de mais de 500.000 habitantes , ...................................... .
para agências, em cidades de mais de 50. 000 habitantes até 500.000 .............................. .
pàra ·agências, em cidades de menos de 50.000 habitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
para estabelecimentos fixos em cidades de mais de
50.000 habitantes . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
para estabelecimentos fixos em cidades de menos de
50.000 habitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cr$

250,00

Cr$

250,00

Cr$

150,00
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§ 1.0 Não obstante a concessão da licença federal, pcdeião os Estados sujeitar a colocação dos bilhetes das loterias; que concederem, a quaisctuer outras
licenças, taxas,~impostos ou emolumentos.
§ 2.0 Os vendedores ambulantes pagarão, em estampilhas do sêlo adesivo, mediante guia expedida, no Distrito Federaf pela Fiscalização Geral das
Loterias e -nos Estados pela repartição ~rrecadadora competente, a licença
anual de dez cruzeiros (Cr$ 10,00), não estando sujeitos a· quaisquer outros
impostes, taxas ou emolumentos federais, estaduais ou municipais, pelo exercício dessa atividade, exceto o sêlo penitenciário e a taxa de educação.

Art. 22. Antes do fornecimento de bilhetes· a revendedores, fixos ou ambulantes, as agências ou filiais lhes deverão exigir a prova de estarem devidamente registrados.
DOS BILHETES E DOS "pRÊMIOS

Art. 23. O bilhete de loteria, documento pelo qual alguém se habilita
ao sorteio, é considerado, para todos os efeitos, título ao portador.
Art, 24. Os bilhetes ou serão inteiros ou divididos, mas sempre uniform.emente, em meios, quintos, décimos, vigésimos e quadragésimos.
Art. 25. Cada bilhete ou fração consignará ao anverso, além de outras
declarações que o Diretor ·das Rendas Internas determinar:
a)

a denominação da loteria: ''Loteria Federal do Brasil", e no caso
estadual - "Loteria" seguida do nome do respectivo Estado;
b) o número com que concorrerá ao sorteio;
c) o preço de plano, do bilhete inteiro e o de cada fração, acrescidos do
impôsto de 5 o/o previsto no art. 9. 0 , n. 0 6;
d) a declaração de ser inteiro, meio, quinto, décimo, vigésimo ou quadragésimo e, sendo fração, o número de ordem desta.

·de

loter~a

Art. 26. Cada bilhete ou fracão consignará no verso, alé::n de outras declarações que o Diretor das Rendà's Internas determinar:
a) a indicação da lei e do contrato que autorizem a loteria;
b) o plano da loteria;
c) a indicação do lugar, dia e hora do sorteio;
d) a firma impressa do concessionário.
Art. 27. Os modelos de bilhetes da loteria federal dependem de prévia
do fiscal geral de loterias.

~provação

Art. 28. F ar-se-á o pagamento do prêmio mediante apresentação e res·
gate do respectivo bilhete, desde que coincida exatamente com o canhoto do
qual se destacou, e não ofereça vícios ou defeitos que prejudiquem a verificação de sua autenticidide.
Art. 29, Em hipótese alguma se admitirá a substituição de bilhetes
postos em circulação, ainda que sob o pretexto de furto, destruição ou extravio.
Art. 30. O pagamento será imediato à apresentação do bilhete na sede
da loteria e, dentro de quinze ( 15) dias, se em qualquer das agências se- dia das nas capitais dos Estados.
Parágrafo único. O portador do bilhete que não fôr satisfeito no pagamento do prêmio apresenta-lo-á ao Diretor das Rendas Internas do Tesouro
Nacional, se se tratar de loteria federal, ou ao diretor do "Tesouro do Estado,
se se tratar de loteria estadual, os quais; ouvido o concessionário no prazo
de cinco ( 5) dias, e verificada a ·ilegitimidade da recusa, fornecerão guia ao
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interessado para que receba no Tesouro N~cional o~ no Estadual, conforme
o caso, a importância devida.
Art. 31. No caso de ordem judicial para não se, efetuar o pagamento
de algum prêmio, será êste depositado judicialmente, ficando assim ilidida a
a ação de cobrar:ça.
Art. 32. Os canhotos grampeados em maços de cem (100) serão rubricados na primeira e última fôlha pelo fi.scal ge1·al de lotmias, ou pessoa
por êlc designada, e ficarão guardados em cofre de segurança pelo concessionário.
DAS EXPLORAÇÕES

A;t. 33. As extraçÕe3 serão feitas, em sala hanquesda ad público, pelo
sistema de urnas tr<lnsparentes e esferas numeradas por inteiro.
Art. 34. A loteria federal e as loterias estaduais serão extraídas nos
dias designados pelo Diretor das Rendas Inteynas.
Art. 35. D8pois de postos os bilhetes em circulação; a extração só deixará de realiza'r-se ou será adis.da, por deliberação do Diretor das Rendas
Internas.
Parágrafo único. No primeiro caso serão recolhidos os bilhetes e restituídos os respectivos preços, e nos segundos avisar-se-á pela imprensa o
novo dia designado para a extração.
Art. 36. Nenhuma loteria correrá em dia feriado no locsl de sua extração, mas ficará adiada para o primeiro dia útil ·seguinte.
Art. 37. As esferas referentes ao número e <::o prêmio, saídas da urna,
serão colocadas lado a lado no mesmo taboleiro.
Art. 38. Durante a extração da loteria federal, o fiscal geral de loterias verificará, uma a uma, as esferas postas nos tabcleiros, para efeito de
correção dos enganos porventura constatados e!'!· ata.
A conferência relativa aos cir:.co ( 5) prêmios maiores será feita imediatamente após o pregão,
·submetendo-se as respectivas esferas, antes de colocadas no taboleirc, ao
exame das pessoss presentes.
Parágrafo único. Logo após a conferência definitiva feita pelo fiscal
geral de loterias, serão os taboleiros com as esferas de números e do p:::êmio
expostos ao público.
Art. 39. A ata, manuscrita ou dactilografada, será redigida durante a
extração, consigna~do o~ números premiados à medida que sairem da urna.
A lista impressa, entretanto, para maior facilidade de consulta, classificará
os números premiados pela ordem numérica e em escala ascendente.
Parágrafo único. Sômente a verificação feita em face da ata oficial servirá de fundamento a qualquer reclamação do pagamento do prêmio.
DAS LOTERIAS PROIBIDAS

Art. 40. Constitui jôgo de azar passível de repressão penal, a loteria
de qualquer êspécie não autorizada ou ratificada expressamente pelo GoM
vêrno Federal.
Parágrafo único. Seja qual fôr a sua denonlinação e processo de sorteio adotado, considera~se loteria tôda opéração, jôgo ou aposta para a obtenção de um prêmio em dinheiro ou em bens de outra natureza. mediante colocação de bilhetes, listas, cupões, vales, papéis, manuscritos, sinais, símbolos,
ou qualquer oUtro meio de distribuição dos números e designação dos jo:
gadores ou apostadores.
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Art. 41. Não se comp!"eendem na disposição do artigo anterior:
os sorteios realizados para dmpl€s resgate de ações ou debêntures,
desde que não haja qualqUer bonificação;
b) a -vend3 de imóveis ou de artigos de comércio, m€diante sorteio, na
forma do ·respectivo rBgulamento, sendo defeso converter em dinheiro os
prêmi.os ~orte~dos ou concedê-los em proporção que desvirtue a ope1·ação de
compn:l e vend:fl;
c)
os sorteios de apólices da dívida pública da União, dos Estados e
dos Municípios, autorizados pelo Govêrno Federal;
d) os sorteios de apólices realizados pelas companhias de segu<o de
vià<~., que operem pelo sistema de p::êmios fixos atuariais, desde que os respectivos regulamentos o permitam;
e)
os wrteios das socied2.des de capitalização, feitos exclusivamente
para amortizE::ção do caph:d gar~ntido;
i)
os sorteios bi-aEttB.is autorizados pelos Decretos-leis números 338, de
16 de março de 1938, e 2. 870, de 13 de dezembro de 1940.
Parágrafo único. Para cs sorteios de mercadorias e imóveis não se permitirá emissão de bilhetes, cupões, ou vales, <::o portador, mas deverão constar do livro apropriado os nomes de todos os prestamistas, com indicação dos
pagmnentos ~eitos e por fazer.
a)

l~rt. 42. Fica permitida a dh:trib~.!lção de títulos
dSt Dívida Púbiica
Fe.derni, Estadt!al cu Mun:icip9.l como p!:êmio de sorteio, competindo à fiscalização ve-rificar a prévia aquisição dos títulos e sua efetiva distribuição aos

ccntGmpt<Jdo:::-.
Parágrafo único.

Nenhum p!·êmio pode::á ser constituído de mais

d~

urr:.a apólice federal, estadual cu municipal, englobadamente.

Art. 43. A titulo de propaganda poderão os estabEJecimentos comerciais, quando autorizados por cart<>.-patente, distribuir brindes aos seus clientes, mediante coleção de bilhetes, vai-es ou cupões sorteáveis, desde que as
respectivas cautelas sej:::.m gratuitas e os prêmios de pequeno valor.
A;·t. 44. -compete ao Diretor Geral da Fazenda Nacional conceder
cartus-p<1.tení:es p<~ra funciomo:mento
de clubes de mercadorias mediante
sorteio.
PDi.6grafo umco. Sempre que houve:r deturpação dos fins para que foi
concedid2., a carta-pz.teute ·será cancelada pelo Diretor Ger;;l da Fazenda Nadona!.
DAS CONTRAVENÇÕES

Art. 45. Extr2ir loteds. r-em concessão ~·egular do poder competente ou
sem a r.?,tifice:ç5o de que cogita o nrt. 3. 0 Per!éls: de um ( 1) a quatro ( 4-)
anos .de 'prüão sirttples, mu1ta de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) a dez
mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00), 2Jém de perda para a Fazenda Nacional de
tcdos os ê.parelhos d:: extração, mobiliário, utensHios e valores pertencentes
à loteria.
Art. 46. Introduzir no pds bilhetes de loterias, rifas ou tômbob.s estrangein::s, ou em quslquer Estado, bilhetes da outra loteria estadual. Penas: de
;;eis (6) meses a um (1) nnos de prisão simples, multa de mil cr!JzeirotJ
(Cr$ 1.000,00) a cinco mi1 cruzeiros (Cr$ 5.000,00), além da perda para
a Fazenda N:;cional de tcdcs _os bilhetes apreendidos.
Art. 47. Possuir, Jer tob sua guarda, procurar coloca:-, distribuir ou
lanç:;:r em circulação bilhetes de loterias estrangeiras. Peno.:s: d8 seis ( 6)
mes8s e um ( 1) ano de pds3.o simples, multa de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00)
a cinco mil cmzeiros (Cr$ 5. 000,00), além de perda para a Fazenda Nacional
de todos os bilhetes apreendidos.
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Art. 48. Possuir, ter sob sua gusrda, procurar colocar, distribuir ou
lança,r em cirult.ção bilhetes de loteria estadual fora do território do Estado
respectivo. Penas: de dois (2) a seis (6) meses de prisão simples, multa de
ouinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) a mil cruzeiros (Cr$ 1. ODO,OO), além de
Perda para a Faze!lda Nl'.:.cional dos bilhetes apreendidos.
Art. 49. Exibir, ou ter sob sua gua·rda, listas de sorteios de loteria
estrnngeira· ou de estadual fora do território do Estado respectivo. Petw.s: d9
um ( 1) a qt:atro ( 4) meses de prisão simples e multa de duzentos cruzeiros
(Cr~ 200,00) a q'..:.inhentos cruzeiros (Cr$ 500,00).
Att. 50. Efetw:~r o pagamento de prêmio relativo a bilhete de loteria
estmng:eira ou estadual que não poss-a circular legs..lmente no lugar do pagamento. Penas: de dois (2) a seis (6) meses de prisão simples e multa de
quinhentos cruzeiros (Cr$ -500,00) a mil cruz8iros (CrS 1.000,00).
Art. 51. E:wcutar serviços de impressão ou a~abamento de bilhetes,
list2s, a'Visos ou cartazes, rels.<tivos a loteria que não possa legalmente circular no lugar onde se executem tais serviços. Penas: de dois (2) a seis (6)
meses de prisão simples, multa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) a mil
cwzeiros (Cr$ 1. 000,00), e imttilização dos bilhetes. listas, avisos e cart2.zes,
alérn ds,. p2na de pri::;ão 2os proprietários e [!erentes dos respectivos estabAlecimentos .
Art. 52. Distribuir ou transportar cartazes, listas ou avisos de lote:-ias
or,de os mesmos não possam legalm.ente circular. Penas: de um ( 1) a quatro
(4) meses de prisão simples e multa de duzentos cruzeiros (Cr$ 200,00) a
quinhentos cruzeiroS (Cr$ 500,00) .
úrt. 53. Colocar, distribuir ou lDnçar em circula·ção bilhetes de lotm·ias
relativos a extrações já feitas. Penas: as do art. 171 do Código Penal.
Art. 54. F2lsific2r, emendar ou adultera·r bilhetes de loteria. Penas: ~:.
do art. 298 do Código Penal.
Art. 55. Divulgar per meio de jornal, revista, rádio, cinema ou por qus:Iquer outr3 for::na, cla.::-a ou disfa-rçadamente, anúncio, rtviso ou resultado de ext,.ação de loteria que não possa legalmente circular no lugar em qee funciona
a C':mprêsa di.vulgadora. Penas: de multa de mil :::ruzeims (C1·$ 1.000,00) a
ch'!co mil cruzeiros ( C1·8 5. 000,00) aplicável aos proprietários e gerentes das
respectivr.:;.s en:::pr8sat~, e o dôbro r.a reincidência.
Pará~rr;·fo único. A Fiscalizaç8.o Gen'.l de Loterias deverá apreencier os
jorn:<i:>, :revistas ou impre~ws que inse:.-il-em reiteradamente 2núncio ou aviso
proibidos, e reqebit2-r a cassf>.ç2o da l.kençn para o funcionamento d::;,s empr&ss,s de níóo e cinema que, da mesma forma, infringirem a disposiçi.'.o dêste
a_rtigo.
Art. 55. Tr.2nsmitir pelo telégrafo" ou por qualquer outro meio o resultado d.2 extração d<:• loterio. que não pcso:a circular no lugar pa·ra onde se fizer
a tr~ns:-ni:>~·ãa. Penas: de mu.1ta de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) a mil
cruzeiros (G.r$ 1.000,00).
Parágrafo Ú!Üco. Nas mesmas penas incorrerá a emprêsa te:.egráfica p~r
ticulE:r que efetu~·r a transmissão.
Art. 57. As repartiçõês postais não f mão a remessa de bilhet0s. listas,
avisos ou c>:rtazes referentes a loterias c!..nsiderad:o;s ilegais ou os de loteri::~
de determinado Estado, qul'.':ndo se destinem a outro Estado, 20 Distrito Feder<:..!
ou Ei"C3 te:rritórios.
§ 1. 0 Serão apreendidos os bilhetes. listas, avisos ou cartazes Gncontrados
em rep2rtição situr..Oa em lugar ondB o loteria não possa legalm::mte circular,.
devendo os funcionários GÍetuar, quando possível, a prisão em flagnmte do
contraventor.
§ 2. 0 EfGtuada a prisão do contr.z.ventor, a causa apreendida será entregue à autoridade polida I que lavrar o fiagrante. No caso de simples apreem·ão,
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caberá aos funcionários lco..vrar o respectivo auto, para pronunciamento das
Recebedorias Federais no R~o de Janeiro e em São Paulo, ou dàs, Delegacias
Fiscais nos demais Estados, às quais, se carocterizada e provada a infração,
caberá impor cs multas previstas nesta capítulo.
§ 3.0 Aos funcionários apreendedores fica assegurada a vantagem prevista
no parágraJo único do art. 62.
Art. 58. Realizar o denominado "jâgo do bicho", em que um dos pa:rticipantBs, considerado comprador ou ponto, entrega certa quantia com a
indic::::ção de combinações d_e a•lgarismos ou nome de animais, a que corresponde:ríl números, a:o outro participante,. considerado o vendedor ou banqueiro,
que se obriga mediante qualquer sorteio E•o pagamento de prêmios em dinheiro. Penas: de seis ( 6) meses a um ( 1) ano de prisão simples e multa
de dez mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00) a cinquenta mil cruzeiros (Cr$ 50.000,00)
ao vendedor ou banqueiro, e de quarenta (40) a trinta (30) dias de prisão
celular ou multa de duzentos cruzeiros (Cr$ 200,00) a quinhentos cruzeiros
(Cr$ 500,00) ao comprador ou ponto.
§ 1. 0 Incorrerão nas penas estabelecidas para vendedores ou banqueiros:
a) os que servirem de intermediários na efetuação do jôgo;
b) os que transportarem, conduzirem, possuírem, tiverem sob sua guarda

ou pcder, fabricarem, d-3.rem, cederem, ·trocarem., guardarem em qualquer
parte, listas com indicações do jôgo ou material próprio pma SJ contravenção,
bem como de qualquer forma contribuírem para a sua confecção, utilização,
c~.:rso ou emprêgo, seja qual for a sua espécie ou qu;:mtidade;
c) os que procederem à apuração de listas ou à organização de mapas
relativos ao movimento do jôgo;
d) os que per quulquer modo promoverem ou facilitarem a rea•1ização
do jôgo.
§ 2.° Consideram-se idôt1eos para' a prova do ato contravendonal quaisque:r lista:> com indiccções clems ou disfarç<J.das, uma vez que a perícia revele
se clesti.!l?lrem à perpetmção do jôgo r.lo bicho.
§ 3.0 Na ausência de flagrante, instaurar-se-á o necessário processo fiscal,
cabendo a aplicação da multa cominada naste artigo à autoridade policial da
circunscrição, com recurso para o Chefe de Polícia, atribuídos aos autuantes 50%
das multas efetivamente recolhidas.
Art. 59. Serão inafiançá-veis as contravenções previstas nos arts. 45 a
49 e 53 e s~us panlgrafos.
A:rt. 60. Constituem contraveP.s;ões, ptmÍveis com a-s penss do art. 45,
o jÔgo sôbre corridas de cr.valos, feito fora dos hipódromos, ou da sede e
dependências das entidades autorizadas, e ~s apostas sôbre qu;Üsquer outras
competições esportivas.
Par8grafo único. Conside:::mn-se competições esportivas, aquelas em
que se classifiquem vencedores:
~)

pe!o esfôrço físico, destreza cu habilidade do homem;
b) pela seleção ou adestramento cle animais, postes ~:m · disputa,
reira ou luta de qualquer natureza.

car~

DO PROCESSO FISCAL

Art.

61. O processo :fiscal das contravenções a que se refera êste
obedecerá as normas estabelecidas pelo Decreto-lei n. 0 739, de
24 de setembro de 1938.
Decreto~lei,

Art. 62. Os bilhetes apr-eendidos em virtude de contravenç-ão men.<mente administrativa ser5o conservados, no Distrito Federal, pela Fiscali-
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zação Geral de Loterias, e nos Estados pelas Delegacias Fisc2is, em invólucro fechado e lacr2do, com as declarações necessárias,

Parágrafo único. Na hipótese de ser pre~iado qualqu0r dos bllhetes
apreendidos, efe.tuar-se-á a cobrança, ficando o vroduto em depósito ' no
Tesouro Nacional ou· suas Delegacias Fiscais, até dedsão final do processo. Metade dos prêmios pertencerá aos apreensores que tiverem z.ssin2do
o _respectivo auto, e a outra metade será convertida em renda eventu3l

da União.
Art. 63. Além das autoridades· policiais, são competentes os Funcionários da Fiscalização Geral de Loterias, os Fiscais de loterias, os Delegados
Fiscais do Tesouro, os Coletores federais, os Agentes fiscB.is do impôsto de
consumo, os Fiscais dos clubes de mercadorias, os funcionários postais, os
empregado:> ferroviários e os Agentes do fisco estadual e municipal, para
efetuar a p:risão em flagrante qua_ndo ocorrerem as infrações dêste Decretolei puníveis com pena de prisão, apreender bilhetes, aparelhos e ·utensílios,
e inutilizar listas, cartazes ou qw:.isquer pap6is relativos a loterias clandes'ci:n~s cu jogos pooibidos.
Parágrafo Único. No desempenho das atribuições prevh:tas neste artigo,_. poderão os funcionários e autoridades, quando necessário, proceder a
revistas pessoais, bem como srrombar portas ou móveis .em e::tabelecimentos
de comércio.
DA FISCALIZAÇÃO GERAL DE LQTERIAS

Art.

64.

A

Fiscalização Geral de Loterias·, diretamente subordinada

à Diretoria das Rendas Interm.s do Tesouro Naciomtl, será exercida por
um Funcionário designado pelo Presidente da República para exercer a
função gratificada de Fiscd Geral.
Art. 65. Nos Estados em que existir loteria, haverá um Fiscal Regiond, subordinado à Fisc8.lização Geral e d8sigr:.ado pelo DE-legado Fisc2l.
Parágrafo único. O funcionário designado na forma dêste artigo será
dispensado das funções de seu cargo efetivo nos dias de extração da loteria e n~nhuma vantagem pe-rceberá.
Art. 66. Para os fins do art. 63, é facultado ao concessionarw da Lot<:da Federal manter -c.uxiliar~s em todo o território do pais, os quais serão
designados pelo Fiscal Gerei de loterias .
.Art. 67. Compete

?.O

Piscd Geral de lote:rias:

a) superintender todo o serviço d8 Fiscalização;
b) distribuí-lo pelos seus auxiliares;
c) abrir, rubricar e encerrar livros da Fiscellização e dar as necessárias
instruções para a esc:riturc.ção dos mesmos;
d) despachar os papéis dependentes de sua decisão e subscrever as
certidões;
e) mandar arquivar os papéis findos;
f) assistir às extrações da loteria federal, examimmdo pessoe.lme"1te ou
fazendo exa:w.inar por técnicos de sua confiança, os apa1elhos empregadoS
nas me:>mas extr~ções;
g) velar pela estrita observância do contrato celebrado entre a União
e os concessionários;
b) fazer cp:reender os bilhetes indevidamente em circulação, quer expostos à venda, quer ocultos, bem cortw os ultimados ou em via clG ultimação;
i) raquisitar das z.utoridades policiais . a fôrça necessária para tornar
efetivas quaisquer diliaências regulamentares;
j) lavrar as designações dos auxiliares mantidos pelos concessionários;
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1) imp€dir, por todoS cs meios ao seu alcance, o curso de bilhetes de
loterias estrangeii·as, bem como o d<J.s estaduais fora dos limites dos Estados concedentes; .
m) fornecer gulas para o pagamento da cota fixa e do impôsto proporcional de 5% sôbre o montante dê cada emissão, da Loteria Federal;
n) fornecer o certificado para levantamento da caução nos têrmos do
§ 3.0 do art. 11;
o) determinar os livros especiais que as emprêsas lotéricas devem
possuir;
p) ~·provar os mod&los de bilhetes-, na forma do art. 27; e
q) apresentar EiO Diretor das Rendas Internas, no primeiro trimestre
de cada ano, o relc:.tório dos trabaíhos e d:<>..s mais impJrtantes ocorrências concernentes ao ano- antericr.
Art. 68. Comp:c:te aos fiscais regionais:
a) apre:.:mder ou fazer apreender os bilhetes indevida•mente em circulação,
quer expostos à vencia, quer ocultos, bem como os ultim~;Jos ou em vi::ll de
ultimBção;
b) requiútor das autorida-des polichús a fôrça r:.ecessária ps.·ra tornar
efetivas q;Jaisquer dili3ências :regulamentares:
c) impedir, por todos os meios ao seu alcance, o curso de bilhetes de
loteriâs estrHngdras, beJ.i.1 .con1.o o das estaduais fom dos limites dos Estados
respectivos;
d) fornecer guias p2ra o p:;:_,gamento do impôsto proporcional de 5 %
sôbre o montante de cadá. emissão da loteria estadual;
e) aprc:;entar ao fiscal geral de loterias; até o dia 31 de js..neiro de
cada nno, o rebtório dos trabalhos e das mais importantes oconênci2.os · concer~
nentes ao ano anterior;
f) exigir a prova do ps.gamento do i:npôsto de 5 %, na forma• do art. 13,
§ 1.0 , impedit!do a extr2.ção da loteria caso não tenha sido preenchida essa
fo_;m.alidade; e
g) assi~tir as extrações d:o.• loteria.

Art, 69. São nulas de pleno ·direito quaisquer obrigações resultantes
de loterias não autori.zada·s.
Art. 70. Os estrangeirm; que contra vierem ~s dispo:>ições dos arts. -15
â 54 e. 58 dêste decreto-lei ser.i:ío expn!scs do território nacional, c.•pÓs o cumprimento da p8:1a.
Art. 71. Além dos ônus prevbtos· neste Decreto-lei e do impôsto de
renda, nenhum outro imp6sto, contribuição ou taxa, federais, estEtdu8.is ou
municipais, incidirá sôbre os bi1het.-=:s da loteria feclerE~J e respectivos prêmios.
i".rt. 72. Os livros e p0péis pertence~-.tes a conc.:::sdonários de ~erviços
lotérico:> e a qm:.isqt:er c:gikdas ou c.s.sas onde se Vf.mda-:n bilhetes, poderão
€~m qm::Iquer r{\_omento, ser ex&·n"lin<.J.dos pe1o fiscal geral de loterias ou pe!os
fundonários express2.mente designados pela autoridade competer.te.
Art. 73. O presente. Decreto-lei ~:ntrerá em vigor na data de sua pu~
blkação.
_Art. 74. Revogam··se &s disposições em contrário.
Rio de:: ]f'..:J.eiro, 10 d8 fevereiro de

1944, 123.0

da Independ(m.cia e

56. 0 da República.
GETULIO V Ar:!GAS.

A. de Sousa Cosia.
Alexandre !Vlarcondes Filho.
João de Mendonça Lima..
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DECRETO-LEI N. 0 6. 260 -

DE

11 DE FEVEREIRO DE 1944

Aprova o contrato relativo ao prosseguimento elo pmgrama de cooperação
em matéria de sane2mento e se.úde pública, a ce.rgo do Serviço Esp:::cial
de Saúde Pública, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, deCreta:
Art. 1.° Fica api"ovado o contrato relativo ao prosseguimento do programa de cooperação em matéria de saneamento e saúde pública, a cargo do
Serviço Especial de Saúde Públics•, assinado a 25 de novembro de 194·3,
entre os Governos do Brasil e dos Estados Unidos da América.
Art. 2.0 Para atender à despesa (Serviços e Encargos) com a contribuição do Govêrno brasileiro, relativa ao ano de 1944,, fica aberto ao
Minisiédo da Educ2.ção e Saúde o crédito especial de dez ·milhões de cruzeiros (Cr$ 10.000. 000,00), que será dü;tribuido à Tesouraria do Dep<>.rtamento de Administração do referido Ministério.
Art.
blicação.

3.0 O -presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-

Art. 4.0 Revogam-se as dispoúções em contrário.
Rio de J~meiro, 11 de fevereiro de
56.0 da República.

1944, 123.0

GETÚLIO

da- Independência e

VARGAS.

Gustavo Ca.panema.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.261 -DE 11 DE FEVEREIRO DE 1944

Câa uma coleto;:ia. iede!'al no município de Delíim Moreira, no Estado de
Minas G-erais, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei número 3.008, de 30 de janeiro de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica criads uma coletoria para arrecadação das rendas federais
no município de DelHm Moreira, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Fic2m criados e inclui dos nas respectivas carreiras do Quadro
Permanente do l\/Hnistério da Fazenda 1 (um) cargo de "Coletor - classe
C" e 1 (um) cargo de "Escrivão cla~se B".
Art. 3.0 Para atender à despesa decorrente dêste Decreto-lei fica aberto
o crédito suplementar de dezessete mil cruzeiros (Cr$ 17 .000,00), em refôrço da Verba 1 Pessoal, do vig~nte orçamento do referido Ministério
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(Anexo n. 0 16 do Decreto-lei n.0
como segue:
\lERBA

S/c n. 0 01
S/c n. 0 02

Consignação I Pessoal Permanente
Percentagens

6.143, de 29 de dezembro de 1943),
1 -

PESSOAL

Pes.soal Permanente

Cr$
Cc$

6. 000,00
11.000,00
17.000,00

Art. 4. 0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as dispasições e::n contrário.
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 194-4, 123.0 da Iudepe:ndência e
56.0 da República.
GETÚLIO

V AIWAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-IEI N. 0 6.262

-Di!:

11

DE

FEVEREmo

DE

1944

Cria uma 2.a coletoria iede1·al no município de C;;:xias, no Estado do Rio
Gwnde do Sul, e dá outras proVidências
O P~·e:údente da Repúblico, mando da atribuiç5o que lhe confere o
art. 180 da Constituição, e tendo em vi:sta o dis;._)osto no Decreto-lei n. 0 3.008,
de 30 de janeiro de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica criada uma 2.a coletoria para arrecadaç5o das rendas
federais no município cle Caxias, Este;do do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A coletoria a que se refere o presente dispositivo com~
preenderá os d~stritcs d2 Ann Rech, Sêca e S5o :rv!aréos, além da parte
norte da cidade de Caxias, a partir d~ Rua Júlio de Castilhos, lado ímpar,
dêsC:e a rodovia Getúiio Va:rt;9.S até a extremid2de oeste do perímetro urbano.
Art. 2.° Fict::J:'h criados e incluiàcs n2s respectivas carreiras do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda 1 (mn) cargo de "Ccletor dasse
C" e 1 (ur(l) cargo de "Esc1·ivão - classe B".
Arf. 3.0 ParD. atende:.:- à despesa decorrente dêste Decreto-lei, fica aberto
o crédito suplementar de dezeS!;8t3 mil cruzeiros (Cr$ 17 .000,00), em re~
fôrça da Verba 1 Pe~soal, dn vigente orçam~mto do refm·ido Ministério
(Anexo n. 0 16 do Decreto~lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943),
como segue:
VERBA 1 -

Consignação 1

8/c n. 0 01
S/c n. 0 02

PESSOAL

Pessoal Perm01nente

Pessoal Permanente
Percentf:.gens .....

Cr$
C:.:-$

6. 000,00
11.000,00
17.000,00

Art. 4. 0 O p1·esente Decreto-lei entr.2rá em vigor na data de sua pu~
blicação.
Art. 5. 0 Revcgam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de feve,·eiro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República.
GETÚLIO

VARGAS,

A. de Souca Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.263- DE 11 DE FEVEREI<\0 DE 1944·

Câa.

rrma coletoria federal no mUnicípio de Sarandí, no Estado do- Rio
Gnmde do Sul, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe coníere o
art. 180 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei :n.0 3. 008,
c!e 30 dG janeiro de 1941, decreta:

Art. 1.9 Fica cri8da uma coletoria para arrecadação das rendas federais
no tn-..Jnicípio de Sarandí, Estado do Rio Grande do Sul. '
Art. 2.° Ficam criados e incluidos nas respectivas carreiras do Quadro
Permanente do !>/!inistério da Fazenda 1 (um) cargo de "Coletor classe
C" e 1 (um) cm·go de "E~crivão - cbsse B",
0
Art. 3. Para c.. tender à despesa decorrente dêste Decreto-lei, fica aberto
o crédito suplementar de dezessete mil cruzeiros (Cr$ 17. 000,00), em refôrço da Vet:ba 1 Pessod, do vigente OJ'Ç.8.mcnto do referido Ministério
(Anexo n. 0 16 do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943),
como segue:
VER!3A 1 -

PESSQf,_L

Consignação I -- Pessoal Permanente
S/c n. 0 01
S/c n. 0 02

6.000,00
Cr$
Cr$. 11.000,00

Pessoal Permanente ...... , , .. ,
Percent0.gens ............. .

17.000,00

Art. 4.0 O presente Decreto-lei entwrá em vigor na data de sua publicação.
Art.

5.0

Revogam-se as clispo:úçõ2s em contr-ário.

Rio de janeiro, 11 de fevereiro de
56.0 da República;

194-4, 123.0
GETÚLIO

da Independência e
VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LI<:! N. 0 6.264- DE 11 DE FEVEREIRO DE 1944
Criá uma coletoria iederd no município de D. ]oaqüim, no Estado de Afinas
Gerais, e dá outras providências
da República, usando d~ atribuição que lhe coníere o
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei nú1\'lCro 3.008, de 30 de jan2iro de 1941, decreta:
O

2:rt.

no

Preúde1~te

lDO d:i!

C:m~tituição,

A;·t. 1.° Fica crie.da um:ôl. coletoria pa·rn arrecadação das rendas federa.is
de D. Joaquim, no Est2-do de I•..Hnas Gerais.

t~unicipio

Art. 2.° Ficam criados e induídos nas respectivas carreims do Qu:::.dro
Permm-,_ente elo Niiuisté:do da Fazenda 1 (um). cargo de "Coletar - classe C"
e 1 {um) c2rgo de "Escrivão cl8lsse B".
Art. 3.0 Para atender à despe:;;a decorrente
Decreto-lei, fica aberto
o crédito s-uplementar de dczGssete mil cruzeiros
17. 000)00)' em refôrço_
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da Verb~ 1 - Peesoal, elo vigente orçamento' do referido· Ministério (Anexo
n. 0 16 do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezemb::·o de 1943), como segue:
VERBA 1 -- PESSOAL

Consigm;ção I -

S/ c. n. 0 01
S/ c. n. 0 02

Pessoal Permz.nente

Pessoal· Permanente , , , , ................ , .
Percentagens . . ..................... , .. .

6. 000,00
11.000,00
Cc$ 17. 000,00

Art. 4. 0 O pre<:ente Decreto-lei entr8rá em vigor na data de su8 publicação.
Art. 5. 0 Revogam-se 2.s disposições em contrário,
Rio de Janeiro,

11 de fevereiro de

1944, 123.0

da Independência e

56. 0 da República.
GETÚLIO

VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI

N.o

6. 265 -

DE 11 DE FEVEREmo DE 1944

C-da uma coletoria federal no município de Carmo da Cachoeira, no Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências

O Presidente da Rep4blica, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 d.s. Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei número 3.008, de 30 de janeiro de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica criada~ uma coletoria pa·ra arrecadação das rendas federais
no rriunidpio de Carmo da Cachoeira, no Estado de Minas Gerais-.
Art, 2.° Ficam criados e incluídos nas respectivas carreiras do Quadro
Permanente do Ministério da Fr<,zenda 1 (um) cargo de "Coletor - classe C"
e 1 (um) cargo de "Escrivão - cl:;:.sse B".
Art. 3.0 Para atender à despesa decorrente dêste Decreto-lei, fica aberto
o crédito suplementar de dezessete mil cruzeiros (Cr$ 17.000,00), em refôrço
da Verba 1 Pessoal, do vigente orçamento do referido Ministério Anexo
n. 0 16 do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943}, como segue:
VERBA 1 -

PESSOAL

Consignação I - - Pessoal Permanente

S/ c-. n. 0 01
S/ c. n. 0 02

Pessoal Permanente ..................... .
Percentagens .

6.000,00
11.000,00
Cc$ 17.000,00

Art. 4. 0 O pre3ente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em c.ontrário.
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro· de

1944,

123~ 0

da Independência e

56. 0 da República.
GETÚLIO

VARGAS .

A. de Sousa Costa.
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DECRETO-LEI N. 6.266

--DE

11

DE FEYEREIRO DE

1944

Cria uma coletoria federal no município de Astolfo Dutra, no Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atdbUição que lhe confere o artigo 130 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n. 3. 008,
de 30 de janeiro de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica criada uma coletoria para arrecadação das rendas federais
no município de Astolfo Dutra, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Ficam criados e incluídos nas respectivas carreiras do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda 1 (um) cargo de "Coletor- classe C"
e 1 (um) cargo de "Escrivão - classe B".
Art. 3.0

Para atender à despesa decorrente dêste Decreto-lei, fica aberto

o crédito suplementar de dezessete mil cruzeiros (Cr$ 17. 000,00), em refôrço
da Verba 1 -· Pessoal, do vigente orçamento do referido Ministério (Anexo
n. 16 do Decreto-lei n. 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA 1 -

Consignação I -

PESSOAL

Pessoal Permanente
Cr$

S/c n. 01
S/c n. 02

Pessoal Permanente ................. .
Percentagens

6". 000,00
11.000,00
17.000,00

Art. 4.0
blicação.
Art. 5.0

O presente Deêreto-lei entrará em vigor na data de sua pu·
Revogam·se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6.267 -

DE 11 DE FEVEREIRO DE 1944

Ceia. uma. coletoria federal no município de Andr:adina, no Estado de São Paulo,
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n. 3. 008,
de 30 de janeiro de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica criada uma coletoria para arrecadação das rendas federais
no município de Andradina, no Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A coletoria a que se refere o, presente dispositivo com·
preenderá os municípios de Andradina e Pereira Barreto.
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Art. 2.° Ficam criados e incluídos nas respectivas carreiras do Quadro
Permanente do-Ministério da Fazenda 1 (um) cargo de "Coletor- classe C"
e 1 (um) cargo de "EScrivão - classe B".
Art. 3.0 Para atender à despesa decorrente dêste Decreto-lei, fica aberto
o crédito suplementar de dezessete mil cruzeiros· (Cr$ 17 .000,00), em refôrço
da Verba 1 - Pessoal, do vigente orçamento do Ministério da Fazenda (anexo
n, 16 do Decreto-lei n. 6. 143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA 1 -

Consignação 1 -

PESSOAL

Pessoal Permanente

C c$
S/c n. 01
S/c n. 02

Pessoal Permanente ................. .
Percentagens ....................... .

6. 000,00
11.000,00
17.000,00

Art. 4. 0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.268- DE 14 DE FEVEREIRO DE 1944
Cria o Depósito do Pessoal do Exército da Fôrça Expedicionária Brasileira

art.

ú Presidente da República, usando da atribuição que lhe cOnfere o
180 da Constituição, decreta:

Artigo único. E' cria-do, de acôrdo com o Decreto-lei reservado n. 0 6.018-A,
de 23 de novembro de 1943, para organização imediata onde fôr julgado conveniente pelo Ministro d&J Guerra, o Depósito de Pessoal do Exército da
Fôrça Expedicionária Brasileira, revogadas as di<>posiçõe: em contrário.
Rio de Ja-neiro, 14 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República.
GETÚLIO . VARGAS.

Eurico G.

Dutra.

DECRETO-LEI N. 0 6.269 ~ DE 14 DE FEVEREIRO DE 1944

Dispõe sôbre a administração fiscal nos Territórios Federais do Amapá, do
Rio Brp.nco, do Guaporé, de Ponta PorãJ do Iguaçu e de Fernando de
Noronha
art.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Art. 1. 0 AS: leis tributárias federais aplicáveis ao Território do Acre
ficam exten·sivas aos Territórios criOOos pelos Decretos-leis números 4 .102, de
9 de fevereiro de 1942, e 5. 812, d€ 13 de setembro de 1943.
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Art,

2.0

As repartições arrecadadoras federais situadas nos Territórios

do Amapá, Rio Branco e Iguaçu ficam subordinadas, respectivamente, às
Delego.das Fiscais dO Tesouro Nador.al nos Estados do Pará, Amazonas e_
Pan;:o.ná; e as localizadz.s nos Territórios de Ponta Porã e Guaporé, à Delegacia Fiscal .:!o Tesouro Nacional no Estado de Iv'iatu Grosso.
PanS.gra.fo único. O Território de Fernando de ~'foronhSJ'. fica subordine:do
à jurisdição fiscal da Delegacia Fiscal tlo Te:>ouro Nacional no Estado de
Pcrnam.buco e' dn. Alfândega de Recife, umdo quanto a esta na parte relativa

à aquisição de selos.
Art. 3. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições ux contrário.

Rio de Janeiro, 14 de fevereirc. i. t:.
56.0 da República.

1944, 123.0
GETÚLIO

da Indep:mdência e
VARGAS.

A. de Sousa Costa.
4.Zexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6.270-

DE

14 DE FEVEREIRO DE 1944

Ab?e ao klinistério da Fazenda o crédito especial r' e Cr$ 290.735,70, para
pagament<:> de indenizações decorrentes de requisições
O Preside!lte da República, usando da atribuição que lhe confer6 o
art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Frca aberto ?O Ministério da Fazenda o crédito especial de
duzentos e noventa mil, s-etecentos e trint;:.:> e cinco cruzeiros e setenta centãvos
(Cr$ 290. 735,70), para atender ao pa-gamento (Serviços e Encargos) de indenizações julgadas procedentes pela Comissão Central de Requisições e relacionadél.s no processo n. 0 7. 783-44, do Tesouro Nacional.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entm em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se a~ disposiçõe~ ein contrário.
Rio de ja:neiro, 14 de fevereiro de
56.<'' da RepÚblica

1944, 123.0
GETÚLIO

da Independéncia e
VARGAS.

A. de Sousa Costa,

DECRETO-LEI N. 6. 271 -

DE

14 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a vender, em concorrência pública,
o imóvel que menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n. 96, de 22
de dezembro de 1937, decreta:

Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a vender, em
concorrência pública, o domínio pleno da parte de sesmarias e o domínio util
da parte de marinhas do terreno situado junto e antes do n. 314 da Avenida_
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Rui Barbosa, com a área total de 1.493 (mil quatrocentos e noventa e três)
metros quadrados:
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes ·Filho.

DECRETO~ LEI N.

6. 272 -

DE

14

DE FEVEREIRO DE

1944

Estende a todos os navios e embarcações arroladas, registradas ou inscritas no
país, nos serviços de navegação marítima, fluvial, lacustre, de portos e
canais o disposto no art. 7.0 do Decteto~lei n. 3. 832, de 18 de novem~
bto de 1941
O Presidente c;la República, usando da. atribuição que lhe confere o artigo.
180 da Constituiçãq, de('r~t::> •
Art. 1.0 Fica extensivo a todos os navios ou quaisquer embarcações arroladas, registradas ou inscritas no país, nos serviços de navegação marítima,
fluvial, lacustre, de portos e canais, o disposto no art. 7.0 do Decreto-lei' número
·3.832, de 18 de novembro de 1941.
Art. 2.0 Qualquer transação de compra e venda, de fretamento ou de hipoteca de embarcação, feita sem que conste da respectiva escritura a transcrição do recibo de quitação, dado pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Marítimos, ao vendedor, é considerada feita em fraude ao seguro social
e não prevalecerá para qualquer efeito contra o I.A.P.M., respondendo a
embarcação, em qualquer caso, pelo débito que houver.
Art. 3.° Com os pedidos de permissão, dirigidos à Comissão de Marinha 1\.fercante N acionai, para venda ou fretamento de embarcações, deverá ser
apresentada a prova de quitação referente ao recolhimento das contribuições
destinadas áo seguro social do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos.
Art. 4. 0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publi~
cação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independêilcia e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
João de Mendonça Lima.

DECRETO~LEI

N. 6.273- DE 14 DE FEVEREIRO DE 1944

Dispõe sôbre a matéria do

Decreto~ lei

n. 5. 545, de 4 de junho de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo

180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os direitos concedidos pelos arts. 1.0 e 3.0 do Decreto-lei n. 5.545,
de 4 de junho de 1943, se estendem aos alunos dos estabelecimentos de ensino
superior que, embora não proibidos de funcionar, encerraram as suas ativiCol. de Leis -
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dades por não poderem adaptar-se às exigências do Decreto n. 20.179, de 6
de junho de 1931, e do Decreto~ lei n. 421, de 11 de maio de 1938,
Art. 2.0 O prazo de que tratam o§ 1.0 do art. 1.0 e o _art. 3.0 , alínea "a",
do Decreto-lei n. 5. 545, de 4 de junho de 1943, é prorrogado até trinta dias
depois de expedidas as instruções a que se refere o art. 8.0 do mesmo Decreto-lei.
Art. 3.0 O § 1.0 do art. 2.0 do Decreto-lei n. 5. 545, de 4 de junho de
1943, passa a ter a seguinte redação: - "§ 1.0 • No caso de reprovação, poderá o candidato matricular-se, em época regulamentar, na série que pretendeu
validar, Se o aluno assim matriculado não conseguir, findo o ano escolar em
que se fez a matrícula, promoção à série imediata, deverá matricular~se na
série precedente, procedendo~se da mesma maneira, sucessivamente, em caso de
nova inabilitação".
Parágrafo único. Ao novo te:h1:o fixado nêste artigo ~e estende a referência feita pela alínea "a" do art. 3.0 do Decreto~ lei n. 5. 545, de 4 de junho
de 1943.
Art. 4.0 A alínea "b" do art. 3.0 do Decreto~ lei n. 5, 545, de 4 de junho
de 1943, possa a ter a seguinte redação: - "b) requerendo a prestação, de
uma só vez, dos exames das disciplinas da última série e das disciplinas fun·
damentt!is da parte anterior do curso".
Art. 5.0 Os exames de que trata o § 1.0 do art. 4.0 , e a validação referida no § :1.c do art. s.c do Decreto-lei n. 5.545, de 4 de junho de 1943, po·
derão ser feitos nos estabelecimentos de ensino reconhecidos, que o. ês::.e trabalho forem autorizados pelo Conselho Nacional de Educação.
Art. 6.0 Êste Decreto·lei entrará em vigor na data de sua publica-;;ão,
ficando revogadas as ,disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 19"!4, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS,.

Gustavo Capanerna.

DECRETO-LEI N. 6.274- DE 14 DE FEVEREIRO DE 1944

Altera disposições d()l Decreto-li n. 5. 893, de 19 de outubre de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe. conferem os
artigos 74, letra a e 180, combinado com os artigos 16, n. XIX e 135, da
Constituição, decreta :
·
Art. 1.0 Os parágrafos do artigo 3.0 · do Decreto·lei n. 0
de outubro de 1943, passam a ter a seguinte redação:

5.893, de 19

§ 1.0 A Cooperativa que faça op2rações reguladas por leis es·
peci:ús, a esb:!.S obedecerá n~quilo que não for contrário às prescri~
ções dêste Decreto· lei.
,
§ 2.0 Quando essas operações estiverem, pelas leis que as regem,
subordinadas à "fiscaliação de outros Órgãos federais, serão êstes
previamente ouvidos, na parte que lhes competir, antes da autori·
zação para constituição ou funcionamento ou da aprovação da re·
forma dos estatutos.
e 3.0 A autoriação para a constituição ou o funcionamento, ou
para a 8.provação da reforma de estatutos, quando necessária, é pri~
vativa do Ministério da Agricultura e será dada por Decreto.
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Art. 2. 0 O artigo 4.0 fica acrescido dos seguintes parágrafos :
§ 1.0 Quanto à iniciativa de sua fundação, poderá a cooperativa
ser constituída :

a) livre e diretamente pelos interessados;
b) por iniciativa de sindicatos, coperativas, autarquias ou outras
pessoas jurdicas de direito público ou privado;
c) por iniciativa do S.E.R., de acôrdo com as necessidades e
interêsses de qualquer setor econômico-social do país.
§ 2. 0 A cooperativa, embora fundada por qualqm:.r entidade terá
plena autoridade de direção e capital, atendidas as restrições dêste
Decreto-lei.
Art. 3.0 Passa a ter a seguinte redação o parágrafo primeiro do artigo 5.0 :
§ 1.0 O ato constitutivo será assinado, no mínimo, por duas
cooperativas ou por dozé associados fundadores, e terá as firmas
reconhecidas quando não lavrado em livro próprio.
Art. 4.o O artigo 6.0 , mantido o seu parágrafo único, passa a vigorar
com a redação que segue :
Art. 6.0 E' também permitida a formação de cooperativas sem
capital, .com ou sem distribuição de retôrno.
Art. 5.° Fica com a seçguinte redação o artigo 7.0 :
Art. 7.0 Pessoas físicas ou juridicas ~ sejam estas coopera-·
tivas ou não - podem, indistintamente, constituir cooperativas cenâ
trais, para defesa de determinado produto ou, excepcionalmente,
de um setor econômico.
Art. 6.0 Substitua-se o art. 9.0 e seus parágrafos pelo seguinte :
Art. 9.0 As cooperativas terãO sua área de ação âmbito
territorial das operações com os associados limitada a uma pe~
quena circunscrição rural ou urbana, a um distrito, município, grupo
de municípios dentro do Estado, de modo a garantir sempre aos
associados as reuniões e a fiscalização das ·ope;:-ações.
·
~ 1.0 ~ á.€il ae ação da cooperativa poderá abranger também
municípios de mais .de um Estado, desde que se componha de uni~
dades contíguas e de interêsses econômicos comuns.
§ 2.0 Sempre que a área de ação abra:uger mais de um Estado,
a cooperativa será fiscalizada pelo órgão competente daquele em
m.;:e a sociedade tiver sua sede,
§ 3. 0 A área de ação das cooperativas constituídas por corpos
c:iscentes, poderá ser limitada ao edifício escolar, bairro, cidade ou
;_ona distrital, urbana ou rural, conforme as conveniências locc.is.
§ 4. 0 As cooperativas centrais e as federações terão área de
ação limitada ao território de um Estado e, excepcionalmente, d<:!
uma região; e as confederações, ao território nacional,
§ 5. 0 Ao S.E.R. competirá a concessão das áreas de ação ex~
cepcionais, bem como alterar as já estabelecidas, transformando,
fundindo ou· dissolvendo as cooperativas, para reajuStá-las ao disposto neste artigo ou evitar indevida concorrência.
A t. 7,0 Os artigos 11 e 12 do Decreto-lei ora modificado pas:H!.m a vigorar como seguem:

Art. 11. A cooperativa
o registro no S.E.R

adquire personalidade jurídica com
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§ 1.0 A falta dêsse registr9 torna ilegal o funcionamento de
qualquer cooperativa, sujeitando-a às sanções dêste Decreto-lei, salvo
o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2. 0 A cooperativa que não dependa de autorização para se
constituir ou funcionar, poderá iniciar suas operaçô~es no período
compreendido entre a entrega dos documentos para registro e sua
concessão, respondendo os associados pela forma prevista nos estatutos.

Art. 12. Para obter
S. E. R., acompanhados de
de Administração, duas vias
bricadas e .o fecho datado e
recibo a que alude o art. 40.

o registro, a cooperativa remeterá ao
requerimento do presidente do conselho
do ato constitutivo, com suas fôlhas ruassinado pelo peticionário, e uma via do
·

Parágrafo único. Os documentos a que se refere êste artigo, serão entregues, contra recibo, diretamente ao S. E. R., no Distrito
Federal, e às Agências ou órgãos com delegação de poderes, nos
Estados e Territórios, que os remeterão àquele Serviço.
Art. 8.0 Os §§ 1.0 e 2.0 do art. 12 do Decreto-lei n. 5. 893, passam,
respectivamente, a arts. 13 e 14 com a seguinte redação:
Art. 13. Concedido o registro, será arquivada uma via dos do·
cumentos e emitido o certificado, cuja publicação no Diál'io Oficial é
obrigatória.
Art. 14. O certificado de registro e uma das vias do ato constitutivo, devidamente autenticada pelo S. E. R., serão remetidos à
cooperativa, para seu arquivo.
Art. 9.°

Ficam revogados o art. 13 e seus §§ e o art. 14 do Decreto-la.:

n. 5.893.

Art. 10. Passa a vigorar com a seguinte redação o art. 16 do decreto
ora modificado:
Art. 16. Os documentos neces~ários ao registro das cooperativas constituídas por corpos discentes são dispensados da formalidade
do reconhecimento de firmas, mas deverão ser visados por qualquer
dos diretores dos estabelecimentos de ensino compreendidos em sua
área de ação.
Art. 11. O &rtigo 17, &crescido de mais um parágrafo, fica com a seguinte redação:
Art. 17. Qualquer alteração na estrutura da cooperativa só vigorará depois de anotada no registro do S.E.R.
§ 1.0 Para efeito de anotação de reforma estatutária, da trans··
formação, da incorporação, da fusão e da dissolução e liquidação, a
cooperativa apresentará os documentos, conforme as disposições do
art. 12 dêste Decreto-lei.
§ 2.0 Quando a reforma atingir pontos das leis especiais a que
se refere o § 1.0 do art. 3.0 , haverá a audiência prevista no § 2.0 do
mesmo artigo, na parte que lhes competir.

Art. 12. O ·art. 25 fica acrescido de um parágrafo único, e modificado
seu item n. 2 da seguinte forma:
2 criar agências ou filiais, dentro ou fora da sua área de
ação, sem prévia e expressa autorização do S . E. R . ;
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Parágrafo único. As cooperativas, cuja finalidade seja proporcionar crédito e as que, em virtude de seus objetivos, operarem em
reduzida área de ação, não poderão pleitear a criação de agências
ou filiai~ ..
Art. 13. O ·art. 27, seus númerus e parágrafo único passalll a vigurar
c0m a seguinte redação:
Art. 27. As cooperativas ficam isentas também dos impostos fe~
derais, estaduais e municipais que incidam sôbre a transmissão de
imóveis, quando estes forem incorporados, na forma dos arts. 37 a 39
ou adquiridos por qualquer outro título.
Parágrafo úni:::o. Nas alienações feitas pelas ,cooperativas, a seus
associados, gozarão êles da isenção a que se r~fere êste artigo.
Art. 14.

O art. 29 e seus §§ passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 29. Além dos favores concedidos pelos artigos anteriores,
a cooperativa gozará da isenção de quaisquer impostos federais, no
primeiro ano de seu fundonamentv,
§ 1.0 A partir do segundo ano de funcionamento, s€r-lhe-ão concedidas as seguintes reduções nesses mesmos impostos: no segundo
ano 50%, no terceiro 25%.
§ 2.0 Do quarto ano em diante, as cooperativas pagarão integralmente os impostos a que se refere êste artigo.
§ 3.0 Em suas transações com a cooperativa, os associados gozarão, a qualquer tempo e sem qualquer redução
isenção de todos

os impostos federais, estaduais e municipais.
Art. 15.

O número 2 do art. 35 passa a ser assim redigido:

2 - Administrativamente, por intermédio do liquidante nomeado
pelo S. E. R., se a assembléia geral, dentro no prazo de trinta dias
depois de verificado qualquer dos casos de dissoiução de pleno direito, não nomear o liquidante e resolver sôbre o modo de liquidação, assim também no caso do ~ 4.0 do art. 127.
Art. 16, O art. 54 do Decreto-lei modificado e seus parágrafos ficam
substituídos pelo que segue:
Art. 54. Só em pleno gôzo de seuS direitos civis, poderá pessoa
física associar-se à cooperativa.
§ 1.0 Os menores são emancipados, com mais de 16 anos e
as mulheres casadas poderão associar-se às cooperátiva"s, independentemente de assi~tência do pai ou de autorização do marido, e nelas
operar com os récursos de suas economias próprias e proventos de
seu trabalho, não podendo, porém, contrair compromissos que onerem
ou possam vir a onerar os próprios bens ou os do casal.
§ 2.0 Na forma do parágrafo anterior serão admitidos como
associados nas cooperativas constituídas de corpos discentes, oS menores matriculados em estabelecimentos de ensino .
§ 3.0 Ni.nguém poderá pertencer· a mais de uma cooperativa
da mesma finalidade, a não ser em caso de área de ação diferente.
§ 4. 0 Não serão levados em consideração, para qualidade de
associado, motivos de ordem social, política, racial ou religiosa.
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§ 5. 0 Ninguém poderá associar-se a mais de uma cooperativa de
respomabilidade ilimitada.

Art.
forma:

17. O parágrafo único do artigo 62 fica modificado da seguinte
Parágrafo único. Nas cooperativas a que se refete o parágrafo
único do art. 6.0 os associados respondem pessoal, solidária e ilimitadamente pelos compromissos sociais.

Art. 18. O artigo 80, mantidos os seus respectivos parágtafos, passa
a vigorar com esta redação:
Art, 80. O S. E. R., quando julgar conveniente, poderá convocar a assembléia geral extraordinária, independente de prazos e
de audiência de qualquer órgão da administração da cooperativa ou
de seus associados.
Art, 19, Acrescente-se ao art.
ção, o n. 0 6 seguinte:

6 -

107, por ter sido omitido na publica-

pelo fundo de fomento ao cooperativismo;

Art. 20. Ficam substituídos o artigo 120 e seu parágrafo único pelas
seguintes disposições:
Art. 120, .A fiscalização das cooperativas caberá, exclusivamente, ao S.E.R.
§ 1.0 O S.E.R. poderá delegar ::mas atribuições, no todo ou
em parte, aos órgãos técnicos dos Estados, sem prejuízo de sua
atuação direta.

z.o

§
A cooperativa cujas operações estão previstas nos §§ 1.0 e
2.0 do art. 3.0 , dêste Decreto-lei, teré a fiscalização destas subordinada aos órgãos especializados.

Art. 21. O artigo 124 passa a ter a seguinte redação:
Art. 124. A fiscalização de- que trata o artigo anterior não
poderá ser execida, na cooperativa, por funcionário do S. E. R., que
dela seja associado.
Art. 22. O artigo 129 fica substituido pelo que segue:
Art, 129. A intervenção do S, E, R. nas cooperativas, terá a
asistência do Órgão especializado, quando às operações reguladas por
leis especiais.
Art. 23. O artigo 131 e seus parágrafos passam a vigorar como seguem :
Art. 131. Quando o S.E.R. tiver necessidade de organizar
terminado setor da economia nacional, para a realização de 'plano
previamente traçado, promoverá a fundação de cooperativa.
§ 1.0 As pessoas que exercerem atividades no setor planificado
e se recusarem a ingressar nas cooperativas, terão cancelados, por
ato administrativo do órgão competente, os favores, regalias e privilégios ~~ que gozarem.
§ 2.0 Se a cooperativa não estiver funcionando regularmente e
desempenhando as suas finalidade dentro do plano elaborad.o 'a
que se refere êste artigo, o S . E. R. intervirá designando wn preposto para os fins previstos na parte final dos § 2.0 e 3.o da
art. 127.
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§ 3.0 A coopera:tiva organizada por iniciativa do S.E.R. terá
preferência dentro na área em que funcionar, para ~ transporte de
produtos.

Art. 24. O artigo 158 passa a vigorar com a seguinte redação :
Art. 158. Fica terminantemente proibido a quaisquer emprêsas
particulares ainda que concessionárias de serviço público, manter
diretamente ou por interposta pessoa, armazéns de abastecimento
para fornecimento de g~nero de consumo aos seus funcionários, em~
pregados ou dependentes, ·quando em número superior a duzentos.
Art. 24. O artigo 158 passà a vigorar com a seguinte redação :
·§ 3.0 O limite dos descontos de consignação em fôlha de pa~
gem.ento de funcionários, empregados ou dependentes àa emprêsa,
associados da cooperativa, fica fixado - para os débitos a esta en 50 %, máximo, de seus vencimentos, salários ou proventos, não
computados neste limite os demais descontos facultativos ou com~
pulsôria~ente estabelecidos para qualquer fim em leis especiais.

Art. 26.
sitivos:

Acrescentem~se

como arts. 169, 170 e 171 os seguintes

dispo~

Art, 169. Fica a coperativa concessionano de serviço público
ou de utilidade pública autoriada a comprar a estr-anhos em
cumprimento da concessão tudo quanto for necessário para suas
atividades, desde que o não possuam seus associados.
'Parágrafo único. Os lucros decorrentes dessas compras, irão
obrigatàriamente, para o Fundo de serviços sociais da cooperativa.
Art. 170. E' lícito aos funcionários, empregados ou dependentes
de cooperativas nelas se abastecerem, tendo os lucros dessas ope~
rações o mesmo destino dos a que se refere o parágr&fo único do
art. anterior,
Art. 171. Quando, por condições especiais, a critério do S.E.R.,
for conveniente à organização, poderá a cooperativa ingressar em
qualquer outra sociedade de direito privado.
Art. 17, Os arts. 169 a 176. do Decreto~lei n. 5.893, passam respectiva:
mente a tomar os ns. 172 e 179.
Art. 28, O artigo 170 do Decreto-lei ora modificado e que tomou o
n. 173 passar a ter a seguinte redação :
Art. 173. Em todos os casos de aplicação dêste Decreto-lei
pelos Delegados e pelo S . E. R., cabe o recurso, respectivamente,
para o Diretor dêste e para o Ministro da Agricultura dentro no
prazo de quinze di~s, quando outra não tenha sido estabelecido.
Art. 29, Ficam alteradas as seguintes redações no

Decreto~ lei

n. 5. 893:

No art. 106, § 3.0 onde se diz "art. 112" diga~se "art. 111";
No art. 136 n. 1 onde se diz "art. 172" diga-se "art. 175";
No art. 166 § 1.0 onde se diz "emprêgo radical" diga~se "em~
prêgo do radical";
No art. 173 parágrafo único, que passou a art. 176 parágrafo
único, onde se diz "art. 172" diga~se "art. 175";
No art. 155 § 1.0 onde se diz"§ 1.0 " diga-se "parágrafo único".
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Art. 30. Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua- publicação,
as disposições em contrário,

revogad~s

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolom'o Salles.
Alexandre Marcondes Filho.

A. de Sousa Costa.
Gustavo Capanema.

DECRETO-LEI N. 0 6. 275 -

DE

16 DE FEVEREIRO DE 1944

Cria na Prefeitura do Distrito Federal uma Escola de Enfermeiras e dá
outras providências

O Presidente da República, usando da :;,tribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e nos têrmos do disposto no art. 31 do Decreto-lei
n. 0 96, de 22 de dezembro de 1937, decreta:
Art . 1.0 Fica criada, na Prefeitura do Distrito Federal, uma Escola de
Enfermeiras, destinadas ao ensino técnico~profissional e especializado de enfer~
magem.
Parágrafo único. Poderá, outrossim, a referida Escola aperfeiçoar os conhe~
cimentos ,do pessoal já em função nos serviços dessa natureza, suboidinados
à Prefeitura.
Art. 2.0 Pam a admissão à Escola de Enfermeiras será exigido o certi~
ficado de licença ginasial .
Parágrafo único. Na falta dêste, ar candidata será submetida a exame
que constará de programa. equivalente.
Art. 3.0 O curso será de três anos, ministrado em regime de internato.
Art. 4.0 Às alunas que concluírem o curso será conferido o diploma de
enfermeira.
Art. 5.0 Os serviços da Escola serão superintendidos por uma diretora,
nomeada ·em comissão e escolhida entre enfermeiras de reconhecida competênciSr técnica e tirocínio profissional.
Art. 6. 0 O corpo docente, o pessoal técnico auxiliar e o pessoal administrativo, será composto por funcionários e extranumerários da Prefeitura.
Art. 7.° Fica criado, no Quadro Permanente da Prefeitura do Distrito
Federal, um cargo isola•do de DirtO!tor de Estabelecimento padrão 03, de provi~
menta em comissão.
Art. 8.0 Nos têrmos do item III do artigo 7.0 do Decreto-lei n. 0 96, de
22 de dezembro de 1937, o Prefeito baixará o regulamento para a Escola de
Enfermeiras da Prefeitura do Distrito Federal.
Art. 9.0 Revogam-se as dist:!osições em contrário.

Rio de Ja.neiro, 16 de .fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e

56. 0 da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRÉTO-LEI N. 0 6.276- DE 16 DE FEVEREIRO DE 1944

Amplia o limite _de apólices do reajustamento econômico, para atender a com-·
promissos assumidos para . com a lavoura nacional, e· dá outras providências
O Presidente da República, usa-ndo d~ atribuição que lhe con:fere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica elevado para novecentos e quarenta milhões de cruzeiros
(Cr$ 940. 000. 000,00) o limite esta·beleddo no art. 1.0 do Decreto-lei número 3.048, de 13 de fevereiro de 1941, para emissão de apólices da Dívida
Pública, destinadas a satisfazer os compromissos decorrentes dos Decretos
números 24.233 e 24.662, de 12 de maio e 11 de julho de 1934 (Leis do
Reajustamento Econômico) .
Art. 2.0 E' o Ministro de Estado dos Negócios da Fazeflda autorizado a
emitir vinte milhões de cruzeiros (Cr$ 20.000. 000,00) em z,pólices da Dívida
Pública Federal (Reajustamento Econômico), observada·s em tudo as condições e características que revestem os títulos emitidos por fôrça do Decreto
n. 0 24.233, de 12 de maio de 1934, visto tratar-se de emissão complementar à
que f~i realizad~>~ nos .têrmos dêsse Decreto.
Art. 3.° Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de onze
milhões e oitenta e quatro mil cruzeiros (Cr$ 11.084.000,00), para ocorrer
ao pagamento dos juros da-s a•pÓlices que forem emitidas nos têrmos dêste
tDecreto-lei referentemente ao período de 1 de dezembro de 1933 a 31 de
dezembro de 1944.
Art. 4.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0
56.0 da República.

da Independ&ncia e

GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 277 -

DE 16 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza a aliezwção de imóveis provenientes de herança jacente e constantes
da relação anexa
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere a·
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica o Ministério da Fazenda autorizado a alienar em concorrência pública, por intermédio da Diretoria do Domínio da União, os imóveis
provenientes de herança jacente constantes da relação anexa.
Parágrafo único. Servirá de base para a concorr&ncia a avaliação realizada pela citada Diretoria.
Art. 2.0 A receita proveniente da alienação será recolhida e escriturada
como "Renda Extraordinária", na forma do Decreto-lei n.0 2. 859, de 12 de
novembro de 1940.
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Art. 3.0 O presente Decreto~lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 ·de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência ·e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa,

DECRETO-LEI N. 0

q. 278 -

DE

16

DE FEVEREIRO DE

1944

Isenta do impôsto de sêlo os atos de constituição da Companhia Nacional
de Álcalis

O Presidente da República, usando da ;:;,tribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Serão isentos do impôsto do sêlo os atos de constituição dã Comp:õlnhia_ Nacional de Álcalis,· a que se refere o De_creto-lei n, 0 5. 684, de 20
de julho de 1943.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3.0 Revogrun-se as disposições em contrário.
Rio de J z..neiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e
56. 0 da República.
GETÚLIO

VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.279Cria o 39.

0

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1944

Bat-alhão de Caçadores, com sede na 3."' Região Aiilitar

O President!?' da República, usando da atribuíção que lhe confere •
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. L 0 Ê criado, para instalação imediata, o 39.0 Batalhao de Caçadores, com sede em Rio Grande (Rio Grande do Sul), com aproveitamen·[o
dos meios já existentes do batalhão destacado do 9.0 Regimento de Inhthtaria, ficando o Ministro da Guerra autoriz-ado a baixar os atos administra.
tlvos que se fizeram mister para dar execução ao presente Decreto-lei.
Art. 2.0 Revogam-se as· disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 dlí! fevereirÕ de 1944, 123.0 , da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO-LEI N. 0 6.280- DE 17 DE

FEVE~EIRO DE

1944

Dispõe sôbre contribuições para o montepio militar
O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere d
2rt. 180 da Con~tituição, decreta:
Art, 1.0 Os oficiais da ativa com mais de 30 anos de serviço computável para fins de inatividade ou os que atingirem o n. 0 1 da respectiva escala
passam a contribuir obrigatàriamente para o montepio do pôsto imediato,
cuja pemão fica assegurada aos seus herdeiros.
Art, 2.0 As contribuições para o montepio militar dos oficiais d6 Exército, da Armada e da Aeronáutica, em serviço ativo, serão iguais a um dia de
sôldo da tabela de vencimentos resultantes do Decreto-lei n.O 5. 976, de 10
de novembro de 1943 e o cálculo da pensão será feito de acôrdo com o
§ 2.0 do artigo 75 do Decreto-lei n. 0 3. 864, de 24 de novembro de 1941
(Estatutó dos Militares).
Art. 3.0 Aos oficiais que, após a entmda em vigor do atual Código dw
Vencimentos e Vantagens dos Militares do Exército, foram transferidos para
a Reserva ou refo:i-mados com mais de 30 anos de serviço, é facultado contribuir, nas condições vigentes na época, para o montepio do p,Ôsto imediato
no que tinham ao passarem para a inatividade, ficando assegurada aos seus
herdeiros a pensão respectiva,
Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de 90 dias, contados da
data d.? publicação do presente Decreto-lei, para a apresentação dos reque·
rimentos, por parte dos interessados.
Art. 4.0 Ê:ote DecretO-lei entra em vigor na data de sua publicação,
. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República ,
GETULIO VARGAS.

Eurico G.

Dutra~

Henrique A. Guilhem.
Joaquim Pedro Salgado Filho.

DEÇRETQ-LEI

N.O

6.281

- D E 17 DE FEVEREIRO DE

1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
59. 726,00, para pagamento de materiais fornecidos à Estrada de Feno
Central do Rio Grande do Norte
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fi.ca aberto ô10 Ministério da- ·viação e Obras Públicas o crédito especial de cinqüenta e nove mil setecentos e vinte e seis cruzeiros (Ci$
59.726,00), para -atender ao pagamento (Material), às firmas abaixo ·enumeradas, de material encomendado em 1941 pela Estrada de Ferro Central
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do RiO Grande do Norte, cujos fornecimentos, por circunstâncias especiais,
só foram efetuados no decurSo do ano de 1942:
Cc$

Companhia Comercial Brasiltrad , ...... , .. , ...... , , . , , ... .
R. Chaves & Comp. . .... , , ......... , . , ..... , , , . , ... , . , .

20.756,00
38.970,00

Total .

59.726,00

Art. 2.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua- publicação,
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RG"pública,
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.282

-DE

17

DE FEVEREIRO DE

1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 8, 000, 000,00 para
pagamento da 4.a prestação de ações da Companhia Vale do Rio
Doce S. A.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto 310 Ministério da Fazenda o crédito especial de oito
milhões de cruzeiros (Cr$ 8. 000, 000,00), que será distribuído ao Tesouro
Nacional, para ocorrer ao pagamento (Serviços e Encargos) da quarta (4.a)
prestação das ações da Companhia Vale do Rio Doce S. A., subscritas pelo
mesmo Tesouro, na conformidade do art. 6. 0 (§ 2.0 ) do Decreto-lei n, 4.352,
de 1 de junho de 1942.
·
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data- da- sua publicação.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independênció! e 56.0
da -República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N, 0 6.283- DE 17 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o Ministro da Fazenda a mandar cunhar na Casa da Moeda a importância de Cr$ 50. 000. 000,00 em moedas auxiliares e divisionárias e dá
outras providências,
O Presidente da República, usando da a:tribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda a:utorizado
a mandar cunhar na Casa da Moeda a importància de cinqüenta milhões de
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cruzeiros (Cr$ 50.000. 000,00) em moedas auxiliares e divisionárias de que
trata o art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 4. 791, de 5 de outubro de 1942.
Parágmfo único. Far-se á a cunhagem na seguinte base:
Moeda

Quantidade

Importância

Dez centavos (Cc$ 0,10) .............
Vinte centavos (Cc$ 0,20) ............
Cinqüenta centavos (Cr$ 0,50) ........
Um cruzeiro (Cc$ 1,00) ......... " ....
Dois cruzeiros (Cc$ 2,00) ............

20.000.000
20.000.000
20.000.000
14.000.000
10.000.000

C c$ 2.000.000,00
C c$ 4. 000.000,00
Cc$ 10. 000.000,00
C c$ 14.000.000,00
Cr$ 20. 000.000,00

84.000.000

Cr$ 50.000.000,00

Art, 2.0 A cunhagem da importância referida no artigo anterior terá
início imediatamente, em prosseguimento à de que tmta o Decreto-lei número 4. 843, de 17 de outubro de 1942, obedecendo as moedas aos característicos estabelecidos nos Decretos-leis números 4, 791, de 5. de outubro de
1942, e 5. 375, de 5 de abril de 1943, exceto quanto ao título, composição e
tolerância que serão os do quf>!dro seguinte:

I
I Tolerância

Metal

Composição
(milésimo::.)

I

I na

I

camposição
(milésimos)

de

Alumínio

I rOO
I'
'

I

20

Cu
80 AI
20 Zn

10

10
I

''
'
I'

gramas

Cr$

Tolerância
no pêso
Em gramas

I

I

Bronze

I Valor em I Pêso em

0,10
0,20
0,50
1,00
2,00

3,00
4,00
5,00
7,0C
8,00

0.150
0,200
0.250
0,350
0,400

.

Art, 3.0 As moedas mandadas cunh~ por êste Decreto-lei destinam-se a
trocos e substituição de seu equivalente em cédulas de papel-moeda dilacerada, as quais serão recolhidas à Caixa de Amortização e incineradas .
Art, 4.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independêncifii e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

14.2
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DECRETO-LEI N.0 6.284

~DE

18 DE FEVEREIRO DE 1944

Concede pensão especial à gerdtora de Luiz Caliope de Lacerda, vitima de
acidente em serviço
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 130 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 À genitora do ex-soldado do Exército ~ Luiz Caliope de Lacerda, falecido em conseqüência da explosão ocorrida em abril de 1937 no
paiol de pólvora denominado "Mãe Bonifácia", em Cuiabá, no Est:::.do de
:r-.1ato Grosso, é concedida uma pensão mensal de cento e trinta e um cruzeiros e trinta centavos (Cr$ 131,30), de acôrdo com o resolvido no processo
protocolado no Tesouro Nacional sob n. 0 80.924-41.
Art. 2. 0 A pensão especial de que trata o artigo precedente é devida
a partir do mês de outubro de 1943, inclusive, correndo a de;,spesa à conta
da verba orçamentária destinada ao pagamento dos demais pensionistas 9:.
cargo do Ministério da Fazenda.
Parágmfo único. A parte da despesa relativa, aos meses de outubro a
dezembro de 1943 será liquidada à conta da verba concedida no atual orçamento. para atender ao pagamento das dívidas de "Exét·cícios Findos".
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de feverei1o de 1944, 123.0 da Independência e 56.<)
da República.
GJJ:TULIO VARGAS.

A, de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.285- DE 18 DE FEVEREIRO DE 1944
Concede pensão especial à viúva de Valentim de Almeida, morto em ato
de serviço
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. i.o
À viúva de Valentim de Almeida, ex~guarda de 1P classe, ex
·tranumerário-mensalista do Serviço de Repressão ao COntrabando no Estado
do Rio Grande do Sul, morto em ato de ser_viço, conforme consta do processo protocolado no Tesouro Nacional sob o n.0 54.981-40, é concedida uma
pensão mensal de duzentos cruzeiros (Cr$ 200,00), eqüivalente à metade do
salário que o referido servidor percebia ao falecer.
Art. 2.0 A pensão especial de que trata o artigo precedente é devida
a partir de dezembro de 1943, inc~usive, correndo a despesa à conta da verba
orçamentária deStinada ao · pagamento dos demais pensionistas a cargo do
Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. A parte da despesa relativa ao mês de dezembro de
1943 será liquidada à conta da verba concedida no atual orçamento para
ocorrer ao pagamento das dívidas de "Exercícios Findos".
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Art. 3.0 Êste Decreto·lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 4.0 Revogam·se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independ@ncia e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

A. de SouZa Costa.

DECRETO·LEI N. 6.286 -

DE

19 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza nova proHogação do prazo do contrato de exploração do
serviço da Loteria Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180
da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica o Ministério da Fazenda autorizado a conceder nova prorrogação, até 31 de agôsto d@ste ano, do prazo do vigente contrato de exploração do serviço da Loteria Federal, obrigando·se o atual concessionário aO
pagamento mínimo da contribuição mensal (cota fixa e imposto de 5 % sôbre as emissões) da importância de dois milhões, quinhentos e quarenta e
dois mil cruzeiros (Cr$ 2, 542. 000,00) .
Parágrafo único. Se, entretanto, fôr firmado contrato para o novo quinqüênio, dentro do prazo referido nêste artigo, cessará d"esde então a prorro·
gação ora autorizada.
Art. 2.0
Art. 3.

0

Êste Decreto·lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam·se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independ@ncia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO~LEI

N. 6.287- DE 19 DE FEVEREIRO DE 1944

Reduz interstício
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e de acôrQ.o com o disposto no art. 13, § 2.0 , do
Decreto-lei n. 0 5. 625, de 28 de junho de 1943, decreta:
Art. 1.0 Para as promoções no Exército, por qualquer princ1p10, durante o corrente ano, os interstícios constantes do art. 13, do Decreto.lei núm_ero 5. 625, de 28 de junho de 1943, de Tenentes-Coronéis da Infaritaria e de
Majores do Corpo de Intendentes (extinto) fica reduzido a 18 meses, e o
de 2os. Tenentes de tôdas as armas, a 12 meses.
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Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da I<.epública ,
GETULIO VARGAS,

Eurico G. Dutra,

DECRETO-LEI N. 0 6. 288 -

DE

23

DE FEVEREIRO DE

1944

Eleva a gratificação de função dos Chefes de Seção de Fomento AgrícoJa que
superintendem serviços articulados, mantidos sob regime de "Acôrdo",
e dá outras providências
O Presidente da 'República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica elevada de Cr$ 5.400,00 (ci~co mil e quatrocentos cruzeiros) para Cr$ 9. 000,00 (nove mil cruzeiros) a gratificação anual de função dos Chefes das Seções de Fomento Agrícola, da Divisão de Fomento da
Produção Vegetal, do Departamento Nacional de Produção Vegetal, do Ministério da Agricultura, que superintendem serviços articulados, sob regime
de "Acôrdo", nos Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do\, Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, Parariá e Santa Catarina .
Art. 2.o Fica aberto, ao Ministério da Agl'icultura, o crédito especial
de Cr$ 54.000,00 (cinqüenta e quatro mil cruzeiros), para atender à despesa com o disposto no artigo anterior,
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário:
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de .1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
A. de Souza. Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.289-

DE

23

DE

FEVEREm.o DE 1944

Modifica o art. 111 do Decreto-lei n. 0 3.864, de 24-11-1941 que estabelece
para o pessoal das Fôrças Arme.das as garantias que lhe são devidas e
os deveres gerais a que está obrigado

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 111 do Decreto 3. 864, de 24 de novembro de 1943,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 111. Só podem contrair matrimônio ·OS militares do Exército
e da Armada em serviço ativo que preencham os seguintes requisitos:.
a) Oficiais ter no mínimo 25 anos de idade, completos ou pôsto
de 1.0 Tenente;
b) Sub-Oficiais, Sub-Tenentes ou Sargentos ter no mínimo 25
anos de idade completos e mais de 9 de serviço;
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c) Outras Praças da Arrm:da . . :::.._ tér a graduação minima de cabo,com três anos completos de pôsto e mais de 10 anos de serviço, excetuando-se os taifeiros, cuja única exigência é o limite minimo de 25
anos de idade.
Parágrafo 1.0 Os militares da Aeronáutica que não preencham os
requisitos previstos nas alíneas a e b sàmente poderão contrair matrimônio
com autorização do Presidente da República.
Parágrafo 2.0 Os músicos mÜitares são considerados, para os efeitos dêste
artigo, como sargentos.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARG-AS.

Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem,
Joaquim Pedm Salgado Filho.
DECRETO-LEI N.O 6.290- DE 24 DE FEVEREiRO DE 1944
Abre ao Ministério da V i ação e Obras Públicas o crédito especif.ll do CI$
1. 259.600,00, para a lil}.ação ferroviária Palmeira dos indios- Colégio

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicos o crédito
especial de um milhão, duzentos e cinqüenta e nove mil e seiscentos cruzeiros
(Cr$, 1. 259. 600,00), para atender às despesas (Obras, DesapropriPções, Aquisições de Imóveis e Equipamentos) com o prosseguimento da construção da
ligação ferroviária Palmeira dos Índios-Colégio.
Art. 2.0 Êste Decreto~ lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETUÜO VARGAS.

João de ll'!endonça Lima .

. A. de Souza Costa.

DECRETO~LEI

Dispõe

sôb~:e

N. 0 6.291-

DE

24 DE FEVEREIRO DE 1944

a reftibuiçiio dos substitutos de ocupantes de cargos isolados,
extintos quando vagarem, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O substituto de ocupante de cargo isolado, extinto, quando vagar,
perceberá o vencimento do cargo do substituído, ressalvado o disposto nos
artigos seguintes.
Col. de_ Leis -

Vol. I

F. 10

l<Í6.
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~r~ .. _ 2. 0

.Quando se tratar de cargo a que corresponda, no Quadro ou
cargo vago cujo provimento dependa da supressão daq_uel~,- o substituto perceberá o vencimento atribuído a êsse cargo do Quadro
au Parte Permanente.
Parte:

Per~a~ente,

Art. 3.0 Se o cargo do substituído tiver vencimentó de padrão núm~
rico e a êle não corresponder cargo vago no Quadro ou Parte Permanente
o vencimento do substituto será o do padrão alfabético correspondente d~
aCôrdo com a tabela anexa ao Decreto n.O 6.541, de 23 de novembro de 1940.
Art. 4.° Fica revogado o Decreto n. 0 7. 758, de 28 de agôsto de 1941,
e demais disposições em contrário.

Art. 5.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
Eurico G. Dutra.
Henrique A . Guilhem.
João de Mendonça Lima.
O~waldo

Aranha.

Apolonio Salles.
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salgado Pilho.

DECRETO-LEI N. 0 6. 292 -DE 24 DE FEVEREIRO DE 1944
Dispõe sôbte as compras nas fontes de produção e dá outras providfmcias
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art: 1.0 A aquisição de materi~l para uso dos serviços públicos, quando,
por motivo de ordem econômica, financeira ou técnica, deva: ser feita fora
da sede da reparticão compradora, seja em outra Cidade, Estado ou País,
ficará submetida a; regime determinado. nêste Decreto-lei.
Art. 2.o A repartição compradora cotejará os preços correntes ou que
possa obter na sua sede com os que obtiver noutra praça, computando, para
comparação, as seguintes parcelas, conforme o caso:
I - preço de custa na praça de origem;
II - despesas com embalagem;
UI despesas com carretos, transportes, seguro, frete, armazenagem,
capatazia, carga, descarga, despacho, taxas e demais que incidam sôbre a
mercadoria; e
IV - direitos aduaneiros e taxas adicionais.
§ 1. 0 Em face do cotejo, a repartição efetuará a aquisição que se tornar
mais vantajosa para os cofres públicos.
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§ 2. 0 Em caso de urgência, devidamente comprovada, se a diferença para
mais não ultrapassar de dez por cento e o prazo em que possa ser obtido o
material na própria sede for superior ao que os serviços· públicos exijam, a
.compra poderá ser feita onde melhor convier.
Art. 3.0 Decidida a aquisição fora da sede, o preço de compra do material, para todos os feitos, inclusive os de escrituração, serii a soma do
preço de custo na praça de origem acrescido das despesas realizadas com o
material para o seu transporte até o local de aplicação, sejÍJ.m 'de frete, seguro, armazenagem e quaisquer outras que incidam diretamente sôbre o
mesmo.
Art, 4.° Correrão por conta da dotação destinada à aquisição do material
tôdas as despesas enumeradas no artigo anterior.

Art. 5.0 A repartição compradora poderá praticar tôdas as operações
financeiras necessárias à satisfação d·as despesas com as aquisições, na forma
prevista nêste Decreto-lei,
Art. 6.0 A repartição compradora deverá providenciar para que sejam
efetuados os exames ou inspeções para aceitação e recebimento do material
na fonte produtora em que houver efetuado a compra do material.
Art. 7.0 Para a efetivação da compra e satisfação das demais despesas
fora da sede, a repartição compradora poderá usar da forma de adiantamento, devendo a prestação de contas ser feita dentro de trinta dias após
a chegada do material ao local de destino.
Art, 8.0 Êste Dec:reto-lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
<la República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcorides Filho.
A. de Souza Costa.
Eurico G. Dutra.
Henrique -A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
Oswaldo Aranha .
Apolonio Salles.
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N.O 6.293 -DE 25 DE FEVEREIRO DE 1944

Abre ao. Ministério d~ Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 20.000. 000,00, para a Fábrica Nacional de Motores
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180
da Constituição, decreta :
Art, 1.0 Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito
.especial de vinte milhões de cruzeiros (Cr$ 20.000.000,00), para oc0rrer às
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despesas com o prosseguimento da construção e instalação da Fábrica Nacional
de Motores, sendo :

Pessoal ....................•...... , ....
Material:
tra~s?orte de material adquirido nos Estados Unidos da
Amertca . , .......................... , .......... .
Obras, Desapropriações e Equipamentos . , . , ..•.. , . , ... .

Para

2. 000. 000,00
16.750.000,00
20. 00~. 000,00

Parágrafo único. As parcelas do crédito indicidas neste artigo serão distribuídas : a primeira, ao Ministério da Viação e Obras Públicas; a segunda, .
à Delegacia do Tesouro Brasileiro em Nova York; e a última, ao Tesouro
Nacional.
Art. 2.0 ~ste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRJ;TO-LEI N.O 6.294-

DE

25

DE

FEVEREIRO DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 43.882.625,10, psra
liquidação de débitos da. Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
180 da Constituição, decreta:
. Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de quarenta e três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco
cruzeiros e dez centavos (Cr$ 43. 882. 625,10), que será distribuído ao Tesomo
Nacional, para atender ao pagamento (Dívida Pública) de débitos contraídos
pela Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, de que trata o processo protocolado no mesmo Tesouro sob n.0 109. 935-43.

d<~

Art. 2.0

Rste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Jamoiro, 25 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Cos.ta.
João de Mendonça Lima.
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DECRETO-LEI N.0 6.295 -

DE

25

DE

FEVEREIRO

DE

1944

Abre ao PAinistécio da Agricultura o crédito especial de Cr$ 66 .460,80, para
classificação de despesa
O Presidente da República, ·usando da ,atribuição que lhe confere o ar-tigo
180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Agiicultura o crédito especial da
sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta cruzeiros e oitenta centavos (Cr$
66, 460,80), para classificação da despesa (Material) decorrente do arrendamento, no período de 1.0 de je.neiro a 31 de dezembro de 194·3, do imóvel
de Propriedade do Banco do Brasil S. A. denominado "Cabana Cinco Cruzes''.
sito no Município de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul, ocupado pela
Divisão de Fomento da Produção Animal, do mesmo Ministério.
· Parágrafo único. O crédito de que trata êste artigo será automàticamente
distribuído ao Tesouro Nacional e considerado no exercício de 1943,."para efeito
de cbssificação da despesa a que se destina, a qual figurará nas contas Qo
mesmo exercício ,
Art. 2.0

~ste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de J ~meiro, 25 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.296- DE 25 DE FEVEREIRO DE 1944

fl..bre

!w

Mirústécio da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 79.800,00
e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito especbl de Cr$ 79.800,00 (setentz.· e nove mil e oitocentos cruzeiros), afim de
aterider a despesas com pessoal extranumerário-mensalista no Instituto Nadanai de Estudos Pedagógicos - SerViço de Biometria Médica.
Art. 2.° Ficam sem aplicação", na Verba 1 Pessoal, Consignação 1I
Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, nos Anexos
nos. 14, 16 e 18 do Orçamento Geral da República para o exercício de 1944,
as seguintes parcelas:
Cr$ 32 .4·00,00
n. 0 14 Cr$ 26.400,00
n. 0 16 Cr$ 21.000,00
tério da

(trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros)
AnexO
Ministério da Agricultura;
(vinte e seis mil e quatrocentos cruzeiros)
Anexo
Ministério da Fazenda; e
(vinte e um mil cruzeiros) -Anexo n.0 18- MinisJustiça e Negócios Interiores.
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Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
revcgadas as disposições em contrário,
Rio de ] aneiro, 25 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Sousa Costa.

Apolônio Sdes.

DECRETO-LEI N. 6. 296-A -

DE

25

DE FEVEREIRO DE

1944

Extin~ue

a fur..ção gratificada de Secretário do Conselho Deliberativo do
D. A. S. P., e cria a função gratificada de auxiliar do Presidente do
mesmo Departamento

O Presidente da epública, usando da atribuição que lhe confere o artigo
180 da Constituição, decreta :
Art. 1.° Fica extinta a função gratificada de Secretário do Conselho
Deliberativo do D. A. S. P., criada pelo art. 10 do Decreto-lei n, 579, de
30 de julho de 1938.

Art. 2.° Fica criada uma funãão gratificada de auxiliar do Presidente
do D. A. S. P., com a gratificação de Cr~ 5.400,00,
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 199, 123.0 da Independência e 56.0 '
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N, 0 6.297-

DE

28

DE

FEVEREIRO

DE

1944

Altera a tabela do salário adicional para a indústâa, aprovada p0lo Decreto~]eÍ
n.0 5.978, de 10 de novembro de 1943, e dá outras providências
O Presidente da República, considerando o que expõe o .Ministro do
Trabalho, Indústrig. e Comércio e use.ndo da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fie::.• altel:-ada, quanto às regiões e valores que o presente decretolei menciona, a tabela do salário adiciona•! para a indústria, a'Provada pelo
art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 5. 978, de 10 de novembro de 1943,
Parágrafo único. O respectivo pa•gamento será efetuado na conformid8.dfl
da tabela B.l que a êste acompanha,
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Art. 2.0 A a-píica-ção do presente Decreto-lei não será causa para a,
devolução da diferença de salários porventura, pagos a empregados, nem dê,
disnensa dos salários que de acôrdo com a tabela anexa não tenham sidr;
pagos ~ partir de 10 de novembro de 1943.
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em vigoT na da-ta da sua pu~

blicaç~.o, revogadas as disposiçõe_s ein contrário.

Ricr de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência· e 56.0
da Repúb1ica.
GETÚLIO

VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

TABELA A QUE SE RE!'ERE O PAHÂGRAFO Úl'IICO 00 AAT. 1.0 D.O Pll:C-"l'DTó-LEI N.O 6c2Q7, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1944
SALÁRIO EM DlNHEIRO (Cr$)

UNIDADES FEDERADAS

mi~ ~

Salário
Adiciona.!
nimo vigo- para a indús~
rante
tria

(Cr$)

(Cr$)

Total

1
Horas de tra- S&olário diá-1 Salário por
balho útil
rio (dia hora de tra·
em que é di- de 8 horas
balho
vidido
de trabalho)

I

(Cr$)

(Cr$)

I
I

(Cr$)

PERNAMBUCO

Recife (capital) e Olinda

240,00

60,00

300,00

200

12,00

1,50

Jaboatão,

Morenos, Paulista e São Lourenço ... , ...

180,00

90,00

270,00

200

10,80

1,35

Preta, Aliança, Altinho, Amaragi, Angelim,
Barreiros, Bebedouro, Belo Jardim, Bezerra,
Bom Conselho, Bom Jardim, Bonito, Cabo, Canhotinho, Carpina, Caruarú, Ce.1ende, Correntes, Escada, Gameleira, Garanhuns, Gravatá
Gl6ri<>.• de Goitá, Goiema, Igaraçú, lpojuca,
João Alfredo, Jurema, Lagoa dos Gatos, Limoeiro, Macapá, Madre de Deus, Mara·ial, Nazaré, Palmares, Panelas, Pau d' Alho, Pesqueira.,
Queim:::.-dos, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso,
São Bento, São Caetano, São Joaquim, Serinhe:en, Surubim, També, Taquaretinga, Tim~
bauba, Vertentes, VicênciE:l e Vitória ........ .

180,00

40,00

Água

200

1,10

Afogados do lngazeiia, Águas Belz.s, Ala·goa.• de
Baixo, Belém, Belmonte, Boa Vista, Bodocó,
Buique, Cabrobó, Custódia, Exú, Flores, Floresta, Itaparica, Leopoldina, Moxotó, Oricuri,
Pedra, Petrolina., Rio Branco, Salgueiro, São
Gonç:o:lo, São José do Egito, Serrinha, Triunfo
e Vila Bela .. , ..... , ...... , ..... , . , ... , .

180,00

I

20,00

200,00

200

8,00-

1,00

60,00

300,00

200

12,00

1,50

30,00

240,00

200

9,60

1,20

35,00

230,00

200

9,20

1,15

BAHIA

Salvador (capital), Ilhéus, Itabuna, Itfl!caré, Cam....
vieiras, Belmonte, Itapira e Una.. ,.,, ... , ... .

240,00

Andaraí, Camarú, Conquists.•, Feira, Itambé, Jequié,
J aguaquara:, Lençóis, Rio Novo, Santarem, Maraú e Mucuguê .. , . , .................•...

210,00

Alago:inha, Afonso Penfl!, Amargosa, Areia., Barra
da Estiv~, Boa Nova, C~choeira, Catú, Cruz das
Almas, Conceição, Djairna ·Dutra, Encruzilhada,
Inhambupe, Itaberaba, Itaparica, Joa·zeiro, Js.·cobina, IVIars•gogipe, Mata, Mundo Novo, Muritiba, Nazaré, Pojuca, Poções, Rui Barbosos.•,
Santo Amaro, São Félix, Santo Antônio de
Jesus, São Gonçalo, São Sebastião, Valença,
Brejões, Cs.massarí, Cs·irú, Capivari, Conde, Coração de Maria, Entre Rios, Ituassú, Itaquara,
Itirussú, J.=:guaripe, J equiriçá, Lage, Matui:Pe,
Nilo Peçanha, Palmeira, Prz.do, Saúde, Taperoá, Swta Inês, São Miguel, São Felipe e

São Francisco ..........................•.
SÃO PAULO

I

I

I
i

195,00

Ií
I

I

!

14,00
200
320,00
.............. ' ... ' ........... .
3o,oo
35o,_oo
====================~==~====~==~====~==~==
Campinas

'.'

1,75

-

154

ATOS DO PODEH. EXECUTIVO

DECRETO-LEI N. 0 6. 298 -

DE 28 DE FEVEREW.O DE 1944

Ab1·e, ao Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$-1.158.067,60, pata·
pagamento de requisições de material
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da ConstituiÇão, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, ao Ministério da Fazenda, o crédito especial de
um milhão cento e cinqüenta e oito mil e sessenta e sete cruzeiros e sessenta
centavos (Cr$ 1.158.067,60), que será distribuído ae Tesouro Nacional, para
atender à despesa (Material) decorrente de req~isições de material pertencente aos acervos dos seguintes bancos em Equidação:
Banco Alemão Trcmsatlântico ................
Banco Germânico da América do Sul ..........
Banco Francês e Italiano para a América do Sul.

Cr$ 215.960,00
325.650,00
Cr$ 616.457,60
Cr,~

de acôrdo com o processo protocolado no Tesouro Nacional sob n.O 118.097A3Art. 2.0 Os pagamentos serão efetuados mediante requisição das Interventarias nos bancos mencionados no artigo anterior, depois de ouvidos os.
órgãos requisitantes quanto ao efetivo recebimento do material requisitado.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
A1i. 4·.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.-:;.
da República.
GETULIO VARGAS,

A. de Sousa Costa,

DECRETO-LEI N. 6. 299 -

DE 29 DE FEVEREIRO DE 1944

Dispõe sôbre o pessoal do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Comerciários
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
18() da Constituição, decreta :
Art. 1.0 Os serviços do Instituto serão executados por seus empregados,
nomeados em comissão ou a título permanente para os cargos e carreiras
do Quadro, podendo ser admitido, também, pessoal extranumerário, a título
precário.
§ 1.0 As funções do pessoal extranumerário-rhensalista constarão de Tabeln Numérica,
§ 2. 0 Poderá ser admitido pessoal para obras, ao qual se aplicará, no
que couber, a legislação referente ao pessoa:l para obras do Serviço Público
Federal.
Art. 2.0 Para admissão de empregados e de extrantunerários, exceto para
os cargos em comissão, é indispensável a comprovação de habilitação por meio
de provas, ou de provas e títulos,
Art. 3.0 Todos os servidores serão admitidos por ato do presidente do
Instituto, e por êle promovidos, removidos, transferidos e demitidos.
§ 1. 0 Os cargos em comissão serão de livre nomeação, devendo a escolha
recair, de preferência, entre servidores do Instituto.
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§ 2.0 A designaÇão de pessoas estranhas aos eerviços do- Instituto, para
o exercício de cargos em comissão, ficará sujeita à aprovação do Ministro
do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 4. 0 Os mensalistas serão admitidos para as funções previstas na
respectiva Tabela Numérica e os demais extranumerários, dentro da dotação
própria, por ato do Presidente, para atender a necessidade eventuais ou para
serviço que não possa ser executado pelo pessoal do Quadro.
Art. 5.0 Os cargos do Quadro Permanente serão grupados em carreiras,
cada uma definida por atividades afins, comportando diferentes graus pma
acesso e correo;pondendo a atividade funcionais suficientemente diferencie.das,
ou serão isolados, de provimento efetivo ou em comissão.
Art. 6.0 As promoções obdecerão, no que couber, ao Sistema em vigor
no Servico Público Federal.
Art.~ 7.0 A concessão de gratificação anual a que se refere o art. 60
do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 0 5.4-93, de 9 de abril de 1940,
dependerá das condições de conduta, c.ssiduidade e eficiência estabelecidas no
regimento.
Art. 8.° Fica levado para Cr$ 5. 500,00 (cinco mil e quinhentos crueiras) o vencimento mensal do Presidente do Instituto, fixado pel oart. 1. 0
do De~reto-lei n. 0 943, de 10 de dezembro de 1938.
Art. 9.0 Os membros do Conselho Fiscal perceberão, por sessão a que
comparecerem, a gratificação de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeirqs), até ao
máximo de dez sessões mens.sis.
Art. 10. Ficam revogados o parágrafo 2.0 do art. 9.0, o art. 13 e seu
pmágrafo úniso, o art. 14 e seus parágrafos, e o art. 49 do Decreto-lei
n.O 2. 122, de 9 de abril de 1940, e demais disposições em contrário.
Art. 11. O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro àe 1944-, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre JY!arcondes Filho.

DECRETO-LEI N.0 6.300 -

DE

29 DE FEVEREIRO DE 1944

Promove ao pôsto de Coronel e transfere para a reserva o. Tenente-Coronel
mais antigo do Corpo de Intendentes
O Presidente da Repúblicf:, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É promovido ao pôsto de Coronel, resp2itadas as dispo~ições
dos arts.- 9. 0 e 10, alínea b, do Decreto-lei n. 0 5. 625, de 28 de junho de 1943,
o Tenente-Coronel número 1 (um) do respectivo quadro de Intendentes, desde
que tenha msis de 35 anos de serviço e um ano de interstício no pôsto,
Art. 2. 0 O Coronel promovido em conseqüência do disposto no r:r'.:igo
anterior é imediatamente transfe:rido para a reserva, com e.s vantagens previstas em lei .
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em viga;:- na dB.ta de su·o1 publicação, revogadas as disposiçÕe3 em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da IndepC!ldência e 56. 0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G . Dutra.
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DECRETO-LEI N. 0 6.301 -

DE

1 DE Mf'..RÇO DE 1944

Concede aos Coletores e Escrivães de coletorias feàerais auxílio para EúuJJuel
de casa e dá outras providências

O Presidente da República Usfmdo da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decretao:

Art. 1. 0 São concedidas aos C01etó!es e Escrivães de coletorias federa·is,
a título de auxílio para pagamento do aluguel de imóvel onde se ache instalada• a repartição, z:s seguintes importâncias s,nuais:
Coletorias de 1.a e z.a classes ....._....................... .
Coletoria·s de 3.a classe., ..... ,., ..... , ......... ,, ... , .. .
Coletorias de 4.a classe ....... , .... , .... , , .... , ....... , ..

Coletorias de

s.a

e 6.a classes.: .. : ....................... .

c,s
ü$
c,s
c,s

3. 60o,oo
2.400,00
1. 800,00
1. 200,00

Parágrafo único. Não ca.berá a concessão quando a coletoria se c.ochar
instalada gratuitamente em imóvel federal, estadual ou municipal, cumprindo
aos Inspetores Fiscais :::..•purar a veracidade d&~s declarações dos exatores afim
de informar às respectivas Delegacias Fiscais.
Art. 2. 0 IIJ.Iediante autorização da Delegacia Fisc.?.-1 respectiva, o Coletor
retirr.rá mensalmente da rendE! arrecadada a impÕrtância relativa à concessão
instituída pelo artigo anterior, a qu.al rateará entre si e o Escrivão da coletoria,
n~ mesma proporção em que satisfnzem os encargos da rep'&rtição.
Parágrafo único. O a·uxílio independe de comprovação, devendo figurar
a respectiva importância, destacadamente, no documento de despesa da percentagem.
Art. 3.0 Para atender à despesa de que trata o art.~ 1.0, fica aberto ao
Ministério ds.o F<>.·zenda o crédito e9pecial Material de um milhão,
novecentos e oitehta e um mil, quatrocentos e setenta e um cruzeiros
(Cr$ 1. 981.4 71,00) que será distribuído às Delegacias Fiscais do Tesouro
Nacional nos Estados, da seguinte forma:

c,s
Amazonas
Para .... , ..•.................... , .. , .. .
Maranhão ............................. .
PiE.•UÍ ................................ .
Ceará ... , ...... , .... , ................ ,
Rio Grande do Norte, ..... , ............ .
pqraíba .........•........ · · ··. · · · · · · · ·
Parnambuco .......................... .
iU2goas .............................. ·
Sergipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bahia ......... , .. , .... , ....... , ...... .
Espírito Santo ........ _................ .
Rio de Janeiro ..... _..... , .... , ...... , ..
São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paraná ..... , .................. , ...... .
Santa Cat1>•rina , •.... , .... , . , •..... , •...
Rio Grande do Sul ..... , ...............•
Minas- Gerais ..........•. , ....••.......
Mato Grosso .. , .... , , ...... , , , ........ .
Goiaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . , . , .

20.948,00
41.897,00
48.674,00
35. 119,00
59.148,00
22.797,00
46.826,00
99.197,00
46.210,00
38.816,00
170.668,00
42.513,00
114.600,00
439.300,00
72.087,00
73.319,00
144.174,00
378.920,00
22.181.00
64.077,00

1.981.471,00
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A!"t. 4. 0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua pu~
blicação.
Art. 5.0 Revogam-se as ~isposições em contrário.
Rio de Janeir-o, 1 de março de 1944, 123. 0 da! lndependêncb e 56.0 da
República.
GETÚLIO

VARGAS,

A, de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.302 Autoriza o

DE

1

DE MARÇO DE

1944

custeio da despesas de material das coletarias federais e dá
outras p•ovidências

O Presideilte da República us.:mdo da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituiç§ío, decreta:
Art. 1.0 A despesa com os livros de escrituração e registro, talonários
e impressos de uso legal e obrigé.•tório, ou necessário, na-s Coletorias Federais,
será custesda pela União, no exercício de 1944, de acôrdo com as disposições
dêste Decreto-lei,
Parágra!o único. Excluem-se do custeio ora determinado os livros e impre~sos que já vêm sendo fornecidos às Coletorias por outros Órgãos do serviço
público.
Art. 2.° Cz.da Coletoria remetá à Delegacia Fiscal do Tesouro No:don~l
a que estiver subordinada os comprovantes da despesa efetuada com a aquisiçâo do materis.•l de que tr<>.•ta o artigo anterior.
Art. 3. 0 De posse do comprovante, a Delegacia Fiscal do Tesouro Na-cional autorizará o Coletor e o Escdvão a retirarem da renda a importânciao
des·pendida com a• a•quisição, acrescida de 25 % para a dos demais impressos.
Pm:ág.-afo úniCo. A importância retirada figurará, destacaclo.mente, no
dccumento de despesa da percentagem.
Art. 4. 0 Para atender à despesa de que trata o art. 1.0, fica aberto ao
M:inistério da Fazenda o crédito especial - ]\Jfaterial - de um milhão cento
e sessenta e seis mil e oitocentos e setenta e cinco cruzeiros (Cr$ 1.166.875,00),
que será clisüibuído às Delegacias Fiscais do Tesouro No.cional nos Ests.dos,
d~ seguinte forma:
Cr$
Ama·zonas
Pará
Maranhão
Piauí
Ceará . , . , ........... , ........... , .. , ..
Rio Grande do N arte ................... .
Paraíba
Pern~mbuco

Alago.?s
Si::rgipe

15.625,00
28.750,00
35.000,00
25.000,00
37.500,00
13.750,00
28.125,00
52.500,00
28.750,00
26.875,00
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c,s
Bahia ................................ .
Espírito Santo ..............•. , , , , .... .
Rio de Janeiro , .... , ..... , ........ , . , ..
São Paulo ... , . , .............. , . , ..... .
Paraná ....... , ....... , , , ..... , ....... .
Santa- Catarina ......... , ... , . , .... , . , ,~Rio Grande do Sul ..... , . , ............. .
Mato Grosso
Minas Gerais , ...... , . , , , ...... , .... , ..
Goi&z • , .....• , , •.. , ••.... , , , . , .. , • , , .

115.000,00
27.500,00
54.375,00
237.500,00
43.750,00
39; 375,00
73.125,00
45.625,00
225.000,00
13.750,00
1.166. 875,00

Art. 5.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua public<!Ção.
Art. 6.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de m2rço de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da.
'República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.303 -

DE 2 DE MARÇO DE

1944

.Dá nova redação aos n.os li e III do § 3.0, do art. 231, do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares do Exército (Decreto-lei n. 0 2 .186,
de 13-5-1940).
O Presidente d!'J, República, usando da- atribuição que lhe confere o ar·tigo 180, da Constituição, decreta:

Art. 1. 0 Os n.os II e III do § 3. 0 , do art. 231, do C6digo de Vencimentos
.e Va.htagens dos Milit8res do Exército (Decreto-lei n. 0 2.186, de 13-5-1940),
passG.m a ter a seguinte redação:

li - As filhas 'de qualquer condição, enteadas, sobrinhas e irmãs
solteiras ou viúvas;
III - Os filhos de qualquer condição, os enteados, os sobrinhos
e irmB:os, menores ou inválidos.
Art. 2. 0 O presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua publi... c.9:ç8o, revogadE..os as disposiÇões em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56."" da
·:W.epública.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO-LEI N. 0 6.304 -

DE

2

DE

MARÇO

DE

1944

Extingue ~ z.a Coletoria Federal de ltapeva, no ~stado de São Paulo, e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 0 artigo 180 dÇ< Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7.0 do Dec~eto
n. 0 24.502, de 29 de junho de 1934, decreta:
Art. 1.° Fica extinta a 2.° Coletoria Federal de Itapeva, no Estado de
São Paulo, e e~endida a todo o município do mesmo nome a Jurisdição da
1.u· Coletoria de Itapeva.
Art. 2.0 Ficam extintos, no Qua•dro Permanente do Ministério da FazP-nda, 1 (um) cargo de Coletor, cla·sse C, e 1 (um) cargo de Escrivão de
Coletoria, classe B, correspondentes à coletoria extinta pelo artigo e..nterior.
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.. 4.0 Revogam-se ::.<s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123,0 da Independ&nda e 56.0 da
República.
GETÚLIO

VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N.O 6 .·305 -

DE 2 DE MARÇO DE 1944

.Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 1. 035.002,60, para
pagamento de despesas da Coordenação da Mobilização Econômica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de
um milhão, e trinta e cinco mil, e dois cruzeiros e sessenta centavos (Cr$
1. 035.002,60), para ocorrer ao pagamento (Dívida Pública) de despesas realizadas em 1943 pela Coordenação da Mobilização Econômica.
Art. 2.0 O crédito a que se refere o artigo anterior será distribuído ao
Tesouro Nacional, onde serão, pela Diretoria da Despesa Pública, processados
os pagamentos, à vista dos respectivos comprovantes.
Parágrafo único. Para os fins indicados nêste artigo, providenciará a
·Coordenação da Iviobilização Econômica a remessa das contas a liquidar.
Art. 3.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.'
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DECRETO-LEI N.O 6.306

-DE

2

DE

MARÇO

DE

1944

Abz·e ao Ministério da Educação e Saúde o crédito extraordinário de Cruzeiros 2. 280.000,00 para aquiszçâ.o de derivados sulfanilamídicos
O Presidente da República, usa·ndo da atribuição que lhe
tigo 180, da Constituição, decreta:

~onfere

o ar-

Art. 1.° Fica sberto ao Ministério da Educação e Saúde o crédito extraordinário de dois milhões, duzentos e oitenta mil cruzeiros (Cr$ 2.280.000,00),
pr::m atender à despesa (Material) com aquisição de derivados sulfanilamidicos.
Art. 2.0 ~ste Decreto-lei entrará em vigor na data~ de sua publicação.
Art. 3,0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123. 0 da lndepend@ncia e 56.0 da
R<S'pública.
GETÚLIO

VARGAS.

Gustavo Capanema,
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 307 -

DE

2 DE MARÇO

DE

1944

Suspende, até 31 de dezembro de 1945, a execução do Decreto-lei n.O .5 .121,
de 21 de dezembro de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1945. a execução
do Decreto-lei n. 5. 12 J., de 21 de dezembro de 1942, que dispõe sôbre a recria
e engorda de animais de corte.
Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO-LEI N. 0 6, 308 -

DE 2 DE MARÇO DE 1944

Autoâza o Prefeito do Distrito Federal a isentar a "Congregação das Pequenas
Franciscanas da Sagrada Família" dos tributos que menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180
da Constituição e nos têrmos do a:rt. 31 do Decreto-lei n.0 96, de 22 de dezembro àe 1937, decreta:
Artigo único.

Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a conceder

à "Congregação das Pequenas Franciscanas da Sagrada Família" isenção dos
impostos de transmissão e transcrição relativos à compra dos prédios ns. 56
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e 58 da Rua Hadock Lobo, qÚe estão sendo adquiridos para, instalação de um
orfar:ato mantido peia referida Congregação; revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123.0 da Independência e .56.0 da
Rr)pÚblica.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N.O 6.309- DE 3 DE

MA~ÇO

DE 1944

i!.utoriza o f/linistério da Agricultura a promover acôrdos com as entidades
quo menciona, 'para desenvolvimento da lavour-a canavieira, e dá outras
providênci2s
O Presidente da República, usando da atribui.ção que lhe confere o ar~
tigo 180 da Constituição, de::reta:'
Art. 1.° Fica o Ministério da Agricultura autorizado a promover acôrdos com 'os Govêrnos dos Estados do Rio de· J anciro e de Pernambuco, coni
o Instituto do Açucar e do Alcool e com os produtores de açucar daqueles
Estados, para auxiliar e ampliar oS trabalhos de assistência à lavoura canavieira, por intermédio das EstaçÕC!S Experimentais de Campos e de Curado.
Art. 2.0 Para execução dos acôrdos de que trata o artigo anterior, o
Ivlinistério da Agricuitura, por intermédio do Instituto de ExperimentaçãÓ
Agrícola do Centro Naciom:l de Ensino e Pesquisas Agronômicas, distribuirá,
anualmente, à Estação Experimental de Campos e à Estação Experimental
de Curado, créditos, divididos pelas subconsign::::ções próprias, cujas importâncias globais não sejam inferiores às que lhes foram distribuídas no eXercício
de 1943, devendo os Govêrnos dos Estados do Rio de Janeiro e de Pernambuco e as associações de classe dos usineiros e plantadores de cana dos
mesm.os Estados contribuir, anualmente, conforme fcr fixado em acôrdo com
o Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. As contribuições a que se refere a ú1tima parte dêste
artigo constituirão . o "Fundo de Desenvolvimento da Estação Experimental
de Campos'', no· caso do Estado do Rio de Janeiro, e o "Fundo de Desenvolvimento da Estação E},:perimental de Curado", no caso do Estado de
Pem2.mbuco, e serão depositadas nas ·agências do Banco do Brasil em Campos
e Recife, respectivamente, à disposição dos Chefes das referidas Estações Experimentais, a quem compete aplicá-las, livremente, em quaisquer despesas
que forem necessáriss aos serviços estipulados nos acôrdos.
Art. 3.0 A aplicação dos fundos decorrentes ,do acôrdo entre as partes
contrahmtes será Condicionada a um programa anu<.~l, sugerido pelo Diretor
de cada uma das Estações Experimentais a urp Conselho Fiscal constituido
por um representante do Ministério da Agr~cultura e um representante de
cada uma daz entidades que contribuem para o Fundo de Desenvolvimento.
§ 1.0 Após aprová-lo, submeterá o Conselho Fiscal à decisão do Ministro
da Agricultuna o programa anual .
§ 2. 0 A prestação de contas d<.~s quantias empregadas será feita, anualmente, 20 Conselho Fiscal, que a submeterá com. o seu parecer ao Ministro
da Agricultura ,
Col. de Leis -

Vol. I

F. 11
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Art. 4.0 As atividades técnicas das Estações Experimentais de Campos
e de CurRclo obedecerão ao programa geral de trabalho':l do Instituto de E:xperimentação Agríccl:.'l., <?.tendid<.!s as sugestões apresent9.d<!s pelos Conselhos
Fiscod.s, principalmente quanto aos problemas técnicos a atac.:.r e às necessidades agrícolas ou industriais a suprir.
Art. 5.0 Todo material adquiddo e tôdas as ob!'as ·construidas com os
recursos indicados no art, 2.? serão incorporados ao patrimônio da respectiva
Estação Experimental, passando a constituir bem da União.
Art. 6. 0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-

blicação.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Ja.neiro, 3 de março de 1944, 123.0 da Indépend&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.
A. de Souza Cosia.

bECRETO-LEI N. 0 6.310-

DE

3

DE MARÇO DE

1944

Extingue o 2.0 Esquadrão de T;:em
O· Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. É extinto, nesta d:c:.ta, o 2.0 Esquadrão de Trem, com
sede em Campo Grande - Estado de Iv1ato Grosso, revogac1 ns as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de março de 1944, 123. 0 da Indepeml&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGM~.

Eurico G. DuLa.

DECRETO-LEI N.0 6.311 -

DE

3

DE MARÇO DE

1944

Extingue o 3.0 Esquad1·ão de Trem Automóvel

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 130 da Constituição, decreta:
Artigo único. É extinto, nesta data, o 3.0 Esquadrão de Trem AutomÓvel, com sede em Recife - EStado de Pernambuco, revogadas as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO-LEI N.O 6.312 -
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DE 3 DE MARÇO DE 1944

Extingue o 4.0 Esquadrão de Trem

O P-residente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. É extinto, nesta data, o 4. 0 Esquadrão de Trem, com
sede em Santos Dumont Estado de. Minas Gerais, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de ma:rço de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N. 0 6.313 -

DE 3 DE MARÇO DE 1944

Cria. o 3.° Corpo de Trem IVIotorizado
O Presid:mte da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É criado o 3.° Corpo de Trem Motorizado, com sede em
Santos Dumcnt Estado de IVlinas Ger8.is, com efetivos a serem fixados,
em temp0 e oportunamente, por atos do I'Jiinistro da Guerra.
Art. 2.0

RevoQ;am-se as disposições em contráTÍo.

Rio de Janeiro, 3 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.

d~

GETULIO VARGAS,

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N.O 6.314 -

DE 3 DE MARÇO DE 1944

Cria o 3.° Corpo de Trem Misto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É criado o 3.° Corpo de Trem Misto, com sede em Campo
Grande - Estado de Mato Grosso, com efetivos a serem fixados, em tempo e
opOrtunamente, por atos do Ministro da Guerra.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. · Dutra.
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DECRETO-LEI N.0 6.315 --

DE

3

DE MARÇO DE

1944

Cria o 4.° Corpo de Trem Motorizado

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da ,Constituição, decreta:
Art. 1.0 É criado o 4.° Corpo de Trem Motorizado, com sede em Recife
Estado de Pernambuco, com efetivos a serem fixados por atos do Ministro da Guerra, em tempo e oportunamente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrB.rio,

Rio de J_aneiro, 3 de- março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N. 0 6.316 -

DE

3

DE MARÇO

DE 1944

Dispensa, dwante o ano de 1944, o requisito constante do artigo 19, alínea f,
do Decreto-lei n. 0 5.625, de 28 de junho de 1943, para as promoções por
merecimento no Quadro de farmacêuticos do Exército
O Presidente da República, usando da atribuição qm:! lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 Para as promoções pm· merecimento no quadi:-o de farmacêuticos
do Exército, durante o corrente ano, fica dispensado o requisito constante do
&rtigo 19, alínea f, do Decreto-lei n.0 5. 625, de 28 de junho de 1943.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor r-.o< Jata da sua publicação; revogadas as disposiçÕ8s em· contrário,

Rio de Janeiro, 3 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N. 0 6.317 -

DE 6

DE MARÇO DE

1944

Concede à tropa destacada em Bôa Vista, no Território Federal do Rio Branco,
as vantagens previstas nos arts. 134 e 140, do Código de Vencimentos e
Vantagens dos l'l.lilitares do Exército

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da -Constituição, decreta:
Art. 1.0 É concedida à tropa destacada em Bôa Vista, no Território Federal do Rio Branco, as vantagens previstas nos arts. 134 e 140, do Código dà
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Vencimentos e Vantagens dos Militares do Exército (Decreto~lei n, 0 2 .186,
de 13 de maio de 1940).
Art. 2.0 O presente Decreto~lei entra em vigor na data de sua
cação, revogadas as disposições em contrário.

publi~

Rio de Janeiro, 6 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N.O 6.318'- DE 6

DE MARÇO DE

1944

Cria um Hospital Militar de. 2.a classe em Ponta Grossa

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É criado, para instalação imediata, um Hospital Militar de 2.a
classe, com sede em Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Art. 2.0

O presente

Decreto~lei

entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 6 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO~LEI

N. 0 6.319 -

DE

6

DE MARÇO DE

1944

Dispõe sôbre o prazo do depósito e soguro contra riscoS de inc~ndio de mercadorias depositadas em Armazens Ge·rais, e dá outras providências
O Presidente da· República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda autorizado
a ampliar, mediante portaria, o prazo de depósito inicial e o dos seus cansequentes títulos, bem como a dispensar, para a depositária, a obrigatoriedade
do seguro contra riscos de incêndio, a que se referem os arts. 10 e 16 do
Decreto n, 0 1.102, de 21 de novembro de 1903, quando se tratar de merca~
darias adquiridas no _,.país, em virtude de convênios internacionais e deposi~
tadas em Armazens Gerais em nome do Govêrno do pais comprador, de seus
agentes ou mandatários oficiais de compras e uma vez que a cargo dêstes
estejam os riscos referidos,
Art. 2.0 Os títulos que venham a ser emitidos pelos Armazens Gerais
por fôrça do disposto no Decreto n. 0 1. 102, de 21 de novembro de 1903, con-
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signarão em seu texto, no caso do art. 1.0 do presente DecretoMlei, as condições que forem estabelecidas na portaria ministerial,
Parágrafo único. Os títulos de depósitos relativos a compras já efetuadas nos têrmos do artigo precedente, e que foram emitidos anteriormente à
promulgação do presente Decreto-lei, terão validade desde que lhes seja aposto
o texto da portaria de que trata êste artigo-.
Art. 3.° Fica também o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda
autorizado, mediante condições estabelecidas em portaria, a permitir a celebração de convênios entre companhias de Armazens' Gerais e depositantes de

mercadorias adquiridas nos têrmos do art. 1.0 dêste Decreto-lei, para alterar
tarifas e taxas de depósitos.
Art. 4.0
blicação.
Art. 5.0

O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua puRevogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N, 0 6.320 ---=

DE

6

DE MARÇO DE

1944

Concede pensão e;special à viúva e aos filhos menores de Gerson Miranda
de Souza
O Preúdente d~ República, usando da, atribuição que lhe confere o s.<rtigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1. 0 E' concedida à viúva e aos filhos menores de Gerson Mirand&
de Souza, ex-Postalista-auxiliar, classe E, do Qus.•dro III Parte Suplementa•r do Ministério da Viação e Obras Públicas, falecido em 26 de janeiro
de 1943, em conseqüêncis de acidente ocorrido quando no exercício de suas
funções, uma pensão especis•l na importância de Cr$ 156,00 (cento e cinqüenta e seis cruzeiros) mensais.
Parágrafo único A pensâo especia-l de que trata êste artigo é devida
a pa-rtir da da1a da vigência do presente Decreto-lei, correndo a despess.· à
conta da verba orçamentária destinada ao pagamento dos dems>is pensionistas
a cargo do Ministério da Fazenda,
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entmrá em vigas na datõ.• de s':la publicação, revogadas as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 6 de março de 1944, 123.0 da Ifldependência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça. Lima.
A. de Sousa Costa.

167

ATOS DO PODEH. EXECUTIVO

DECRETO-LEI N. 0 6.321 -

DE 6 DE MARÇO DE 1944

Ciia ú.mção gratificada no Quadro Permanente do Ministério da Educm;ão
Saúde, e dá outras providências
O Pres·idente da· República, usando da atribuição que lhe confere o
tig-o 180 da Constituição, decreta:

c;J:

ç..<r~

Art. 1.0 Fica cria·da, no Quadro Permanente do Ministério da Educação

e Saúde, a função gratifics.da de Chefe de Discipliria da• Escola Nacional de
Belas Artes, da Universidade do Brasil.
Parágrafo único. A função a que se refere êste artigo será exercida por
inspetor de alunos, escolhido e designado pelo respectivo diretor, se na refe~
rid&.• Escola estiver lotado, ou mediz.•nte prévia 2utorização do Ministro de
Estado, se e-stiver lotado em outro órgão do mesmo Ministério.
Art. 2.° Fica fixada em Cr$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos cruzeiros)
anuais a grflti.ficação da função a que ~e refere o artigo anterior.
Art. 3.0 P;:;,.ra atender, no presente exercício, à despes;:;,• com o disposto
neste Decreto~lei, fica 2berto, no Ministério da Educação e Saúde o crédito
especial de Cr$ 4.200,00 (quatro rriil e duzentos cruzeiros).
Art. 4.0 O presente
cação.

Decreto~ lei

entrará em vigor na data de sua publi-

Rio de Janeiro, 6 de ffi<:}rço de 1944, 123.0 da Indcpend&ncia e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Sousa Costa.

DECRETO~LEI

N. 0 6.322- DE 7 DE MARÇO DE 1944

Modifica o art. 1.0 do

Decreto~lei

n.0 4.148, de

5~3~1942

O Presidente da República, usando d~ atribuição que lhe confere o ar~
tigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 As Zonas Aéreas criadas pelo Decreto~lei n. 0 4.148, de 5 de
março de 1942, passam a ter as seguintes jurisdições:
1.a Zona Aérea (Norte) Estados do Amazonas, Pará e Maranhão e os
Territórios do Acre, Amapá, Rio Branco e Guaporé Sede:
Belém.
2.n Zona Aérea (Nordeste) Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia e o Território
de Fernando de Noronha - Sede: Recife.
3.• Zona Aérea (Centro Leste) Estados do Espírito Santo, Rio de Ja~
neiro, l\1inas Gerais e Goiaz e o Distrito Federal. Sede: Capital
Federal.
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4.a Zona Aérea (Centro Oeste) - Estados de São Paulo e Mato Grosso e
o Território de Ponta Porã. Sede: São Paulo.
S.a Zo~a Aérea (Sul) Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul e o Território do Iguassú. Sede: Pôrto Alegre.
Art.

2.0 Revogam-se

as disposições em contrário,

Rio de JB.neiro, 7 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
Joaquim Pedro Salgado Filha.

DECRETO-LEI N. 0 6.323-

DE

7

DE

MARÇO

DE

1944

Concede pensão especial a viúva de condutor de maias da antiga administração dos Coneios do EsPírito Santo
O PreSidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica concedida a Francisca Ferreira de Almeida, viúva de Tiburtino de Almeida e Souza, ex-condutor de malas da antiga administração
dos Correios do Espírito Santo, falecido conseqüentemente a acidente em
serviço, a pensão especial de Cr$ 90,00 (noventa cruzeiros) mensais, correspondente a metade do salário que percebia aquele servidor por ocasião de
sua n1orte,
Parágrafo único, A pensão especial a que se refere êste artigo é
devida a pa.rtir do mês do fevereiro de 1944, inclusive, correndo a despesa
à conta da verba orçamentária destinada ao pagamento dos demais pensionistas a cargo do Ministério da Fazenda.
Art, 2.0 O presente Decreto~ lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GE'i'ULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza cOsta.

DECRETO-LEI N. 0 6.324 -

DE 8 DE MARÇO DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 60.721.197,40·;para pagamento de contas de transportes efetuados pelo Lloyd Brasileiro
- Patrimônio Nacional.
O Presidente da República, usando da &tribui.ção que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art.
s~ssenta

1. 0 Fica aberto e.:o Ministério da Fazenda, o crédito especial de.

mDhGes, setecentos e vinte e um mil, ·cento e noventG e sete cru-
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~eiras e quarenta centavos (Cr$ 60. 721.197,40), ·pam ocorrer ao p.s.ogamento
(Dívida Pública) de contas de transportes efetuados pelo Lloyd Brasileiro Património Nacio'nal, em exercícios smteriores, em favor dos órgãos a seguir
3nutnerados:

Ç;$

:onselho Federal de Comércio Exterior ..................•
:::onselho de Imigração e Colonização ...............•.... ,
:onselho Nsdonal do Petróleo .. ,,,,,,,,., •...... ,,,,.,,
Ministério da Aeronáutica , . , , , .... , . , ..•...............
Ministério da Agricultura ..•.... ,, ......... , ... , .. , .... .
Ministério da Educação e Saúde, .. , ... , ..... , . , , . , ..... .
Ministério da Fazend~ .. ,., ......... , .... , ..•... ,, .. , .•.
Ministério da Guerra ....... , ... , .. , ....•.....•. , ..... , .
Ministério da Justiça e Negócios Interiores ... , ........... .
Ministério da Marinha , ........ , , , , , ........ , .. , .. , . , ..
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ....... , ... .
Ministério da ViaçRo e Obras Públicas ... , . , , •.. , ........ .

996,00
20.712,40
452,40
3.218.564,90
208.482,50
10.021,30
13.283.512,80
36.190.768,90
95 .445,8D
3.788.717,10
819.419,30
3. 084.104,00
60.721.197,40

Art. 2. 0 O crédito à que se refere o artigo anterior será distribuído ao
Tesouro Nacional, onde serão, pela Diretoria da Despesa Pública, processados
os pago:•mentos à vista dos respectivos comprovantes.·
'
Parágra·fo único. Para os fins indicados neste artigo providenciarão os
Mi:u.istérios e demais órgãos a remessa imedia1a das contas a liquidar,
Art. 2. 0 Êste Decreto~lei entrará em vigor ns.· dnta de sua publica•ção.
Art, 3.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeh·o, 8 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

A, de Sousa Costa.
Alexandre Marcondes Filho,
Eurico G, Dutra.
Henrique A, Guilhem.
João. de Mendonça Lima.
Apol8nio Sales.
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO~LEI

N. 0 6.325

~DE

8

DE MARÇO DE

1944

Abre, ao Ministério da E·ducação. e Saúde ,o crédito especial de Cr$ 39, 852,80,
para pagamento d.:>s vantagens (Pessoal) que indica
-

O Presidente dFl República, usando da Dtribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
P.stigo único. Fica abe;:to, ao Ministério da Educo;;·ção e S2Úde, o crédito
espedal de Cr$ 39.852,80 (trbta e nove mil oitocentos e cinqüenta e dois
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cruzeiros e oitenta centavos) p~ra pagamento de z.juda de custo de
Cr$· 4. 000,00 (quatro mil cruzeiros) e de gratificação de representação mensal
de USS 80,00 (oitenta dólares) no período de doze meses, concedida~ a Zaira
Cintra Vidal e Edmée Célia de Oliveira Pinto, respectivamente, Enfermeiros,
classes H e G; do Quc..::lro Suplement2r do Ministério da Educação e Saúde,
que se encontram nos Estados Unidos da América do Norte, por obtenção de
bolss.s de estudos.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Sousa Costa.

DECRETO~ LEI

N. 0 6. 326 -

DE

8

ÓE MARÇO DE

1944

A!tera, sem aumento de despesa, o Orçamento Geral da República
O Presidente da Repúblicn, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam feitas no Anexo 14 Ministério da Agricultura, do
Orç21nento Gen.•l d9. República (Decreto-lei n. 0 6. 143, de ~9 de dezembro
de 1943), as seguintes alterações:

VERBA 2 -

'Consignação III -

MATERIAL

Diversas Despesas

S/ c. 40 '_Ligeiros reparos, adapta.•çÕes, consertos e conservaçã!J de bens in::.óveis e móveis

O1 -

Ligeiros rep2ros em edifícios, adaptações,
consertô"s e conservação de imóveis

27 ~Serviço de Meteorologia
20.000,00
200.000,00

Pa.ossa de ....................... .
Para .

02 -Consertos e conservação d,e bens móveis

27 - Serviço de Meteorologia
Pass.,. de ....•...•.•..•.....•...•
Para . , .........•......•..•....•

Cr$ 220.000,00
Cr$ 40. 000,00

Art. 2. 0 ÊstG Decreto-lei entra em vigor na data da sua publicação, revoas disposições em contrário.

gadêl.~

Rio de Ja·neiro, 8 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
H.epública.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
A. de Sousa Costa.
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DECRETO~LEI

N. 0 6.327 -

171

DE 8 DE MARÇO DE 1944

Altera. o Decreto-lei n. 0 3. 266, de 12 de maio de 1941
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 A venda das áreas demarcadas para a formação de granjas~
modêlo no Núcleo Colonial "Duque de Caxias", será processada mediante
concorrência pública, não podendo os preços ser inferiores aos da avaliação
constante do processo D. T. C. 4. 302-39.
Art. 2.0 Continuam em vigor as demais disposições do Decreto-lei número 3.266, de 12 de ·maio de 1941.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua· publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1944, 123.0 da Independência e- 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 328 -

DE 9 DE MARÇO DE 1944

Abre ao J:llinistério da Agricultura o crédito especial de Cr$ 2. 000. 000,00,
para lavra de jazida de carvão mineral no Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Agricultura o crédito especial de
dois milhões de cruzeiros (Cr$ 2. 000.000,00), para atender, como auxílio aa
Govêrno do Estado do Rio Grande do Sul, às despesas (Serviços e Encargos)
decorrentes da exploração da jazida de carvão mineral na bacia do Rio Negro,
naquele Estado .
.
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República~

GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales.
A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N.0 6.329 -

DE

9 DE MARÇO DE 1944

Ab!·e ap r...Hr.istério da. Educ2.çE.o e Saúde o crédito especial de Cr$ 23.340,00
pa;:; r,,:.;_;'.):; ~;;;:c o A:lu~ow T;.i!Jeirfia d<:"s Lages S. A., de excesso sôbre
fo:rnecimento de água
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Educação e Saúde o crédito especial de Cr$ 23.340,00 (vinte e três mil trezentos e quarenta cruzeiros),
para ocorrer à despesa (Serviços e Encargos) -com o pagamento do excesso
sôbre o fornecimento de água feito pela Adutora Ribeirão das Lages S. A.,
nos di<J.s 30 e 31 de dezembro de 1943, de acôrdo cOm a cláusula 26. , do
contrato de 15-6-1936.
Art. 2.0 :ítste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.330 -

DE

9 DE MARÇO

DE

1944

Isenta de direitos de importação, imposto de consumo e dem2.is taxas aduarneiras os salvados constituídos po1· borracha e seus artefatos, adquiridos'
pelo Banco de Crédito da Borracha S. A.
O PresidGnte da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo lSO da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os salvados constituídos por borracha de qualquer tipo ou qualidade e seus artefatos, arrecadados no litoral brasileiro e adquiridos pelo
Banco der Crédito da Borracha S. A., serão livres de direitos de importação, imposto de consumo e· demais taxas aduaneiras.
Art. 2.0 A isenção de que trata o artigo anterior compreende os produtos já arrecadados e em poder do mesmo Banco, mediante indenização
estipulada.
Art. 3. 0
blicação.
Art. 4.0

O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua puRevogam-se as disposições em contrário .

. Rio de Janeiro, 9 de marçb de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza

Costa~

.
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DECRETO-LEI N. 0 6.331 -

DE 9 DE MARÇO DE

1944

Cria cargos no Quadro Permanente do Ministério da Agricultura e dá
outras providê'ncias

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere. o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criados, no Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, os seguintes cargos isolados de provimento efetivo:

2
2
2

Avicultor , . , , , .. , ........ , .. , . , , ... .
Apicultor ..... , .............. , .. , ... .
Sericicultor .. , . , , , ...... , . , , , , , , , . , .

padrão I
padrão I
padrão I

Art. 2.0 Para atender, no presente exercício, à despesa com a execução
do disposto nêste Decreto-lei, fica aberto, ao Ministério da Agricultura, o
crédito especial de Cr$ 108.600,00 (cento e oito mil e seiscentos cruzeiros).
Art. 3.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua· publicação.

Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales.
A, de Souza Costa.

DECRETO-LEI

N, 0 6.332 -

DE 9 DE MARÇO DE 1944

Cria função [Jratilicada no Quadro Permanente do l'l.l.inistério da Fazenda,
institue gratificação aos membros da Junta Administrativa da Caixa de
Amortização, e dá outras providências
O Pre-sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda,
a função gratificada de Secretário da Junta Administrativa da Caixa de Amortização.
Parágrafo único. A função gratificada, a que· se refere o presente artigo,
será exercida por funcionário designado pelo Diretor da Caixa de Amortização,
se na referida Caixa estiver lotado, ou raediante prévia autorização do Ministro de Estado, se estiver lotado em outro órgão elo mesmo Ministério.
Art. 2.°Fica fixada em Cr$ 4.200,00 (qu:o:tro mil e duzentos cruzeiros)
anuais a gratificação de função, a qué se 1.·dere o artigo anterior.
Art. 3.0 Os membros da Junta Administrativa da Caixa de Amortização,
excetuado o Diretor da Caixa, perceberão a gratificação de representação de
Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros) por sessão a que comparecerem,
até o máximo de quatro por mês,
·
Art. 4. 0 A despesa com a execução do disposto no art. 1. 0 dêste Decreto-lei, na importância anual de Cr$ 4, 200,00 (quatro mil e duzentos cru-
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zeiros), correrá no- presente exercício à conta do saldo exiStente na Verba 1
Pessoal, Consignação III Vantagens, Subconsignação 09 Funções
Gratificadas, do Orçamento do Ministério da Fazenda para 1944.
Art. 5. 0 Para atender, no corrente exercício, à despesa com o pagamento
da gratiíicação de representação, instituída no art. 3.0 dêste decreto-lei, fica
aberto, ao Ministério da Fazenda, o cr.2dito especial de Cr$ 36. OCO,OO (trinta
e seu; mil cruzeiros) .
Art. 6.0 Êste decreto-lei, entrará em vigor ria data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da

República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 333

DE 9 DE MARÇO DE 1944

Prorroga o prazo de que trata o art. 5.0 do Decreto-lei n.0 2. 639, de 27 de
setembro de 1940
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 E' prorrogado por três ar!.OS o prazo de que trata o art. 5.0 do
Decreto-lei n. 0 2.639, de 27 de setembro de 1940, durante o qual não se
preencnerão em caráter efetivo os cargos de professor catedrático de direito
constitucional nas faculdades de direito federais, reconhecidas ou autorizadas,
devendo o proviraento ser feito em caráter interino.
Art. 2. 0 Êste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, fi~
cando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0 da
República,
GETULIO V Al~GAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO-LEI N.O 6. 334 -

DE

9 DE MARÇO DE 1944

Concede pensão especial aos herdeiros de um extranumerário-mensalista da
Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica concedida aos herdeiros de Getúlio Honório, Máquinistaauxiliar, referência V, da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte,
falecido em conseqüência de acidente em serviço, a pensão especial de
Cr$ 12.5,00 (cento e vinte cinco cruzeiros) mensais.
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Parágrafo único. A ,pensão especial a que se refere êste artigo é devida
a partir d:<1 data da vie:ênci:J do presente Decreto-lei., correndo a despesa à
conta da verba o:rçamcntáda destinada ao pagamento dos demais pensionistas a cargo do Mir1ktério da Fazenda.
Art. 2.0 O pressmte Dc.-:reto-lei entrará em vigor na data de sua publict::ção, revogadas as disposições em Contrário.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendõnça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6. 335 -

DE

9

DE

MARÇO

DE

1944

Concede pensão especial aos herdeiros de um extranumerário-mensalista da
Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica concedida aos herdeiros de Florêncio Freire, Máquinistaauxiliar, referência V, da Estr8.da de Ferro Central do Rio Grande do Norte,
falecido em conseqüência de acidente em serviço, a pensão eSpecial de
Cr$ 125,00 (cento e vinte e --cinco cruzeiros) mensais.
Paré~riõ'fo único. A pensão especial a que se refere êste artigo é devida
a partir da data da vigência do presente Decreto-lei, correndo a despesa à
coNta da ve1·ba orç.:unentária destinada ao pagamento\· dos demais pensionistas a cargo do l·.riinistério da Fazenda.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará tsm vigor na data de sua publicaçãO,· revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da. Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6.336- DE 10 DE MARÇO DE 1944
Desapropria, para fins de utilidade pública, terreno em Natal, Estado do Rio
Grande do Norte
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica desapropriado, por utilidade pública, na forma estabelecida
pelo § 2.0 do art. 2.0 do Decreto-lei .n.0 3 .365, de 21 de junho de 1941, o ter>eno com a área de 46.314,14 m2, situado em Nau de Refoles, na cidade de
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Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, o qual, em virtude da concessão
feita pela carta de sesmaria n. 0 76, de 6 de janeiro de 1605, do então Governador Geral, pertence à Prefeitura de Natal e que se acha assinalado na planta
anexa ao processo n. 0 1.332~1944, da Secretaria da Marinha.
Art. 2.0 Êsse terreno destina~se à ampliação das instalações da Base Naval
de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO-LEI N. 0 6.337 -

DE

10

DE MARÇO DE

1944

Desapropria, para fins de utilidade pÍ!blica, terrenos em Natal, Estado do Rio
Grande do NOrte
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e de acôrdo com o § 2.0 do art. 2.0 do Decreto-lei
n.0 3 .365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art.
1.0 Ficam desapropriados, por utilidade pública, os terrenos que,
em virtude da concessão feita pela carta de sesmaria n.0 76, de 6 de janeiro
de 1. 605, do então Governador Geral, pertencem à Prefeitura Municipal de
Natal e que se acham assinalados na planta anexa ao processo n. 0 1. 333-1944,
da Secretaria da Marinha.
Art. 2.0 É autorizada a aquisição, pela União, do domínio útil dos terrenos municipais com a área total de 20.054,10 m2, assinalados na planta
anexa, com as benfeitorias nêles existentes·. Êsses terrenos acham-se aforados
pela Prefeitura Municipal:
a) à D. Francisca Dalila Cabral, casada com o Sr. Luiz Cúrcio Cabral;
b) à D. Maria dos Santos Carvalho, casada com o Sr. Severino Miranda de Carvalho; à D. Constança dos Santos Oliveira, casada com o Senhor Lauro Augusto de Oliveira; à D. Joana dos Santos Filha;
c) à firma M. Martins & Comp. ;
d) ao Sr. Alfredo Pegado Dantas Cortez;
e) ao Sr, Francisco Olinto Bezerra.
Art. 3.0 Destinam-se êsses ·imóveis à ampliação das instalações da Base
Naval de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.
Art: 4.0 A despesa resultante, no total de cento e dezenove mil e duzentos
e setenta cruzeiros (Cr$ 119. 270,00), correrá à conta do crédito abe!'to pelo
Decreto-lei n. 0 4.147-A, de 5 de março de 1942.
Art.

S.~

Revogam·se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.
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DECRETO~ LEI

N, 0

6·. 338 -

DE

10

DE

MARÇO

DE

1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 82 .210.315,20, para
pagamento de contas de transportes efetuados pela Estrada de Ferro CenM
iral do Brasil

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1. ° Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de
oitenta e dois milhões, duzentos e dez mil, trezentos e quinze cruzeiros e vinte
centavos (Cr$ 82.210.315,20), pma ocorrer ao pagamento (Dívida Pública)
de contas de transportes efetuados pela Estrada de Ferro Central do Brasilt
em exerdcios anteriores, em favor dos Ministérios a seguir enumerados:
Aeronáutica . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.548.401,20
Agricultura
......... , ......... , .. , ....... , , . . . . . .
1. 768. 521,10
Educação e Saúde ·............... , , . , ......... , . . . . .
985. 746,30
Faze:Óda . . . , . , ...... ~ ............ ,.,, ........ , .... ,
37.470.736,70
Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.572.456,60
Marinha . . . . . . . , ......... , ........... , ..... :. , , .. , .
273.282,20
Justiça e Negócios Interiores ...... , .. , , , ...... , , , . , , . .
513.505,4-0
Relações Exteriores ........ , . , ....... , . , , ...... , .. , . .
3. 510,00
Trabalho, Indústria e Comércio ....... , , .. , .... , , , . . . .
360.436,90
Viação e Obras Públicas ...... , ..· .......... , . . . . . . . . . .
713.718,80
82. 210.315,20

Art. 2.0 O crédito a que se refere o artigo anterior será distribuído ao
Tesouro Nacional, onde serão, pela Diretoria da Despesa Pública, processados
os pagamentos, à vista dos respectivos comprovantes.
Parágrafo único. Para os fins indicados neste artigo, · providenciarão
os Ministérios a remessa imediata das contas a liquidar.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 10 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
Alexandre Marcondes Filho.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
Oswaldo Acanha.
Apolônio Salles,
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salgado Filho-.

DECRETO-LEI

N. 0

6, 339

-

DE 11 DE MARÇO DE

1944

Dispõe sôbre o livro didático

O Presidente da República, usando da a,tribuição que lhe confere o at·tigo 180 da Constituição, decreta:
Art, 1,0 A Comissão Nacional· do Livro Didático compor-Se-á de quinze
membros, nomeados pelo Presidente d~ República.
Art. 2.o A Comissão Nacional do Livro Didático funcionará por meiO
de sub-comissões especializada•s, que se reünirão e decidirão separada e independentemente.
Col. de Leis- Vol. I

F. 12.
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Parágrafo único.
A coordenação dos trabalhos da Comissão Nacional
do Livro Didático fic81rá a cargo do seu presidente, que será designado pelo
Ministro da Educação.
Art, 3.0 Poderá o Ministro da Educação designar comissões especiais de
três ou cinco membros para proceder ao eXQltne e julgamento dos livros didáticos
cuja matéria não seja da especialidade das sub-comissões instituíds•s na forma
do s•rtigo anterior.
§ 1.0 Observar-se-á, quanto ao processo de autorização dos livros ~idá
ticos de que trata êste artigo, o disposto nos arts. 13 e 14 do Decreto-lei
n. 0 1. 006, de 30 de dezembro de 1938, caberido às comissões especiais coristituídas para examiná-lo» as atribuições da Comissão Nsdonal do Livro Didático.
§ 2.0 É aplicável, no caSo do presente artigo, o disposto no § 3.0 do
a-rt. 1.0 do Decreto~lei n. 0 3. 580, de 3 de setembro de 1941.
Art, 4.0 O Ministro db' Educação fixará a data a pa,rtir da qual não
se permitirá a adoção dos livros didáticos (J.ue não tenham obtido autorização
prévia do Ministério da Educação.
Art. 5.0 A publicação oficial de livros didáticos, para uso nos estabG.~
lecimentos de ensino do país, passa a constituir atribuição do Instituto Nó.'cional do Livro.
Art. 6.0 Êste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicaçãc,
ficando revogada-s as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de março de 1944, 123.0 d.s.• Independ&ncia e 56. 0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
DECRETO~LEI

Modifica disposií-ivos do

N. 0 6.340- DE 11 DE MARÇO DE 1944

Decreto~lei

n. 0 5.844, de 23 de setembro de 1943.
e dá outras, providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe coníere o ar·
180 da Constituição, decreta:
Art, 1.° Fica: assim redigido o § 2.0 do s.<rt. 97 do Decreto-lei n. 0 5. 344,
de 23 de setembro de 1943:
"§ 2.0 Excetua:m~se das disposições dêste artigo as comissões pa~
gas pelos exportadores de quaisquer produtos nacionais aos seus agentes no exterior" .
Art. 2.0 Fica assim redigido o art, 98 do Decreto~ lei n. 0 5. 844, de 23 de
setembro de 1943:
"Art. 98. Considera-se rendimento tributável do.• exploração de
películas cinematográficas estrangeiras, no país, a percentagem de 30°/o
(trinta por cento) sôbre as importâncias pagas, creditads.s, empregadas, remetida.'S ou entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, sujeita ao desconto do impôsto na fonte à razão
da taxa de 10%".
Art. 3.0 A forma de cobmnça disposta no artigo precedente também. se
aplica aos Cf.'sos anteriores pendentes de solução, observada, apenas, quanto à
incidência, a taxa vigente na época a que êles se referirem.
Art. 4.0 Êste Decreto~ lei entm erp. vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de março de 1944, 123. 0 de Independência e 56.0 da
República.
tigt~

GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

179

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO~LEI

N. 0 6.341-

DE

11

DE MARÇO DE

1944

Cria o Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe" confere o
tigo 180, da Ccnstituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Fica criado, de conformidade com as tabelas anexas, o Quadro
ESpecial (Q.E.) do Ministério da Educação e Saúde.
Parágrafo único. Integram êsse Quadro os cargos isolados e de carreira
exercidos pelos funcionários do Ministério da· Educação e Saúde, constantes
da rela·ção nomina-l Emexa, que passaram à subordinação disciplinar e administrativa da Prefeitura do Distrito Federal, por fôrça do Decreto-lei núm~~
ro 1. 040, de 11 de janeiro de 1939.
Art. 2.° Ficam alterados, de conformidade com as tabelas anexas, o::;
Quadros Permanentes e Suplementar do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 3.0 Os Decretos dos funcionários que por fôrça dêste Decreto~ lei
tiveram os seus cargos incluídos no Quadro Especial, ou transferidos do Quadro Suoleme:r::ta'l" oo.ra o Quadro Permanente serão apostilados pelo Diret:or
da Divisão do Pessoal, do Departamento de Administração do Ministério ·da
Educação e Saúde.
Art. 4.0 O tempo de classe que os funcionários contam, na data da
vigência dêste Decr!?to-lei, nas carreiras em que a<tu::;..lmente se encontram,
será consü1erado, para todos os efeitos, como tempo de serviço nas classes das
carreiras para onde são transferidos.
Art. 5.0 As vagas que se derem no Quadro Especial só poderão ser pro~
vidas por promoção.
§ 1.0 Os cargos isolados serão suprimidos à proporção que vagarem.
§ 2.0 As carreiras desaparecerão gradativamente, suprimindo-se, à pro~
porção que vagarem, os cargos de menor vencimento em cada uma.
Art. 6. 0 Enquanto houver cargos vagos no Quadro Especial, as dotações
provenientes das supressões de seus cargos serão aproveitadas no provimento
d@sses vagos .
Parágrafo único. Depois de providos todos os vagos ficarão sem apli~
cação <~.s dotações correspondentes aos demais cargos que se forem suprimindo.
Art. 7.0 As dotações correspondentes aos cargos isolados e de carreira,
definitivamente extintos. do Quadro Suplementar, que se forem suprimindo,
serão levadas a crédito da conta corrente do Quadro Permanente.
Art. 8.0
Enquanto houver cargos vagos nas carreiras extintas cujas
funções serão exercidas, no futuro, por extranumerários, as dotações provenientes dos cargos isolados e de carreiras, dessa mesma natureza, que se
forem suprimindo, serão aproveitadas no provimento dêsses vagos.
Parágrafo único. Depois de providos todos os vagos ficarão sem ap1i
cação as dotações correspondentes dos demais cargos isolados e de carreira,
dessa natureza que se forem suprimindo.
Art. 9 ° Fica destinada, do atual saldo da conta corrente do Quadro
Permanente, a importância de Cr$ 4. 800,00 (quatro mil e oitocentos cru
zeiros), para atender, no corrente exercício, à despesa com a execução dêste
Decreto-lei.
Art 10. Êste Decreto-lei entra:rá em vigor na data de St.).a publicação,
revogadas as disposições em contrário.
4

4

Rio de J::meiro, 11 de março de 1944, 123.0 da• Independ@nciaJ e 56.0 aa
República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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I

1

S. R.

.......

I

I Diretor - E. E.
I Ana Néri .. . .

l

L

1~ I

K

Diretor (E. I.
Aracajú-D. E.

I

l

-

-

L

I
I

II

Vagos
dentes

I

II
II

1

Exce~

ou
padrão

I

I

I
I

Classe

~úm.

Vagos
I

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

-

-

I

I

I
I

-

Q.

I

I
I

P.

Q.

P.

Q.

P.

I
I

I

'

I

Diretor (E. I.
FlorianópolisD. E. I . - D.
N, E.)

......

Diretor (S.
D. E.)

I

I

I.-D. N. E.)

I

I

-

L

-

I

-

I

R.

L

-

Superintendente
(S. T.-D. A.)

L

-

(E. E.
A. N. -U. B.)

I

I

.....

I
I Diretor

I

-

L

.

I

I

-

II

-

-

K

I

I

I

Observações

QUo\DRO SUPELMEN'IAR

11 -- Cargos isolados .de provimento efetivo

SITUAÇ.~O PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL
.

Núm
de
cargos

Cf:M'reira ou catgc•

Clacse
ou
pa,drão

'I

Núm.

Exce-

I dentes

Vagos

Quadro

I
Professor Catedrático E. N.
B. A. .. ......

35

Professor Catedrático-E. N. E.

M

M

Q. P.

de
I cargos

I

·1

27

Carreira ou c :>.r go

Professor Catedr.'itico (E. N. B.
A . - U. B.).

II
351 Professor Ca·tedrá-E.
'.:icu

12

I Professor Catedrá-

!

461_
12

tico-E. N. Q.

M

12

1:

Professor Catedrático-F. ·N. O.

M

M

M

(E. N.

Pr~es~~
~~edr~~
tico '(E. N. Q.
-

Professor Catedrático-F. N. F.

I Exce- I
pac·ã,, I dentes I
Classe
ou

U. B.)

M

M

Professor Catedrádco (F. N. F.

46

12\l
I

Profes~~r ::te~;á·-

M

I

M

I

tico (F. N. O.

- u.

B.)

".

I

Observações

Exce-

Classe

Núm.

CarreiÍ·a ou cargo

de

I
padrão I

Classe

Núm.

Carreira ou cargo
de
cargos

Quadro

dentes

padrão

eargos

Vagos

ou

SITUAÇÃO PROPOSTA

l

SITUAÇÃO ATUAL

45

Professor
ti co Bs.•hia

Catedrá~

F. M.

.....

M

-

I

I
I

.

-

Q. P.

45

I Pcofe"o'

Professor Catedráti co - E. N.

M. M.

10

......

Professor Cf'tedrá~
ti co - E. N.
E. F. D.

....

31

25
40
21

I

M

M

-

-

-

-

II
I Q.

I

30

M

-

-

Professor Catedrá~
tico--F. N. :::l.

M

-

-

Professor Catedrá~
tico----F .. N. M.

M

-

-

.

II Q.

Pfofessor Catedrá~
tico (E. N. M.
M.-U.B.).

P.

10

I

Professor Cs.tedrático-E. N. M.

Professor CatedráF. D.
tico -

Q. P.

Professor' Catedráti co (E. N. E.
F. D . - U.B.)

31

Professor Ca•tedrá~
tico (E. N. M.

I

Q. P.

25

Professor Catedrá~l
tico (F. N. D.;

I
I

Q.

40

Professor Catedráti co (F. N. M.

-U.B.)

-

u

- u.

...

B.l

B.)

...

II
M

I

M

I

-·

I -

-

-

I

i
i

P.

p

I

Cated'>l-~

tko (F. M.l
Bahia) ......
30

Vagos

dentes

I
I

Exce~

ou

I

I

M

-

-

M

-

--

M

-

-

M

I
i

-

I
'I

-·

ObservaQões

.....

Recife

.g

45

"'
~

Professor Catedrático F. M.
P. Alegre .. . .

Q. P.

M

Q. P .

M

21

45

;:
~

······ ..

iv.!

Professor Catedrati co {F. M. P.
Alegre)
Professor Catedráti co (C. P. !I)

M

Professor (E. 1\1.
M.- U. B.)

L

.....

34

.;

i?-

Professor Cat:edrático- (F. D. Redfe)

10

"
19
2
17
9
6

Professor Catedr ático - C. P. Il
Professor
N.M.
.:.•rofessor
~~-. M.

-

- E.
.......

Professor c.
P. I ! - I.N.T.

-

Q. P .

L

E.

.......

Professor·
T. N.

34

L
K

Professor Const.

I. B.

ProfessOl S.M .

I. N.

19

Q. P.

2

' Q. P .

17

I

Professor (E. N.
M.- U. B.)
Professor (C. p
I ! - Int.)

K

J

I
J
J

... . .. . .

10

Q. P.

6

J

E.

.. . . .. ..

Q. P.

5

'"

J

I

I Q.
I' Q.
I
I

i:\

o

5

m

6

"'o
"o
"'
""
"

P.

9

P.

6

Professor {E. T.
N. - D. E. '·
- D. N. E.>
Professor (I. B.
Const.)
Professor {I.
s. M.)

"""
c

J

>-3

:;;
o

J

N

J

I

:-;
~
~

17

Professor
T. N.

-

E.

I

I
I
I
I Q.
I
I

17
p

Professor (E. T
N. - D. E. r
- D. N. E.)

I

"''-"""

..

o

-

·SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.

de
cargos

36

I Caneira ou
'

Classe
~a>-{í

I
I
I

ou
po.<drão

105

Professor -

I
I

Vago,

I
I

I

G

7, E.

-

I
I

I

...

T. Manaus

I Pt·ofessor -

I

I' I

I

I'liI

I

-

I

Professor -

II

I

7. E.

I

Professor - 7 E
T. Vitória
Professor -- 7 E
T. S. Psmio

I

Q. P.

1

I

l

9

r
I

7

I

7

I
'

I

I

Cru-ceim ou c"rgo

I

i

9 Professor

(E.

G
G

dentes

I
I

I Vagos

I

I

I

-

-

I

-

-

I

T

G

-

-

Professor- (E. l.
MB!ceió)

.....

G

-

-

(E, T
I Professor
Manaus) ....

G

II

-

-

....

G

I

·-

Professor (E. T.
Salvador) ....

G

Professor

!

(~.

S. Luiz)

T.

l

7

I

Exce-

......

:..~ecife)

I

I Classe
ou
I - Bdrão

(E. r. I
.......

Professor
Natal)

(E. I. J.
I 9 I Professor
Pessoa) ......
I

I] j

I

I

11

9

I

7 B.

T. SalvacÍ01

Núm.
de
::argos

I Quadw

T. S. Luiz

I

I

I
I

~:I

Pwfe,oc - 9,
I. Natal = 9,
E. I. J. Pessoa
- 9. E. T. Recife e 9, E. I.
Macetó
...

I ExceI déntes

7

Professm (E. T.

I

Vitória•)

.....

G

I
I

I

-

-

I

-

-

I

-

Il

Observações

Professor - 7. E.
T. Curitiba
Professor - 7. E
T, B. Horizon',:e

Professar - 7, E.
T. Goiânia

7

7

7

Professor - 7, E.
I. Caompos

7

7 E.

7

Professor I. Belém

..

Profes>m> - 7. R.
I. Terezina

7

Professor - 7. E.
I. Florianópolis

7

Professor - 7, E.
I. Aracajú

7

Professor - 7. E.
I. Cuiabá

7

Professor (E. T.
S. Paulo)

...

G

Professor (E. T.
Curitiba) ....

G

Professor (E T.
B. Horizonte)

G

Professor IE. T
Goiânia!)

.....

G

Professor (E. T
Campos) ....

G

.

Professor (E. I.
Belém)

I

>

Cl00

"'
'o"
"'

o

.,"''"'"

"

D

G

Professor (E. I.
Terezina)

....

G

Professor (E. I
Florianópolis) .

G

Professor c'E
Aracajú)

G

I.

.....

-

I
I

":a
8

o

I

I

I
I

-

«>

'"

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
Classe
de
Carreira ou cargo
ou
cargos
padrão

I

I Ex c eI
I

Prohssor - 7, E.
I. Fortaleza

G

Vagos

I QuadrrJ

1

I
I

1 dentes

I
I

-

I

7

P.

I

II

(E L
I Professor
Cuiabá)
....

12

Tesoureiro

.....

Ajudante de Teimureiro .. , ...

I

-

L
H

I

I

-

...

-

G

'

7

II
I
I

1
1

Classe
ou
padrão

ExceVagos
dentes

I

I Q.
I

-

Nfim.J
de
Carreira ou cargo
cargos 1

I

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

li

Professor (E. L
Fortaieza) ...

G

I
I
I

3

I Q.

P.

I

I

-

Tesoureiro ( T D. A.) .....

L

-

Ajudante _de T~souret:ro (T D. A. ) . ..

H

-

Q. P.

12

I

-

-

I

I
II

-

I

-

I
I
I

-

I
\

3

Obs~rvações

111 -

CaN'eiras

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.)
de

Classe

' Carreira ou carg:)

cargos!

ou
pc:drão

I ExceI denteS

SITUAÇÃO PROPOSTA
!

Núm.

Vagos

J

Quadro

I

I
1

ca~o•/

Almoxarile

Carreira ou

~arg._,

~

Classe
ou
padrão

I

Exce-

I Vagos

I dente.' I

ObseJvaçC.ss

Almoxarife

J

3

Q. P.

I

6

Q. P.

H

9

Q. P.

G

12

Q. P.

F

8

Q. P.

J

3

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

I

6

....... ' ...... .

H

9

G

12

12

F

8

I

---j

38

3s

I

I
Arquivista

I

:I

-I4

I

Q. P.

!

Arquivista
H

I

3

I

G

-I

5

-

.__,
"'

SITUA.ÇÃO PROPOST.A.

SITUAÇÃO .olTUAL

11
NO.m.

Carreira ou cargo

de

\argos

I

. . . . . . . . . . . . . ..
I
20
......... ' ....
-34 I . . . . . . . . . . . . . . .
10 i

I

Cbsse
ou

Exc e·

Dadrã.o

dentes

F

I
1
1

1
2

i

cargos

I

I

9

I
I Q.
I

-=-1~1
-

I

Ca.rrelra ou. cargo

de

I

P.

Q. P.

25

I

34

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

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

17

--

I

............ '

L

-

1

Q. P.

1

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

K

-

1

Q. P.

1

J

-

1

Q. P.

1

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

I

-

2

Q. P.

2

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

-

2

Q. P.

. . . . . .. . . '

Vagos

F
E

....

..

5 provisórios

7

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

H

--- ---

7

I .............
2
-7 I ...............
I
-:

·.

-

Observa.cões

dent.ea

~adr.\'Lo

I

9

Exc e-

Classe
ou

I

-

8

9
--·- ----

-

Arquivologista

II .. . . . .. ........
I

--

Quadro

Arquivologista

2

--

I

E

I

Nfim.

Vagos

25

I
K

-

1

J

-

1

I

-

2

-

2

5 provisórios

7

; provisórios

L

H

1

--- ---

-

Astrônomo

Astrônomo
2
2

2
3

4
13

..
.. . ... .. ..
... ... ... ..
...
.. ..
.. ... ....
.. . . ..
;

N

Q. p,

2

M

Q. P.

2

L

Q.. P.

2

K

Q. P.

3

Q. P.

4

J

------

13

..

N

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

M

L

:I

K

J

..,

>
o
m

"'
""'o
""'
"'l'l'c"

o
Astrônomo-Auxiliar
2
3

4

5
14

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

II .... ....

AstrônomoR

Auxiliar

Q. P.

I

2

..

..

..
. . ...

I

Q.

p

3

G

Q. p

4

. ..

G

Q. P.

5

..

F

F

-

-=-1

14

I

..

..,

:;

H

H

o

..

Bibliotecário

BibliotecMio

3

..

L

Q. P.

3

..

~

L

"'"'

- ·--

-~

SI~UAÇÃO ATUAL

.

Núm.
de
cargos

5

I

Classe

Ca:rreira ou

c:a~·go

I

ou
PE.•drão

I
I
I

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

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

7
12

-27

K

ExceQuadro

Vagos

I dentes

J
I

II

-

-

Núm.
de
cargos

I

I

-

I Q P.

5.

Q. P.

7

-

I -----

I

11

Q. P.

II -

I

I

12

-27

I

Classe

r

Carreira ou cargo

II
1:

15

Bibliotecário - au· -.xilia1

.... .. ..

I

I

Bibliote~á.rio

- &<J-

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

xiliar
Bibliotecário - auxiliar
~

Bibliotecário - auxiliar

........

..

-

H

-

H

G

Q. P.

4

-

Q. P.

7

I

-

-

ou
padrão

I

ExceV2S••S

dentes

K

-

J

-

I

-

--- ---

-

-

BibliotecárioAuxiliar

I

iI Q.

P.

!
G

....·.._..--·----

I

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

I
5.

-

~

Sll'UAÇÃO PROPOSTA

I

I

~

I

Q. S.

r

1

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

8

{ I ..
12

l

.

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

H

1

-

G

6

-

Observações

"'oo

16

·!

Bibliotecário- auxiliar ........

!.

I Bibliotecário- ru1I xilia.r ........ I
-79 I .. . . . . . . -. ·- ...
r
i
I
r

F

25

I

2 I Biologista

. .. . . .

I

E

I

-

15

r Q. P.

16

. . . . . . . . . . - ...

·-

-

I

20

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

--- - - I
26
-

I
N

I
I

Q. P.

-

4

P. P.

L

21 I Biologista ......

L

-

K

-

I ~iologista
I
I

......
17 I Biologista . . . . . .
-- I
73 I ...............
12 \· Biologista

J

-

I

I

. ... .. . . ·- .....

4

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

7 I Q. P.

I

-

-

I
I

Q. S.

12
9

-

L
K

I

P.

Q.
Q. P.

J

-

-

I

-

I Q.

5

-

12

15

-

4

Biologista
N

6

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

M

I

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

L

I

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

K

4

-

13

-

L

I{

8

I

11
. 13

--

I

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

J

. ' ......... . ..

42

-

I

-

11

5

--17

-20-

I

'

Conservado1

2

I Q. P.

4

I

15

- - ---

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

P.

I

E

4

I

I

Conservador

Q. S.

--=-,341

I

2.

-

-

561r
II

2

......

7

I

-

M

10

M

I

I

I Biologista ......
r
I Biologista. .....

4

Q. P.

-

F

'r

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

L

............. , I

K

-

I-

I

--

I

-

I
I

-"'
o

mTUAÇAO PROPOSTA

SITUAÇÃO .A.TUAL

11
Nbo.
de

...

CarreUa ou e&r&'O

pa.drAo

c&rgo,fõ

6
8

12

--

Exoo-

Classe

... .. . . ... . .. . .
I ...............
5 provisórios

...

dentes

66

-99

I

d&

-

2

Q. P,

6

I

-

.3

Q P.

8

-

H

I

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

~NO~

-

E

-

D

I ---

I

.......

K

1

Dentista

.......

K

12

-32

33
20

Q. P,

--53

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

33

66

--99

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

dentes

J

-

I

2

I

-

I

3

I

H

E
D

-

-

Q S.

I

-

l

2

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

5

II

I

--=-j

-

33
20

--·-

53

I
'
K

-

Obsarva.Qõas

- 5 Provisórios
' ---

I --=-j

Dentista

Q. P.

2

v ......

padrão

Dactilógrafo

I

-

Exoe·

ou

'

I
Dentista

P.

I Q. P.

I

2

Q

--- --5
-

-

C !asso

Carreira ou oa.rco

cargos

Dactilógrafo
33

. Quadro

J

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

32

v.._

I
j

1

--------------l
2
I

2

Dentista

... .. .
... ..

Dentista

...

Dentista

I

I

-

H

Dentista

H

-

Dentista

.......

G

-

2

Dentista

2

2

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

Dentista

G

Q. P.

2

-

-

l

Dentista

--16

J

-

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

I

1

...

J

Q S.
Q. P.

I

-

Q.

Q. F.

2

-

Q. 3.
Q.

2

--- ---

-

s ..

p

Q. S.

l
l
l
l
J

!

2

..........

2

J

-

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

I

-

2

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

H

-

2

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

G

-

I

---

·---

--

10

9

o •••

II
I

II
I

Desenhista
Desenhista
Desenhista

1
2

Desenhista
Desenhista

2
3

Desenhist'l
Desenhista

4

Deitinhist:a

--18

. ... .. . . .

.....

.....

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

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

L
K

J
J
I

I
H
G

-

2
2

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

-

-

1

-

Q. P.
Q P.
Q. ;.

Q S.
Q P.

-

-

-

Q. S.
Q. ~-

-

-

Q. S.

-

~

3

-

-

5

'

2
2

L
K

l

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

2

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

J

j

2

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

I

3

(classe extinta)

H

~

(cls.-sse extinta)

G

--15

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

-

II

Desenhista

I

-

I

.

2
2
2

I

-

2
2

-

-

2

-

--2
'

-

--4

"'o
"'

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de
cargos

I

I

I
2 I
f

3 I
4

I

5

-14

I

ou
p::;-drão

I

Vagos
dentes

Núm.
de

I Quadro

c8rgos

I

-

I

I

DesenhistaAuxiltar

ExceVago~

ou
padrão

-

2

G-

-

3

F

-

3

I Q.

-

2

Q.

H

.......... .. . .
. . . ' .... ......
. . .. . . . . ......
.........
..
.- .

.

I
6 I Enfermeiro .. ..
5 Enfermeiro .. .
I
10 Enfermeiro ...
-

.. .

11

Enfermeiro

18
13

Enfermeiro ..
Enfermeiro ......

'

E

I

Q P.
Q P.

--- --10 i
I

P.
?

J

r
r

-

-

-

6

10

H
H

-

-

G
G

. --

I -

18

II
I

li
i!-

I!
Q. F.
:;). P.
Q S.

IQ
Q

'

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

H

..........

G

....

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

F

5

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

E

14

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

-I

3

-

2

3

I

-

II

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

r

-

i

10

. .. . .. . . . .

...

H

18

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

G

6

4
;

I

I

1

-

'

·-;o-[

---

J

I

2

-

Enfermeiro
.............. I

4·

P.
~

I'

-

!

P.
Q. 8.

I
I Q.

li

I
I

-

II

4

r:
i!

I
4

3

1:

'

-

2

Observações

dentes

Auxiliar

• o • • • • • • • •

Enfermeiro

Classe

Carreira ou C?rr;o

Desenhi~ta-

r

4

I

Exce~

Classe

Carreira ou ·a·;g:o

SITUAÇÃO PROPOSTA

5

~------------

32
31

•

50
14

I
I Enfermeiro

I Enfermeiro , .
i

··-

... I
..

Enferméiro
Enfermetro

....

F
F

32

E

15

I

Q. P.

Q

S.

I O P.
Q. S.

- -=-1
85

E

194

J
32

F

50 1 ............ ..

E

120
·.

I

Engenheiro

:I

N

3

Engenheiro

M

1

Engenheiro

M

5

Engenheiro

L

15

Engenheiro

L

Engenhe_iro .....

K

7

Engenheiro

K

13

Engenheiro

J

Engenheiro

J

Engenheíro

I

"10

6

67

I

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

-1

-I
-11

1

12

I

I

Engenheiro

=I ~ I: ~-

N

Engenheiro

--·--·---------

. ··---

N

I

-I

i

i:- [I
Q

9

I-I
I

10

M

~-

1Q

P.

QQ

5.

I

10

K

1

P.

-I-

\-=-123

L

o

,.

J

S.

I

35

..........

6

16

1

'

·----------,
!

Núm.

I

Cle.sse

Carreira ou

je

cargos

.:::ar~So

ExceVagos
dentes

I

II
50
128

I

i

..

Escriturário

100

I Escrituráno

101"!

Escriturár~o

..

I Escriturário ..
32 Escriturário ....
-- I
666
......... . ..
250

.
•

I

6

I

I

-

G

-

F

-

91

I Q. S.
I P.

I --- -

-

IQ

F
E
E

Q

I I

P ..

Q.

s

89

P.

49

-

Q

I

S.

-

K

-

I

Q.

-

Q. P.

padrão

dentes

.

I
I

I

Vagm

I
\

I

liSO

G

-

F

-

I

1

33

I

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

ll90

--

-

1

E

--- ---

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

-

Exce-

I

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

l

Classe
ou

Escriturário

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

I

L

~a;:go

I

470

p

Carreira ou

130

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

i

Q

z;g!

Estatístico

4

de
cargos

I

G

I

.

I Quadro
I

I

Núm.

I

Escriturário

"'

SITUAÇÃO .PROPOSTA

ou
pa·drão

I

"'o

ATUAL

SITUAÇÃO

1

Estatístico

J4

\

4

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

L

-

6

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

K

-

I

I

--

Observações

I

7

8

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

I
I

I
-I
25

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

I

I

I
I

I

10

16

-36

I
I
I

r

I

-

-

Q. P.

7

I
II

-

-

Q. P.

81

-=-i-=-1
i
I
-

H
G

-

F

-

E

II

I
I

4

P.

i Q.

P.

-

lO I

I

-

-

5

I

I .........

II
I

I

r

I

-

f -

- I I--1
r
-··I

I

I

---··

I
I

.

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

6

I Q.

Auxili.:õ~r

36

Q. P.

I

J

Estatístico~

16

4

•I

I

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

. . . ..
. ......... ...
........... ' ...
........ ' ......

I Q. P.

-l-iI
I
I

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

-

-

I
I

25/ .............
I

I

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

I

I

EstatísticoAuxilidr

I ..
I

I

..

41! .......... .. . ..

6 I

J

H
G

F
E

I
l
I

-

l

-

I

i

I
-=-I
-

I

I

I

4

-

--5

I

I

Farmacêatico
I

Farmacêutico

...

K

-

2

FarmacêTtti::o

...

K

-

2

Farmacêutico

..

J

-

J

-

4

I

F8!rmacêutic.o

I

2

-

Q.

P.

Q

S.

Q P.
,J.

S.

l

2

lJ

2

..........

.. . .

I

-

K

-

I.

I

.... ' ..........

J

I

2

-

-··--------·-·----:
!

i'
'

.,,_,
SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de
cargos

I

I
I
Classe I Exc e-

Ca-rreira ou cargo

I
..

1

Farmacêutico

5

Farmacêutico

2

Farmacêutic..o

--

.........

28

.

2

9

--

15

I

-

Quadro

...

-

G

.. . .

Q

-

I

Q

I

I

P.

"·
P.

S.

Q. ?.

3

\13

G

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

Q

4

-

H

..

-

-

H

Q.

3

-

I

Guarda-livros

'

I dentes

I

Fs-rmacêutko

4

Vagos

I

Fa-rmacêutico

4

4

ou
ps.drão

Núrn
de
cargo&

I

Fa-rmacêut(..::o

3

SITUAÇÃO PROPOSTA

Q

S.

l
l
l

-

2

3

F

-

4

E

-

--- - · t

I

15

I

I

'

padrão

Va:gos

Observações

dentes

i

I
I
I

I

.........

1

I

l

-

..,>

o

4

.........

. ..

II.

-

H

"'o

3

"o
""'"'
"

I

4

--

........

P.

2

<.!

P.

4

Q.

P.

9

-15

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

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

I

I

I

-

G

. ..

Guarda-livros
Q.

I

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

--1I
3

-

",.,

o"

---

:ao"

3

I

I
I

I

G

-

F

-

I

2

I

4

I

9
-·--

I

15

I

E

--=--1

I

-

I

I

m

I

I

9

Exce-

ou

I

15

i

I

Classe

I

I
G

!
I Carreira ou c:il.i f!"

I

I

I
'

l
I

I
I

I

I

I

Insp&tor :le alunos

10

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

H

-

.....

G

-

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

F

-

E

-

25

o • • • • • • • •

42

,·

66
--·

143

.......

-·

2

Médico

7

Médico

6

Médico

13

Médico

10

Médico

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

3

I Médico

........

2 !'Médico

2

Médico

3

Médico

3

Médico

-

Q. P.

10

Q. P.

25

Q. p

42

I Q.

-I

66

~
~

--

143

I

M

-

M

-

L

-

L
K

-

K

-

J

-

J

-

I

-

I

-

I

I

lnsp&tor de

f

r:.lutto~

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

II

G

I - I -

F

-

E

-

-

H

II
I

---=-\

-

----

Médico
2

-

Q.

s.

I

Q.

.

2

s.

Q. P.

Q. S.

-

Q. P.

5

Q. S.

6

i -

P.

Q. P.

3

-

Q.

Q. P.

I Q.
i

S.

l
l
l
l
1

í

-

-

-

-

2

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

M

3

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

L

4

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

K

3

-

6

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

J

8

-

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

I

10

II

I
I

I

-

3

~ro
"o

Sl'l'UAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

11
'Nlím.
Classe
de
CarÍ-eira. ou cargo
ou
cargos
padrão

.

Exce·

Classe
ou
padrão

Nüm.

Vagos

Qundro

dentes

Cat·reira ou cargo
de
cargos

Exce·
Vagos

ObservaQões

dentes
l

I

........
8 Médico ... ... . .
2 Médico ........
-76
...............
15

Médico

H
H
G

I

I

I

-

-

I-

Q. S.

-

Q. S.

---:- ---

7
9

11

13
17

-62

I

l

--

-

L
K

3

IMédico Psiquiatra.
Q. P.

5
7

1

-

Q. P.

2

-

Q. P.

9

-

4

Q. P.

11

• • • • • • • • • • • • • o •

I

-

6

Q. P.

13

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

H

-

4

Q. P.

17

--3

u-I

--21

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

40

I
M.

-

10

H
I

J

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

.. ' ............

15

I

Médico Psiquiatra

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

I

Q. P.

18

I

5

I

-

I --62

I

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

.. .

--- I
3

.

-

M

3

L

1

K

2

J

-

I

-

H

I

I

I

I

4
6
4

--- --3

17

I

I
6 médico sanitarista
5 I médico sanitarista
12 médico sanitarista
I
7 médico sanitarista
20
33
30

I

médico sa.onitarista

médico

sanit~·rista

médico sanitarista

] Médico sã.nita.rista
M

5

Q. S.

M
L

8

13

Q. F.
Q. S.

K

J

Q. P.
Q. S.

L
I{

Q. P.

23

Q. P.

25

médico sanitarista

J

Q. S.

42

médico sanitarista

I

Q. P.

4

médico sanitarista·

184

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

Q. S.

I

- - - ---

l
l

lj

14

19

24

4
6

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

8

L

8

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

I{

;;o

16

rn

l
l

32

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

J

46

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

I

"'o

"""'
"
"X
o"
o

D

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

16

16

"

~

Naturalista

Naturalista

2

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

M

I

135

49

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

M

Q. P.

2

L

Q. p

4

K

Q P.

6

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

M
L
K

"'
~

~

SITIJAÇÃO ATUAL

SITUAçÃO PROPOSTA

---------------------- ---· --Núm.
de
cargos

I Exce~

Cl.::isse 1
-Carreira ou cargo _ ou
padrão dentes
11

Vagos

Quadro

Núm.
de
l1cargos

-~-

···--····--- · - - - - - - - - - - · · · · · - -

Ca.rr8ira ou cargo

Classe
ou
padrão

Vagos
dentes

!
!I
I
-1-0-:--_.. .-...-.-.. -..-.-._,--]-·,--...,~-- ~-Q. p ~ ~-1-0·',-.-.-..-.-. . -..-. -. .-._-'_--J- ~--~I

----=-l----=NaturalistaAuxiliar

2

I

1

I

lI

I
N aturaUstaAuxiliar

I
I
I

I

4

H

7

G

12

F

- I

- I
- I

-I

2

Q. P.

4

Q. P.

1

Q. P.

1

Q. P.

-=-\-;:;I

I

:I

I

2

H

4

7

G

7

12

F

1

25

14

·---

Observações

li

Oficial admi-

nistrativo

Oficial adtrd-

nistrativo

Q1 P.

15

L

14

3

Q. P.

20

K

16

J

15

Q. P.

J

15

40

I

27

Q. P.

I

22.

60

H

40

Q. P.

H

25

5

L

10

K

25

:: I• ••••••••••••••

---14-0~-·-·_·_··_·_·_·_ _·+-----~----~~:_:-9--2--~-----11 __
.._._._..

_·_·~·------+-----,~-9-2--~---------

1_4_041__-_
.._._._.._._._._
..

~

l

Técnico de
Educação

I

Técnico de
Educação

M

M

12

L

L

20

K

6

30
42
110

-... .. ... . .. .. .I

J
I

9

----~-·_-_

- I

:: ::!••·············
Q. P.

30

1

Q. P.

42

~

K

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

J

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

I

9

:_!___·.=~~--------·------·----9--'------------ ~

_9__!_____ ___

---

~--~·•v<"'"''"'""""""'

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm

de
cargos

I

'' Carreira ou

I

.......

\

técnico de

ra1ório

.......

.......

técnico

4

6

I

ratório

I
I
-

L

-

L

.......

.......

técnico de labo·
mtório

.......

I

I-

-

) -

J

-

I

I

I

4

-

II

I
- I

6

-

dentes

I
I

Va-~--,s

I

i

I

2

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

L

-

I

Q. P.

3

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

K

-

3

Q. P.

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

J

-

1

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

I

-

1

I

Q. S.

I

Exce-

ou
pdrão

Técnico de !abaratório

4

-

i Clesse

I

-

Q. S.

r

-

Caneira ou c a r:; o

Q. P.

2

K

J

I

I

I

I
I

de
cargos

I

técnico de labo-

I

5

ratório

Núm.
Quadro

Vagos

I de:ntes

de labo-

I ratório .......
I técnico de labo3

lI

I Exce·

labo-

técnico de laboratório

3

Classe
ou
pa•drão

I

técnico de laboratório

2

2

~::J.rgo

Q. P.

I
II Q.

S.

I
I

lj

6

I

I

Obs~rvações

3

28

'i

técnic_o. de labo-1
.·acor1o , • , •...

H

I .............. ·I
I

.............. 'I

F

-

40

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

D

Q. P.

I 15
I
'I
i
I
I

10
-25

i

I

r

-

E

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

-

G

25

90

I
I
I

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

15

I

I

----

I

Zelador

10

_,_

I
I

I

·-

H

7

-- -12
-

Zelador

I

I

10

Q. P.

10

II

14

Q. P.

15

(,. P. I

25

I 25

I-=-149
I
I
-

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

Q. P.

40

-90

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

G

-

10

F

-

i4

-

25

E
D

I

-- --

49

iV -

Funções

gratiiicadas

SITUAÇÃC.. ATUAL

I

II

Núm.
de
cargos

SITUAÇÃO PROPOSTA

Carreira ou cargo

Gratificação
Cr$

I

Núm.l
de
cargos

Comissão de Eficiêncis

1

II

Secretário

I

1
1

I

Auxiliar

3

.I

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

.

3

5.400,00

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

3. 000,00

I
I

II

(C.

9.600,00
4.200,00

Departamento de Administração
Diretoria Geral

I Auxilia.<r

l

5.400,00

do D. Geral (D. G.-D. A.)

3. 000,00

Divisão do Material

. . . .. . . . . . . ' . . .. .. . . .. . . . .

4.200,00

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

5.400,00

Chefe de Seção

..................
E.) . ...............

Membros (C. E.)

Secretário do. D. Geral (D. G.-D. A.)

1

Divisão do Material
Secretário

Comissão de Eficiência

I

1

Grr:rtificação
Cr$

Carreira ou cargo

I
1 Secretário

4.200,00

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

Secretário

I

..

9. 600,00

Departamento de Administração
Diretoria Geral

I

1

.......................... ·i

Membros

3

I

{

1

Secretário do Diretor (D. M.-D. A.)

1
1

Chefe de Seção (S. A. - D. M.- D. A.)
Chefe de Seção (S. F.-D. M.- J. A.)
Chefe de SeçãL (S. .r<.-D. fvi.-D.·A.)

1

I

I

4.200,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00

Divisão da Ob?aS

Divisâo de ObraS

1
1

Chefe do Serviço de Ccnstruçâo da Universids.de do Brasil .............. .

20.400,00

1

Secretádo ......................... .

4. 200,00

1

1

4. 200,00

Secret2rio

4

Secretário

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

4.200,00

5. 400,00

Chefe de Seção

D. A.) 1

4.200,00

l

1
1

Chefe de Seção (S.
D. P.-D. A.)
Chefe de Seção (S. F.-D. P.-D. A.)

5.4-00,00
5.400,00

1
1

Chefe de Seção (S. C.- D. P.- ~. A.) I
Chefe de Seção (S. S.-D. F.-D. A.)

5. 400,00
5.400,00

I

I

Serviço de Administ;ação da Sede

6.600,00

1

Administrador (S. A. S. -

1

Chefe de Port<:.•ria ,.. , . , ...............

3.000,00

1

Chefe de Portaria (S. A. S. -

6.600,00

1

Chefe de Serviço (S. C. -

Biblioteca Nacional

Biblioteca N acionai

Secretário .... , ... , •... , , .. , ...... , .
Chefe de Porte.'l'ia ................... 1

D. A.) ...

6. 600,00

D. A.)

3. 000,00

Serviço de Comunicações

11

Direto:r

I

A.:_

Administrador

1
1

4. 200,00

Secretário do Diretor (D. P. -

1

1

A.) ..

1

Serviço de Administração da Sede

Serviço de Comunicações

n·.

Secretário do Diretor (D O. Divisão do Pessoal

Divisão do Pessoal

1

20.400,00
4.200,00

Divisão do Orçamento

Divisão do Orçàmento
1

Chefe do Serviço de Construção d~ Universidade do Brasil (D. Ob. -D. A.)
Secretário do Diretor (D. Ob. - D. A.)

5.400,00
3.000,00

J.
1

6. 600,00

D. A.) ..

I

Secretário (B. N.) ..... , .......... .
Chefe de Portaria (B. N. ) , ........ ]

5.400,00
3 '000,00

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

Núm.

Núm.
de
cargos

Carreira. ou cargo

Icargos
de

Gratificação

c,$

.

Colégio ·Pedra li (Externato)

I
I
I
I
I
I

1 G,·atificação

Carreira ou ca:rgo

1

Colégio Pedro li (Externato)

1

Diretor

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

10.800,00

1

Diretor (C. P. II -

1

Secretário ..... , . , , ....... , , , ...... .

5 .•'WO,OO

1

Secretário (C. P. II -

1

Chefe de Disciplina .............. , ..

4.200,00

l

Chefe de Disciplina (C. P. l i -

1

CheleC::é~:,::o, ~l (lnte:n~to)

3. 000,00

1

Chefe de Portaria (C . P.

1

Diretor

.. , ..

c,$

I

Ext.) ........ .

10.800.00

Ext. ) , .... , .

5.400,00

~I

-

Int.)

4.200,00

Ext, )

3. 000,00

·1

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

Colégz'o Pedro 11 (lntE!rtmto)

I

I
...... , ........... , ...... .

10.800,00

1

Diretor (C. P. I I - Ext.)

... .I

10.800,00

5. 400,00

1

Secret4rio (C.P. II -Int.) ........ 1

5.400,00

1

Secretário

1

Chefe de Disciplina

4. 200,00

1

Chefe de Disciplina (C. P. I I - Ext.)

4.200,00

1

Chefe de Port::..•ria .... , .... , ........ .

3. 000,00

t

Chde de Portaria (C.P. I I - Int.)

3. 000,00

Conselho Nacional de Educação

1

Secretário ......................... .

Come!ho NacionaJ de Educaçãc,

5.400,00

li

1

Secretário (Ç. N. E.)

I

,, ........... \

5.400,00

Conselho Nacional de Serviço SOcial

5.400,00

Departamento Nacional da Criança
Cursos do Departamento Nacional
da Criança

Departamento Nacional da Criança
Cursos do Departamento Nacional
da Criança

1

1

Secretário dos Cursos ............ , ..

I

Coordenador (C. D. N. C. -

4. 200,00

Secretário (C. D. N. C. -

.. . .

.....

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

6. 600,00

D. N. C.) ...

4. 200,00

6.600,00

Chefe de Serviço (S. A. -

.1

6. 600,00

5. 400,00

Administrador (A. H. A. B. - I. N. P.
D.N.C.) ..................... ..

5.400,00

D. N. C.)

I

Administrador (Abr. Hosp. A. Bernardes)

Departamento Né!cional de Educação -~
Diretoria Ge?al

Dep<lriamento Nacional de Educa.çilo .___.. _.,.
Dir::doria Geral

1

D. N. C.)

Serviço de Administração

I
Instituto Naciona.l de Pueâcultura

1

6. 600,00

Serviço de AdministrE<çâo

Chefe

5. 400,00

Secretário (C, N. S. S.) ......... , .

5. 400,00

Secretário

-1I

Secretário do D. Gerai (D. G.
D. I'f. E.) ......................

'I

I
1

3.000,00

Auxiliar

o'.f~ô~,c~

........... • ..

I

3.000,00

Conservatório Nacional de Canto
Orieônico

Conservatório Nacional de Canto

Secretnr;o ...

Au:üliar de D. Geral (D. G.- D. N. E.) i'

5.400,00

$.400,00

Secretário (Ç.

~.

Ç. O. -D. N.

~.)

.. t

~

.400,00

... ... '"'"'

~· .,.~

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de
cargos

Carreira ou cargo

Núm./

Gra-tificação

c,$

de

I

Secretário àa Escola Técnica Nacional.

1

Chefe

Cs.neira ou cargo

Gratificação

c,$

Divislio de Ensino Industrial - Esco.
las Técnicas e Industriais

·t

5.400,00

l

Secretário (E. T. N. - D. E. I. D. N. E.) ..................... .

5. 400,00

Chefe dePortaria (E. T. N.-D. E. I.
D. N. E.) ..................... .

3. 000,00

de Portaria da Escola '....'écnica

Nacious-1 .............. , ......... .

3. 000,00

1

Departamento N acionai de Saúde Diretoria Geral

Depa:damento Nacional de Saúde -

· Diretoria Geral

1

Secretário

5.400,00

1

1

Auxiliar

3. 000,00

1

Cursos do Departamento Nacional
de Saúde

1

I
[

ca,gos

Divisiio de Ensino Industrial - Esco~
las Técnicas_ e Industriais
1

"'o

SITUAÇÃO PROPOSTA

se~rt~~~ -~~ .~.'. -~~~a·t· .(~ ~.'. ~- ~:1

...
Am:iliar do D. Geral (D. G.- D. N. S.)
Cursos do Departe.m.ento Nacional
de Saúde

Di;etor dos Cursos (C. D . N. S, -

D. N. S.) ...................... [

5.400,00
3. 000,00

8.400,00

1

Diretor (C. D. N. S. -

D. N. S.)

.I

8.400,00

I
I

:·I

Chefe

I

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

I

Chefe de Port2.da . , , . . . . . . , . . . . . . . . . I

I
4

Chefe de Seção

Ser.liço de

I

Serviço de Admitústração

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

I

6. 600,00

1

3

Chefe de Seção

4. 200,00

j
l

Secretário do Diretor

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

1
1

1
1

6.600,00

I
II

3. 000,00

1

1

1

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

1

6. 600,00
1
1

1

Chefe da Seção de Enfermagem

1

Secretário do Diretor

Co

......

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

3. 000,00
4. 200,00
4.200,00

Chefe de Seçãó (S. 0.-S. A.-D. N. S.)
Chefe de Seção (S. C.-S. A.-D. N. S.)

4. 200,00
4. 200,00

Chefe de Seção (S. E. I. - D. O. H.
- D. N. S.) ...................
H.
Chefe ele Seção (S.
A. - D .
- D. N. S.) ...................
Chefe de Seção (S. A. S.A.-D. O. H.
- D. N. S.)

5.400,00

1

3. 000100

1

I

>

I

"'

I

o.

Secr-etário do Diretor (DO.H. -

2l
t1

o

6. 600,00

6. 600,00
3.000,00

D.N.P.)

o

Chefe de Seção (S. A. S. - D . o. S.
- D. N. S.)
Chefe de Seção (S. D. T. - D . o. S.
- D. N. S.) ...................
Chefe de Seção (S. E. S. - D . o. S.
- D. N. S.) ...................
Chefe de Seção (S. N. - D. o. S.
- D. N. S.) ...................
Ch8.fe de Seção (S. E. - D . o. S. -I
D. N. S.) . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 1
Secretório do Diretor (D.O.H.-D.N.S.) I

"

"'
"'"'
'c"

"
~

I

o

I

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

'tJ
t1

6.600,00

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

Divisão de Or{taniznção Sanitária
1

Chefe cl8 Snção

6.600,00

Chefe de S8ção (S. P.-S. A.-D.N. S.)
Chde de Seção (S. M.-S. A.-D. N. S.)

o.

Divisão do Organização Sanitária

4

""I

Divisão de Organização Hospitalar

l

1

D. N. S.) .......

1

I

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

Chefe (S. A. -

Chefe de Portaria (S. A.- D. N. S.) ..

3. 000,00

I

Divisão de Organização Haspil:alar

I

Administr.::~ção

6.600,00
6.600,00
6. 600,00
6.600,00
5.400,00
3. 000!00

""""
~

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.

de
cargos

i

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
Carreira ou cargo

Gratificação

Cr$

Núm.l

Carreira ou cargo

de
cargos

Cr$

I

I

I

I

Instituto Osvaldo Cruz

Instituto Osvaldo Ctuz
1

I
8

I

Chefe de Divisão ........ , ........... ·1

Gratificação

1

1
1

Chefe de Divisão (D. rvf. I.-D. O. C.
- D. N. S.) .................. .
Chefe de Divisão (D. V. - I . O. C.
- D. N. S.) .................. .
Chefe de Divisão (D. Z. lv!. - I. O. C.
- D. N. S.) ................... 1
Chefe ele Divisão (D. F. - I . O. C.l

I
I

Divisão
N. S.)
Divisão
N. S.)
Divisão

ow
10.800,00
10.800,00

10. 800,00
10.800,00

-D.N.S.)

Chefe de
-· D.
Chefe de
- D.
Chefe de

~

1·

( D. Q. F. ~ I. O. C.
.................. .
(D. P. - I . O. C.
................... ,
(D. E. E. - I. O. C.

- D . N. S.) .................. .

Chefe de Divisão (D. H. - I. O. C.
- D. N. S.) .................. .
Chefe de Seção (S. B. - D. M. I.
I. O. C . - D. N. 5.) .......... .
Chde de SeçÊÍo (S. M. - D. M. I.
I. O. C. - D. N. S.) .......... .
Chefe de Seção (S. V. - D. V. I. O. C. - D. N. S.) ......... .

"'
"'
""'"'
",.,
o
o

ti

d

10.800,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
6.600,00
6. 600,00
6. 600,00

§

I
I
I

1
1

I
I

1

I

1

I

1

II

1

I

1

I
I
I

1

II

1

I

21

Chefe de Seção

6. 600,00

~

1

I

1

I
I
I

1

I
I

1

I

1

I

I
I
I
l

1

1

Chefe de Seção (S. R. - D. V. I. O. C. - D. N. S.) ......... .
Chefe de Seção (S. P. - D. Z. M. I. O. C. ~D. N. S.) ......... .
Chefe de Seção (S. H. - D. Z. M. -~
I. O. C. - D. N. S.) ......... .
Chefe de Seção (S. F. - D. F. I. O. C. - D . N. S.) ......... .
Chefe de Seção (S. E. - D. F. I. O. C. - D. N. S.) ......... .
Chefe de Seção (S. Q. - D. Q. F . L O. C. - D. N. S.) ......... .
Chefe de Seção (S. F. Q. - D. Q. F. •· O. C. - D. N. S.) ......... .
Che.fe de Seção (S. E. C. - D. Q. F. I. O. C. - D. N. S.) ......... .
Chefe de Seção (S. A. P. - D. P. I. O. C. - D. N. S.) ......... .
Chefe de Seção (S. H. - D. P. I. O. C. - D. N. S.) .........
Chefe de Seção (S. M. E. - D. P. I. O. C . - D. N. S.) .........
Chefe de Seção (S. Es.- D. D. E. I. O. C. - D. N. S.) .......... 1
Chefe de Seção (S. I. - D. D. E. -j
I. O. C. - D. N. S.) ......... .
Chefe de Seção (S. H. T. -D. H . I. O. C. - D. N. S.) ......... .
Chefe de Seção- S. Bi.- D. H. I. O. C. - D. N. S.) ......... .
Chefe de Seção (S. N. - D. H. -

6. 600,00
6. 600,00

6. 600,00
6. 600,00
6. 600,00
6. 600,00
6.600,00

·1

6.600,00

:1

6, 600,00

-r

I. O. C. - D . N. S.) ......... .

1

6. 600,00

Chefe de Seção cs. Au. - I . o. c.
I. O. C. - D. N. S.) ......... .

I

6.600,00
6, 600,00

6. 600,00
. 6. 600,00
6. 600,00
6.600,00

-

~-

~~

--

-==,-

o=-=_

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.

de

cargos

i

I

c,$

r Chefe
I
r

Carreira ou cargo

I

....

6. 600,00

I
I

Chefe de ,Hospit(:)l (H. E.
I.
c. - D . N. S.)

I

o.

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

4. 200,00

I

__ Chefe de IV!use1,1 _(I.

....

4.200,00

I

Chefe de Se.ção (S.

de Seção de Administração

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

5.400,00

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

3.000,00

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

5.400,00

1

Chefe de Portaria

1

Chefe de Biblioteca

I

1
I

I

I

Serviço Federal de Aauas e Esgôtos
I

1

I

I

I
I

Gratificação

c,$

Secretário

Chefe

d~·

.... ' .........

·~

Seção do Material

Chefe ds Portaria

o.

Chagz.-s ..........

C.-D.

N.

d

A. - I . o. c. .....................
Secretário (I. o. c. - D . N. S.) ..
Chefe de Portaria (I. o. C.-D. N. S.)
Chefe da Biblioteca (I. o. C.-D.N.S.)
D.

Secretário

I

i
I

Chefe de Museu

I

Núm.
de
cargos

Gratificação

Chefe do Hospital Evandro Chagas

I

I

Carreira ou cargo

N.

S.)

6. 600,00
4. 200,00
4.200,00
5.400,00
3. 000,00
5.400,00

Serviço Federal de Aguas e Esgôtos
4.200,00

..........

..........I

................... 1

I

5.400,00
3.000,00

I

1

..............F....A.....E...I

Secretário do Diretor D. N. S.)

I

I

I

(S.

Chefe de Seção (S. M. -S. F.
D.

I

N.

S.)

A. E.

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

Chefe de Portaria (S. F.
N. S.)
'

A. E.

4. 200,00
5.400,00

-D.

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

3. 000,00

Serviço Federal de Bio-Estatística

o

2.

2

Chefe de Seção

Serviço Federal de Bio-Estatística

I

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

1

6. 600,00
1

"'t<

o

I
I

Chefe de Seção (S. E. S. - S . F. Bio-1
estatística - D. N. S.)
Chefe de Seção (S. E. N.
Bioestatística - D. N. S.) ..

6. 000,00

Chefe de Seção (S. A. P. - S. F. Bio-~
estatística - D. N. S.) ..........

5.400,00

·.:.:· s...F-:1

..... ,

6. 600,00

o

r,;·

-<2.

1

Chefe de Seção de Apuração e Publicação!

1

Chefe de Seção de Administração

1

Secretário do Diretor

I
I

5.400,00

1

4. 200,00

1

3.000,00

1

H

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

1
1

Diretor
Secretário

"'

~
~

(S. F. Bio-esta-~
D. N. S.) .............

Enf~·.~~ir~~. Alfr.ed·o· ~i~t~ .. I

Escola de Enfermeiras Àlfredo Pinto

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

Chefe de Portaria

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

I
I

,

6. 600,00
4 .2oo,po

1
1

I
I

1

3. 000,00

I
I

Diretoc (E. E. A. P . - S. N. D. M.l
- D. N. S.) ...................

6. 600,00

Secretário (E. E . A. P. - S . N,l
D.·M. - D . N. S.) .............

4. 200,00

Colônia Gustavo Riedel
3.000,00

4.200,00

>>-3
o

Sec,re~ácio do Diretor

Serviço Nacional de Doenças JY;entais

"'

"'
'o"'"
"""
o

""c'"
o

::l
o<

I

Chefe de Portaria (C. G. R. - S . N.
D. M. -D. N. S.)

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

3. 000,00

Colônia Juliano Moreira

Colônia Juliano Moreira
1

-N..

bstic~-

I
I

Colônia Gus.tavo Riedel
1

Chefe de Seção (S. Ac - S . F. Bio-1
estatístic~ D.
S.) ....... , ...

I

Serviço Nacional de Doenças Mentais
Escolr;.o de

I

Chefe de Portaria .. : . . . . . . . . . . . . . . . 1

I

3.000,00

1

Chefe de Portada (C. ].
D. M. - D . N. s.)

~·..--:-. ~·..~:1

3. 000,00

"'

"'
"'

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.

de

I
I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
I
I Gratificação
Cr$
I
I

Carreira ou cargo

I
_ I____________

cargos

-------,----l

--1
Núm. I
de I
cargos I
_I_

Hospit&l Psiquiátrico
1

Chefe de Portaria

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

3-000,00

1
1
1

Chefe de Seção de Educação
gand<.. ....................
Chefe do Museu de Saúde

Secretário do Diretor

I
I

......... ·i

..........

-S.

N. D.l

.......... ,..... !

I

I
6. 600,00
6.600,00
4.200,00
3. 000,00

1

1
1

1

Serviço Nacional de Febre AmE reJa
1

II

.,

>
o

\ Serviço Nacional de Educação Sanitária

~. p.,~:~:l

Chefe de Seção de Administração

Chefe de Portaria (H.
M. -D. N. S.)

1

p_

Gratificação
Cr$

I

Hospital Psiquiátrico

Serviço N aciona! de Educação Sanitária
1

I
I
I
I
!
I

Carreira ou cargo

3. 000,00

'd

S. N.
Chefe de Seção (S. E. P.
E. S. -D. N. S.) ..............

6.600,00

Chefe do Museu (M. s.-s. N. E. S.
-D. N. S.) ....................

"c"'

6.600,00.

o

I

I

Chefe;~ ~~ç~~ )(~ .. -~~ .~ .8... ~: .~: .~: \

4.200,00

II

Secretário do Diretor (S. N. E. S. D. N. S.) . ......................

3.000,00

I

Serviço Nacional de Febre Amarela

I
I
I

"
"
""
""
o
o

I

-

"'

i

Chefe de Seção (S. E. - S . N. F. A.
- D. N. S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

6.600,00

~

I

4

Chefe de Seção

I

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

1

6. 600,00

I
I

1

1

I

I

1

Chefe de Circunscrição do D. F. . , , ..

·I

1

6. 600,00

I
7

1
1

Chefe de Setor de Circunscrição no Dis·l
trito Federal ...................... 1

I
Chefe de Seção de Ad. m
.. in. r.·s·t-ra. ç·ã·o· .......
Secretário do Diretor

·.r

5.400,00

7

4. 200,00

1

3. 000,00

1

I

Chefe~~ S;;çã~.(~. ~-.S.~ .S .. ~: .F: .A: r

6. 600,00

Chefe de Seção CS. Vi.- S. N. F. A.
- D. N. S.) .................. .

6. 600,00

Chefe de Seção (S. Va. - S. N. F. A.
- D . N. S.) ................. ..

6.600,00

Chefe de Circunscrição (D. F. -

S

·f.

N. F. A. - D . N. S.) .........

6.600,00

Chefe de Setor de Circunscrição (C. do
D. Federal- S. N. F. A . - D. N. S.)

5.400,00

Chefe de Seção (S. A.-S. N. F. A.)
8

4.200,00

se~~t~io ci; Dir~t~; ·éS:· N.· ·F: ·À~·~~
D. N. S.) ...................... .

3.000,00

I
Serviço Nacional de. Fiscalização da

Serviço N acionai de Fiscalização da

Medicina

Medicina

11

I

·1

1

Chefe de Seção de Medicina ... ·..... ,

2

Chefe de Seção de Farmácia e de Seção
de Entorpecentes .. , ......... , ... , .

5.400,00

!

1

6. 600,00

f
l

1

1

Chefe de Seção (S. M . - S. N. F. M.
- D . N. S.) ................... .

6.600,00

Chefe de Seção (S. F . - S. N. F. M.
- D. N. S.) .................... 1

5.400,00

Ch~~ ~~çã~(LE." ~.-~· ~· ~:1
de

..

..

..

5.400,00

SITUAÇÃO ATUAL

SI'l'UAÇÃO PROPOSTA

II Gratificação

I

I
=mj
~
=-1
--~----------------------,L------~~~1._______________
Núm
de .

Carreira ou cargo

Núm.
de

I
I

Carreira ou cargo

Gratificação
C•$

1

1

1

I

I

I

·I

li Chefe de Seção de Administração , .. ·[
Senetá•io do Di•eto• _..............

4.200,00

1

3.000,00

1

I

Chefe de Seção (S. E . - S. N. M.\
-D.N.S.) .................... I
Secretário do Diretor (S. N. F. M.

4.200,00

I

-1

D. N. S.) ....................... 1

3. 000,00

I

I

Se•viço Nacional de Malá6a

Serviço Nacional de Malária

I

I

I
3

!
I

l

Chefe de Seção .. , ..... , ........... ·[

I
I

6.600,00

I

1

1

Secretário do Diretor

.-......-.......I
I

4.200,00
3.000,00

Chefe

~.e ~~ç~. )(S .. :~·.. --:-..~:.~:,~:

Il

6. 600,00

I

j

l

I

i
Chefe de Seção de Administração .... \

1

Chefe de Seção (S. O. c.:::......s.
M.\
- D. N. S.) ................... 1
1

1

1

6.600,00

I

Chefe de Seção (S. P. H. -S. N. M.]
- D. N. S.) ................... 1

6. 600,00

i

Chefe de· Seção (S. A. - S . N. M.!
- D. N. S.) .................... ]

4.200,00

i

Se~~t~~~ ~~ .~~r.e~~~ . (.~ .. .~: . ~ .. .--:-. -~: \
I

3. 000,00

Serviço Nacional de Peste

2

1

1

I

Chefe de Seção .....................

I
1

I
I
I
.. I

Chefe de Seção de Administração
Secretário do Diretor

Secv:iço Nacional de Peste

I
................ )
I

Serviço Nacional de Tuberculose

6. 600,00

4. 200,00

Chefe de SeÇão de Epidemiologia

1

Chefe da Seção de Administração

I
I
..... I

Chefe:~

SecretáriO .......................... J

I

1

4. 200,00

.................. 1

3. 000,00

D

.I

6.600,00
6. 600,00

Serviço Nacional de· Tuberculose

li
li

Chefe de Seçãc (S. E. D. N. S.) ......................

1

6. 600,00

Chefe de Seção (S. O. C . - S. N. T.!

I
I
-1

-D.N.S.) ....................

.

Chefe de Seção (S. A . - S. N. T.
D. N. S.) ....................... 1

4. 200,00

6.600,00
4. 200,00

I
D .1

Secretário do Diretor (S. N. T. N. S.) .......................... 1

3. 000,00

I

!
I
I

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

6. 600,00

I
I
E. N. T. -I

I

I
I

Serviço de Saúde dos Portos

:,ã: :S ·~: -~ ~-· ·~: -~. ·j

Secretário do Diretor (S. N. P. -

I
I
1

6. 600,00

'3. N. P.

I

Chefe da Seção de Organização e Con·l

trôle ............................. [

1

N. S.)

I

1

Chefe de Seçao (S. O. C. -

1

3. 000,00

I
I
... 1

1

D. N. S.)

I
1

I
ChefeD~e r:.e~;~ _c_~---~----~--~~-~-- .. ~:~

1

8

I

Serviço de Saúde dos Portos

3. 000,00

I
I
I

-~

Inspetor (D. Federal S. S. P.
D. N. S.) ...................... 1

5.400,00

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de

Ii

SITUAÇÃO PROPOSTA

Gratificação
Cr$

Carreira ou cargo

cargos\.

N~:· I
I

I

I

(S. Paulo S. S . . P. -1
D. N. S.)
.............. ·I

I

I

5.400,00

Inspetor (Ba·hia .:__S. S. P.-D. N. S.)[

5.400,00

,

5.400,00

5.400,00

S.)l

Inspetor (Pará- S. S., P.-D. N.

I

Inspetor de Saúde do Pôrto - Distrito[
Federal (8), São Paulo (4), Pará (2),
Pernambuco (2), Bahia (2), Amazonas (1), Ceará (1), Rio Gra.mde do

Gratificação
Cr$

Inspetor

I

24

Carreira ou cargo

cargos

InÓet; ;:.~~~O'~~s .~. S . S:. ~· .:-:-j

5.400,00

",.,d"

(Ceará- S. S. P . - D. N. S.) I

5.400,00

o

Inspetor (R. G. do Norte- S. S.

P.l

-D. N. S.)····················!

I

5.400,00

1

Inspetm· (Paraná- S. S. P. -

1

Inspetor (R. G. do Sul- S. S. P. D. N. S.)
.............. .

5.400,00

Inspetor (M. Grosso S. S. P .. D. N. S.)
................. .

5.400,00

1

"'o
"'"'"
'""

5.400,00

Inspeto~·

1

"

o

In;s~t~ _ <:.e)rn~~~~~~~. ~. ~--. ~-- _ -~: . ~~

I

N arte ( 1), Par<'!ná ( 1) , Rio Grande
do Sul (!),Mato Grosso (1) ..... .

:'i

o
w

D. N. S.)

5.400,00

:a

I

Chefe da Seçãt.. de Administração

.. ·i

4. 200,00

··1

3. 000,00

Secretário do Diretor (S. S. P. - D.[
N. b.) . . . . . .
. ..........

1

1

II

Faculdade de Direito de Recife

I

1

Secretário ................ , , ..

5.4-00,00

1

Chefe de Portaria ................. .

3.000,00

1

......... , ............. , .... ]

Secretário (F.

M.

Secretário (F. D. Recife)

I
I

I

5.400,00

·!

3.000,00

I

I

10.800,00

Secretário ............. · ......... · ..

5.400,00

Chefe de Portaria

-I
I
.................. -I
I
I

3.000,00

5.400,00

1

3. 000,00

1

... [

I
I
I
I

............................ j

I

. . . . . . . . . ................ j

I

...... , .......... j

I

I

·1

·I

.........

I

............. , , .... , , .....•.

Faculdade de Medicina de Pôrto Alegre

1

I

10.800,00

1

5.400,00

1

3. 000,00

1

10.800,00

.......... ]

Chefe de Portada (F. D. Recife) ...

Diretor

Bahia)

I

Diretor (F. D, Recife) ............. j

1

Faculdade de Medicina de Pôrto Alegre

Chefe de Portaria

3.000,00

10.800,00

Chefe de Portada (F. M. Bahia)

Secretário

·j

Secretário do Diretor ...............

.... , ....... i

I

Diretor

4. 200,00

Faculdade de Medicina da Bahia

Faculdade de Iv.ledicina da Bahia

Diretor (F. M. Bahia)

·1

Faculdade de Direito de Recife

10.800,00

Diretor

Chefe de Seção (S. A. - S . S. P .. - \
D. N. S.) ......................

Diretor (F. M. Pôrto Alegre) ........ 1

10.800,00

1

5.400,00

I
Portaria
(F. M. Pôrtol
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I

3. 000,00

Secretário (F. M. Pôrto Alegre)
Chefe de
Alegre)

I

....

I

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

I

Núm.l

w~:os I

Núm.

Gratificação
Cr$

Caneim ou cargo

I

de
cargos

I
I

I

Carreira ou cargo

11

Gratificação
Cr$

1

I

Instituto Nacional de Surdos Mudos

I
Pesquisa'S Méwl

I

(S.~--

1

Chefe de Seção

I. N. S. M.)

5.400,00

1

5.400,00

Chefe de Seção (S. C. P. M. P. ~
I. N. S. M.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

5.400,00

4.200,00

Chefe de Seção (S. A . - I. N. S. M.)

4.200,00

1

Chefe de Seção Escols-r ..............

5.400,00

1

Chefe da Seção ·Clínica e
clico Pedagógicas ................. .

I

Instituto Nacional de Surdos Mudos

1

Chefe da Seção de Administração .....

1

Secretário do Diretor ......... , ..... .

4.200,00

1

Secretário do Diretor (I. N.

M.) ..

4.200,00

1

Chefe de Disciplina ................ .

4.200,00

1

Chefe de Disciplina (I. N. S. M.) ..

4.200,00

1

Chefe de Zeladoria ..................

3.000,00

1

Chefe de Zelrdoria (Z -

3.000,00

I

Imtituto Benjamim Constant

1

I Chefe

1

1

Chefe da S. E ....................

1

1

1

I Chefe da

I
I
I

s·.

I. N. S. M.)

Instituto Benjamim Constant

I

·l

3. 000,00

1

Chefe de Portaria ( J. B. C .. )

3. 000,00

5.400,00

1

Chefe de Seção (S.. E. E . - I. B. C.)

5.400,00

Chefe da S. P ..................... 1

5.400,00

Chefe de Seção (S. M. P. C.- L B. C.)

5.400,00

!

4. 200,00

Chefe de Imprensa (I. B. - I . B. C.)

4.200,00

de Portaria ....... , .. , , .......

I. B ......................

d~

1

Chefe da S. A ..................... 1

4.200,00

1

Chefe

Seção (S. A. - I . B. C.)

4.200,00

1

Chefe de Disciplina .................

4.200,00

1

Chefe de Disciplinfl (!. B. C.) ...... ,

4. 200,00

3. 000,00

1

Chefe de Zeladoria ( Z - I. B. C.) ..

3.000,00

I

li !Chefe da Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

! Secretário do

Diretor .............. .

4. 200,00

Instituto fVa.cional de Estudos
Pedagógicos

4

.I

4.200,00
Instituto Nacional de Estudos

Pedagógicos

i

Chefe de Seção

6.600,00

6. 600,00

: I Chefe de Seção (S. L. F. 1

I

Chefe de Seção (S. P. A. -

I. N. E. P.).

6.600,00

I. N. E. P.) 1

6. 600,00

C~fe ;\s~çã~ (S ..o: s.: .P:. ~
! Ch~e /oNSe~iç; d~ Exped~~'~'e.

I...N:

I

6. 600,00

(S ..E:

I

4. 200,00

1 /
Chefe do Serviço de Expediente

.. ... . .I

4. 200,00

I

Ser.víço de Biometria 11;1édica

2

Chefe de Seção (S. E. P. - S . E. O.

6. 600,00

:I chefe/e~~ç~(~.r.~ ~.s
I

2

Enm~ga·~~ )d~ .G~bi~~te (~ ~- ~~
..

..

..

I

1

5.400,00

Serviço de Biometria Médica

Chefe

I

... B ..

II

1Vll~

1~e r-7~ç~~ c:.·) E ... ~ .. ~-~ ... ~... ~: j
·fi

Encarregado de Gabinete ( G. R. - s
B. M. - I . N. E. P.) .......... .

I

6.600,00
6. 600,00
5. 400,00

-------=

=

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de
cargos

I
I
I
I
I

SITUAÇÃO PROPOSTA

-~~-----

---· ----------·----

I

I
I
I Gratificação
Cr$
I'
I

Carreira ou cargo

----~---

1

I
1 Encarergado
1

1

1

de Labora-tório

.. . .......

Enca-rregado de Turma (T. E.
T. E.) . .. . . . . . . . . . . . . . .

.

Enc2:rregado de Turma (T. A.)

M.

5.400,00

-I

.. ..I

I
. . . . .I

-.....-.............I

Secretário

1

Chefe de PortO: ria

. . . . . . . . . .

Museu lmperiD.!

. . .

f

Secretário

1

Chefe de Portaria

..

I
I
de Gabinete (G. L. - S.
I Encarregado
B. M. - I . N. E. P.) ..........

li
I

l

1
1

I Encarregado

3. 000,00

.............. [

I

P.)

de Turma (T. E. M. -I
II
- S. B. M. - I . N. E. P.) . . . . I
I' Encariegado de Turma:. (T. E. -I
-S. B. M. - I . N. E. P.) . . . . I
l
I
i Enca::rregado de Turma (T.A. - S. B.j
M. - I . N. E. P.) .......

I
1
I

4. 200,00

I

(M. H . N.)

1

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

(M. I-I.

N.)

Museu Imperial

. . . .I
I
I

(M. I.) ...........

4. 200,00

1

Secretário

3. 000,00

1

Chefe de Portaris. (M. I.)

5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00

3. 600,00

I

Museu Histórico Nacional

I Secretário
I Chefe de Portaria
1

I
I

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

1

3. 600,00

II

Museu Histórico Nacional
1

5.400,00

II Gratificação
Cr$

Carreira ou cargo

I Encarregado de Laboratório (S. B. M.
! - I . N. E.
.................I

11

<v

I

Núm.
de li
cargos

..

'"

..........

4.200,00
3.000,00

4. 200,00
3.000,00

>

"'o

"'

"o

"'o
"'
"'"
"o"
c"
"o:;;

Museu Nacional

Museu Nacional
11

4

2

Chefe de Divisão ...................

I

5.400,00

ChefE! de Portaria

I
.................. -I
I

1

Secretário (M. N.) .................

I

4. 200,00

3. 000,00

1

Chefe de Poctaúa (M, N.)

........

·I

3. 000,00

1

Chefe de Portaria (M. N. B. A.) ..

·1

I
.... r

5.400,00
4. 200,00

5.400,00

1

Chefe de Seção (S. A . - O. N.)

4.200,00 .

1

Secretário do Diretor (0. N.) .... , , , .

Secretário do Diretor .... , ....

1

Encarregado de Oficina

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

·1

3. 000,00

1

Encz:rregado de Oficina (O. N. ) .....

1

Chefe de Portmia ..................

·1

3.000,00

1

Chefe de Portaria (O. N, )

Chefe de Seção de Divulgação

1

Chefe de Seção de Document<.:.ção .... .

3. 000,00

I

Observatório Nacional

1

!

3.000,00

I

M·useu Nacional de Belas Artes

Chefe de Seção de Administração

I
. , , .... ,

5.400,00
5.400,00

4. 200,00

1

Serviço de Docamentação

I

4.200,00

I
Observatóâo Nacional

Chefe de Divisão (D. Z. - M. N.) ..
Chefe de Divisão (D. A. E. - M. N.)

5.400,00
5.400,00

M. N.) .. j

l

I

Museu Nacional de Belas Artes

N.)lI

Chefe de Seção (S. A.

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

Chefe de Portaria ....

r

M.

M. N.)

1

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

1

1

1

Chefe de Divisão (D. G. M.
Chéfe de Divisão (D. B. -

4.200,00

4. 200,00

Secretádo

l

1

Chefe de Seção (S. E. C . - M. N.)

·j

Chefe de' Seção .. , . , .......... , . , ...

1

1

I

1

.. , , .....

I

. 3.000,00
3.000,00

Serviço de Documentação

5.400,00

1

Chefe de Seção (S. Div.

S. D.)

5.400,00

5.400,00

1

Chefe de Seção (S. Doc.

S. D.) ..

5.400,00

-·--

""
"'
C>

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de
cargos

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
I

Nl1m.

I

Carrdra ou cargo

Gratificação
Cr$

de
cargos

~I

I

I

I

Carreira ou cargo

Gratificação
Cr$,

I
I

I
I
1

1

1
1
1

1

1

II

II

I
II

Serviço de Estatística da Educação
e Saúde

Secretário do Diretor
Universidade do

Secretário

4.200,00

1

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

5.400,00

1

Administrador

I

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

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

Chefe êe Portaria

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

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

I
I Secretário

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

I
I

Brasil~Reitoria

u.

. ......

4. 200,00

5.400,00

.. ·I

5 .400)00

. . . .I
I
Chefe de Portaria (E,- A . N. -U. E.) I
I
Escola N2.ciond de Belas Artes
I

5.400,00

B.)

5.400,00

1

Administrador (E . A. N. -

5.400,00

1

Secretário (E . A. N.

3.000,00

>
8
o

·I
II

Secretário (R. -

Escola Ana Neri

Escola Nacional de Belas Artes

I
I Diretor

t
.. I

Secretário do Diretor (S. E. E. S.)
Universidade do

Bra.sil~Reitoria

Escola Ana Ne;:i

Secretário

I

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

II

I

Serviço de Estatística da Educação
e Saúde

TJ. B.)·

- u.

E.)

10.800,00

1

Dii'etor (E. N. E. A. - U . E.)

5. 400,00

1

Secretúrio (E. N. E. A. -

. .. .II

TJ. B.)

·I

"'

"'o
"o
"'
""'
"
""c'"'
~

3.000,00

10.800,00
5.400,00

o""

·1

1

Chefe de Portaria ..................

1

Chefe de Disciplina .... , .. , ..... , .. .
Escola Nacional de Educação Física e
Desportos

1
1

Diretor

. , , .. , , ......... , .... , ...... j

Secretário ...... , , , ... , , .. , . ,. , , .. , ,

I

·1

I
......... , , , ................ I

Escola Na.cional de Engenharia
1

Diretor

1

Secretário ......................... .

1

I

3. 000,00

1

4. 200,00

1

I

I

10.800,00

1·

Diretor (E. N. E. F. D. -

U. B.),

10.800,00

5.400,00

1

Secretário (E. N. E. F. D . - U. B.)!

5.400,00

Escola.-Nacional de Engenharia

10.800,00

1

Diretor <E. N. E. -

5.400,00

1

Secretário (E, N. E. -

3. 000,00

1

I

:::::::::~wnal: de: Mmas: e: ~etalucgia: i
1
1

Chefe de Portaria

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

Escola Nacional de Música
1

Diretor

1

Secretário ...... , . , .. , . , . , .. , .. , ... .

I

U. B.) ... . 1

Chefe de Portaria (E. N. E. -

Diretor (E. N. M. M.

10.800,00

3.000,00

1
1

I

........................... ·[

u. s.) ......

II
I

U. B.) [

10.800,00
5.400,00
3. 000,00

Escola Nacional de Minas e lYietalurgia

5.400,00

I

3. 000,00
4.200,00

Escola Nacional de Educação Física e· j
Desportos

!

Chefe de Portaria

Chefe de Portaria (E. N. B. A. - U. E.) I
Chefe de Disciplina (E. N. B. A.-U. B,) I

Secretário (E. N. M. M. -

U. B.)

5.400,00

1

5.400,00

I

Chefe de Portaria (E. N .. M. 1vT.-U. B.) I

Escola Nacional de Ivlúsica

10.800,00

10.800,00

U. B.) ..

3.000,00

I

Diretor (E. N. M. -

U. B.)

10.800,00

Secretário (E. N. M. -

U. B.)

5.400,00

--=====··-="·~·-'~-=-===="f"""'=====~=====

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de
cargos

I
I

I

Carreira ou cargo

Gratificação
C c$

Chefe de Disciplina ................

1

Chefe de Portaria ...................

Escola Nacional de _Química

I

1
1

1· Chefe

1
1

3. 000,00

I

Carreira ou cargo

I
I

Gratificação
Cr$

I Chefe de Disciplina (E. N. M. 1 I Chefe de Poctada (E. N. M. -

e.

1

B.)

4.200,00

U. B.)

3.000,00

Escola N acionai de Química

I

Diretor

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

10.800,00

1

Diretor (E. N. Q. - U . B.) ....... ]

10.800,00

5. 400,00

1

Secretário (E. N. Q . - U. B.)

I
.. , , .!

5.400,00

. I
Direito
I

3.000,00

1

Chefe de Portaria (E. N. Q. -

I

3. 000,00

I Diretor ............................ !
I
I
I Secretário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... !
I
I
I Chefe de Portaria ....... , ........... j

10.800,00

1

I Diretor

!

10.800,00

5.400,00

1

II Seccetádo (F. N, D - U B)

3' 000,00

1

II
1

I
I
I

4.200,00

i

I

I
I

1

I

-I

1

Núm.
de
C::'t."gos

I

Secretário ........ , ... , ............ .
de Portaria

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

Faculdade Nacional de

I

U. B.)

I

I
I

I

Faculdade Nacional de Direito
(F. N. D. - U . B.) .......

Chefe de Porta·ria (F. N. D. -

...... ·.. ,

5.400,00

U. B.) I

3. 000,00

I

~ : o;,eto'

1
1

1

1
1

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

Chefe de Portaria

I
1

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

Secretário

I
1

·I
1

I

Faculdade Nacional de Filosofia

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

jl Diretor (F. N. F.

10.800,00
5.400,00
3. 000,00

:I

:::::tá,;:o

I

Faculdade Nacional de Medicina

I

o;,etm ........................... .

10.800,00

Chefe de Gabinete de Radioiogia , ... .

6.600,00

Secretário .......... , , ...... , , ..... .

5.400,00

Chefe de Portaria ..... , ......... , .. .

3. 000,00

Facúldade Nacional de Filosofia

~

U. B.) ..... .

:::a:a ;~. ~;.
N.

11

I
I
\

Diretor (F. N. M . - U. B.)

:IChr::i~

de

~~b~~~e .<G: ·~·.ro·:· .--:-. ~·J<:I
U. B.)

: ! Chefe de Portaria (F. N. M.

Faculdade Nacional de Odontologia

~

I
.. , .1

U. B.)

lO. 800,0~
6.600,00
5.400,00
3. 000,00

~ Se;::::: de Rad;~ii~~~o· ~d~~~~;~~ ...

10.800,00

1

Diretor (F. N. O. -

, .....

10.800,00

5.400,00

1

Secretário (F. N. O . - U. B.) .....

5.400,00

U. B.)

Serviço de Radiodifusão Educativa
1

Chefe de Seção (S. P. I. -

1 ~ Chefe da Seção de Transmiss~o ...... .

4.200,00

1

1

4.200,00

3. 000,00

1

3.000,00

Faculdade Nacional de Odontologia

4.200,00

1

5.400,00

1:

1 li Di,eto'
1

~:;

Faculdade Nacional de Medicina

Secretário (F. N. :rv'l. 1

B.) U·..

10.800,00

Chefe de Seção de Pr'eparo de Irradiação!

Chefe da Seção de Administração

I Sec,etádo do Di,eto,

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

==~~===========

·j

S. R. E.)

4.200,00

Chefe de Seção (S, T.

S .. R. E.)

4.200,00

1

Chefe de Seção (8. A.

S. R. E.)

4.200,00

1

Secretário do Diretor ( S . R. E. )

3. 000,00

=~====~===k==========~======d======

QUADRO SUPLEMENTAR

Cargos isolados de provimento efetivo, definitivamente extintos

1 -

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

--

11

Classe

Exce~

Carreira ou cargo
de
ou
padrão
c ar.e-oa

dentes

N~m.

I
1

I
fI
I

1

I'
I
1

Diretor (Serviço
de Propa-ganda
e Educação Sanitária) ......
Diretor Geral (InDi~
formação,
vulgação e Estatística) .....

I

Diretor (Diretoria
de Pessoal)
-

.

(Seção
Diretor
Técnica Geral
de Saúde ?ública) .......

1

1

I

I

I

Diretor de Expecliente (Péssoal
do Extinto D.
N. S. P.)

Vagos

I

I

I

I
I

-

N

-

N

N

I

I
I
II
I

-

Carro!ra ou cargo

de

cargos

I

I

I

I -

I.

I

I
I

II

'

Classe

Exce~

Vagos

ou

padrão

dentes

I

I

I

Q. S.

I

-

I Q.

S.

I Q.

S.

I

I

-

I

Q. S.

-

5

Diretor

......

-

N

1

I
-

I

I

I
N

Quadro

I
I
I
I

I

N

II

Núm.

'
I

I

-

-

I

Q. S.

-

I

I

I

Observa~;ões

1

"
"
;?.

o

11

~

M

Q. S.

1

Professor C6.1edrá~
tico Escola Po~
litécnica da Bah ia)

M

Q. S.

11

.........

m

~

Diretor (Bibliotec a Nacional)

13

~

10

1

........

Direto1

Professor E.
Bahia)

Catedrático (Faculdade
de Direito do
Ceará)

Professor Catedrático da (Faculda de de Direito de S. Paulo)
Farm.ac&utico Assistente- (lnspeteria da Fiscaolização do Exercício Profissional)

M

M

Q. S.

Q.

S.

13

10

Professor
Ceará)

~

14

........

.. .. . . . .

"'

M

"
"'"
"'""'
o
o

M

"c""
~

L

Q. S.

1

L

Q. S.

1

K

Q. S.

14

o

Farmacêutico As-

......

L

Superintendente· .

L

Fiscal Geral ( Inspetoria Geral do
Ensino Comercial)

~

(F. D.

(F. D.
S. Paulo)

S u p e rintendente
J Geral (Serviço
de EnfeTmagem)

~

M

Professor

sistente

"J

P.

Prof~ssor

.........

1

M

Fiscal

. ........

i

I

K

I

I
I

"'...
~

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

----Núm.
de
cargos

Carreira ou cargo

Classe
ou
padrão

ExceVagos

Quadro

dentes

Núm.
de
cargos

Classe
ou
padrão

Carreira ou cargo

Excedentes

I
1

3

1

I

Ad m i n1. strador
(Hospital Psiquiátrico)

.. ..

K

Ajudante de Tesoureiro ......

K

Professor Substitu to (Faculdade de Medicina
da Bahia)

....

1

1

I
I

I
I

-

-

I
-

K

Pr0fessor de Música (Escola Nacionál de Música) ........

K

-

.. . ..

I

-

Tesoureiro

I

I I
I
I

II
I
I

I
I

Q. S.

1

-

Q. S.

3

Q. S.

I - I Q.Q.
I

-

I

I

1

I

I

I

..

K

Ajudante do Tesoureiro ......

K

-

Professor Substituto (F. M.
BS"hia) ......

K

-

-·

K
I

-

-·

Administrador

S.

1

Professor (E. N.

S.

1

Tesoureiro

M. - U . B.)

.....

-

I

I

I

Observações

'

I

-

-

I Vagos

-

--

-

Carreiras definitivamente extintas

li -

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

11

li
NOm.
de

Classe

Classe
Carreira ou cargo

cargos

ou

Quadro

padrão

Almoxarife

K

4

Almoxarife

J

5

Almoxarife

I

6

Almoxarife

H

7

Aimoxarife

G

8

Almoxarife

F

13

Aimoxarife

E

46

K

=I

-I-I- II

-11--=--1--=-i -I-,
I
I

I

Arquivista

I I

I=

I

~ Exce-

Q. S.

3

K

Q. S.

4

J

Q. S.

5

I

Q. S.

6

H

-I

Q. S.

7

G

-

s.

8

F

-

Q. S.

13

E

-

K

_/

Q.

46

I

Q. S.

21

Arquivista

t

dentes I Vagos!

Almoxarife

I

I -I -1

ou
padrão

cargos

I
3

Carreira ou cargo.

de

Observações

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.

,_de
cargos

Carreira ou (;argo

Classe
ou
padrão

l

Exce~ I

IVagos
dentes

--2/:--..-..-..-..-..--..-.-. .' c--J·-5

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

I

·,'·

Quadro

s.

=I = ~: ::

G

Núm.
de
cargos

1----

Q. S.

5

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

I

F

22

I

Contador

Contador
L

Q. S.

2

L

K

Q. S.

2

K

J

Q. S.

1

J

I

Q.

s.

1

I

H

Q. S.

1

H

7

I

Exce~

Vagos
dentes

Observações

--J-·,,--~,:- --:---

:I-3-1 : : : : : : : : :

1

1

Classe

I padrão
ou
f

Carreira ou cargo

. -Q-.·-s.-ii---2-~,'· ...............
Q.

H

F

SITUAÇÃO PROPOSTA

-

-I

,-)

-

Datilógrafo

Datilógrafo

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

25
3
9

5
42

I
13

! . . . . . . . . .. . . . . .

S.
S.
S.
S.

3
5
12
"32
26
11

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

89

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

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

25
3
9

5
42

I
L
K

_,_

J
I
H

I ---I
I
I

I

I

I

----

Q.
Q.
Q.
Q.

Oficial Administrativo

.. . . . . . . . . .. . . .
.. .. . . . . .. . . . . .
II . ... . ... . .. .... .. .... .. ...... ..
-I
241 I . . . . . . . . . . .. . . .
25
55
74
74

G
F
E
D

Zelador

.T
I
H

G
F
E

I

Q.
Q.
Q.
Q.
Q.

I
I I Q.
I Q.
I

I Q.

Q.
I
Q.
I
Q.
-~---I
I

S.
S.
S.
S.
S.

13
25
55
74

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

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

>

Oficial Administrativo

I ...............
····· .........

~I

241

G
F
E
D

c5

"'

"'c
"'c.,
.,""'
".,
""
~

L
K

J

I
H

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

I
I ...............
Zelador

S.
S.
S.
S.
S.
S.

'

3
5
12
32
26
11

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

I

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

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

891I ...............

I

r

!
H

G
F
E

i

I
II - - II - I I

- "'"'.

Ill

~Cargos

isolados de provimento efetivo, extintos quando vagarem, cujas funções ·serão exercidas, no
futuro, por eX:tranumerários

SITUAÇÃO ATUAL

N11m.

I
i·

' Núm;

I

Classe \ Exce-

Vagos
de
Carreira ou cargo
ou
cargos
padrãodentes

.
...

Assistente (Escola Nacional de
Engenhari2.-)

4

..

I
-

K

I

I

I
I

Quimic~)

22

....

Assistente
(Faculdade Nacional de Medicina)

.........

Assistente (Facul~
da de Nacional
de Odontologia)

1

I

-

I

-

I

I

Exc e-

ou
padrão

dent.es

Vagos

I

i.
I

I]
-

I Q.

-

-

-

-

I

Classe

i

S.

I

Prófessor (C. Pe~
droll-1.).

6

I

K

-

II

-

I

Assistente (Escola Nacional de

6

Carreira ou cargo
de
cargos

Quadro

1

Professor (Colé~
gio Pedro II Intemato)

6

SITUAÇÃO PROPOSTA

li

II

Q.

I Q. S.

I

-

Q.) .........

I

-

I

Q. S.

I

.........

Assistenté (E. N.

6

I

i

Assistente (E. N.

4

E.)

-

-

s.

lo

S.

22

I

1

I

I

I

I

I

i'

-

i

Assistente (F. N.
M.) ........

!
I

-

i:

-

!'
Assistente (F. N.
0.) ........

I

-

I-

Observa1::õe~

12

I Assistente

(Faculda de de Medicina d~ Bahia)

3

Q. S.

I

Assistente (Escola Nacio1,1õ<l de
Música)

. ... .

12

Q . S.

I

Assistente (F. M.
Bahia)
Assistente (E. N.

3

M.)

IV -

I

........

I

Carreiras extintas, cujas funções serão exercidas, no futuro, por extranumerários
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

/I
Núm.
de

Carreira ou cargo

cargos

Classe
ou
padrão

ExceVagos

Quadro

Nú.m.
de

Carreira ou cargo

cargos

dentes

Classe
ou
padrão

Ex.ceVagos

dent.es

I
Artífice

I

l

I

3

I . .. . ... .. . ... . . II

H

-

-

9

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

G

-

F

-

31
41
51

-135

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

E

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

D

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

-

I

Artífice

I Q.

S.

3

-

Q. S.

9

·-

Q. S.

31

-

Q. S.

41

I

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

E

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

H

-

G

-

F

-

Q. S.
51
D
- - - ---135
...............
----------------------------

-

I'

I

-

I

-

II
I

I

i

-I

I

-

-

-

---

-

Observa{:ões

li

SITUAÇÃO ATUAL

I

Núm.l
de
Carreira ou cargo

Classe ] Exce-

cargosj

Padrão

ou

I

Vagos

~ dentes

Quadro

SITUAÇÃO PROPOSTA

Núm.j
·
de
Carreira ou cargo
cargos]

I

1

I

I

Q. S.
Q. S.

G
F
E
D

23

65
85

c

30

Q. S.
Q. S.

65
85

dentes

Q. S.

G

E
D

!

I .-

c

G

1

F

Q. S.

5

E

=I
--=-1

Q. S.

2

D

I

.~

16

7

D

8

IQ .

4
2

F
E

Auxiliar de Ensino

F

Vagos

G

195

Auxiliar de Ensino

1

padrão

Atendente

1~ II :::::::::::::::
............. ..

Q. S.

182 1

8

Ex c e-

I

Atendente
8

Classe
ou

i-=-

13

Obsllrvacões

.

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

21
14

-35

G

F

F_oguista

7

.. . . . . ' ........

6

2

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

5

8

I ...............
i

11[

-

Q. S.

-

-

Q. S.

I
I
I

I

I

4

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

---=-1'

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

G

14

...... ····· .....

F

-35

I

I

Q. S.

7

IQ.Q. S.S.
-I- I
---=-1---=-1

4

-

I

8

-19

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

I

-

-

1

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

H

-

-

I

2
-I
4

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

G

-

I

Q. S.
Q. S.
'

' Q.

-I

I

S.

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

6

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

5
4

'I

-

-

2

I -- - -- -

2

I

-

--

H

-

-

-

-

I

I

I

I
I

1

I

I

Foguista

Fotógrafo

I

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

I

'

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

-

I

I

I

21

'i

I

-

II
--=-I
- I -

Contínuo

--

I . . . . . . . . . . . . . . . Ii

I

I

I

Contínuo

:I
_2[
4

I

Fotógrafo

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

G

I

- - - -I
-

SITUAÇÃO ATUAL

Classe
ou
Carreira ou cargo
de
padrão
cargos

Exce·

Ntim.

1
3
7
17
54
61

dentes

-

H

• • • • • • • • • • • • • • <f

"

I

I
Guarda Sanifá
rio Marítimo

1
6
10
7
9

I

............ ...
. . . . . . . . .. . ' . . .
...............
.. . . . . . . . . . . . . .

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

331

I

I -

~l-I
I

10
6
5
4
3

de
Carreira ou cargo
cargos

S.
S.
S.
Q. S.
Q. S.
Q. S.

2
4

I
I
I Q. S.

-

I -

--1--

I

-

I
i

I

G
F
E

.

...............
...............
...............
-145
...............

I

D

c

I

I

Q.
Q.
Q.
Q.

S.
S.
S.
S.

1
6
10
7
9

-33

I

-

-

1
1
I'

-

-

-

-

-

I - -- - ---

I

I

I

-

:::::::::::::::I
.. . . ... . . . .. . .

7
17
54
. 61

I

-

0bservaçõe.s

dentes

H

Guarda Sanitário

I
I'

I
I

Vagos

padrão

I

I
-

Exce-

ou

I

!

I

Classe

~tirn.

Quadro

I
I
I
Q.
I Q.
Q.

I I - I
- I - I
-'-1

G
F
E

. . . . . . .. . . . . .. .
. . . . .. . .. . . . .
........... .. D
I . ... .. . . . . . . . . . c
-I
143 I ..............
I
I
"

I

Vagos

I
I
I

I Guarda Sanitário
I ...............

SITUAÇÃO PROPOSTA

li

-

2

'

i

Guarda Sanitá
rio Marítimo

I

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

I
I

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

I

10
6
5
4
3

-

-

-

--- ---

Maquinista Ma

Maquinista Marítimo

li

rítimo

9

10

I Q.

S.

li

9

10

12

6

j Q

S.

12

6

3

5

' Q.
I

li

s. ,11

3

5

2

4

1

4

I
Marinheiro

61

4

5

3

I Q

..

-=-~-=-!
I -1

'i
1

s

1

- - iI
1
1

Q. S.

66

G

7

F

E

!

I

lj

I - I

3

....... .

i
'' tdestre de
I

11

;i

9

I

I -

I

l

I

. ---~---1

--~---~-:
~·

651 'I

-

I

=I

-

1.

I ____l__ _ _·-------:---"--.:...__ __

I

Mestre de Ensino

18 1 ::::::::.......

26-i,

-~~---~-Ma~i~ohc_n_c- ··--

! Q. s. I.

661
-2.1

!,

1

Q. S.

I,Q

I Q.

S.

S.

,.i!

9

'i

7

I

2

i

!t

--!
18

Eilsino

G
F

i

!

----'----'-~---'-----'---'--·--·-------·--

--I

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de
Carreira ou cargo
cargos

Motorista

Classe
ou
padrão

ExceVagos

Quadro

dentes

I
i

1

5

G

I Q.

S.

9

F

!I Q

S.

E

I Q

S.

D

Q. S.

Núm.
de
cargos

si

Vagos

Observações

dentes

I1

Motorista

G

3: i :::::::::::::::

:

I ···············

4

Exce·

ou
padrão

-57-

. . . , ,, ...••• •• ·I

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

D
1

=

t

I

-

---=--1 -

1

1
----+---------.1----~--~~-----;----------

I
Pairão

Patrão
10

Q. S.

1: I ::::::::::. :·: :

=I=I::::

3

Classe
Carreira ou cargo

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

10

1: I ::::::::::::·::

6

3

171 ..............

I ---=-----=--

17/ ........ ..... .

_ !__________ . ___
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRET.O~LEI

N.O 6.342 -

DE 13 DE MARÇO DE 1944

Cria funções gratificadas no Quadro Permanente do Ministério da Agricultura
e dá outras providências
O Presidente da Repúblic2, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, no Quadro Permanente do Ministério da Agri~
cultura, as seguintes funções gratificadas:

1
1

1
1
1

Chefe da Seção de Fomento Agrícola do Território
Federal do Amapá ............................ .
Chefe da Seção de Fomento Agrícola do Território
Federal do Rio Branco ....... ·................. .
Chefe da Seção de Fomento Agrícola do Território
Federal do Guaporé .......................... .
Chefe da Seção de Fomento Agrícola do Território
Federal de Ponta Porã ....................... .
Chefe da Seção de Fomento Agrícola do Território
Federal de lguassú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.400,00

anuais

5.400,00

anuais

5.400,00 ·anuais
5.400,00

anuais

5.400,00

anuais

Art. 2.° Fica aberto, ao Ministério da Agricultura, o crédito· de Cr$
27.000,00 (vinte e sete mil cruzeiros), para atender, no corrente exercício, à
despesa com a execução do disposto neste Decreto~ lei.
Art. 3.0 1tste Decreto~lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 13 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6.343

Dispõe sôbre o

DE 14 DE M'\RÇO DE 1944

tempo de setviço do pessoal extranumerário dos serviços
meteorológicos transferidos para. a União

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 O' pessoal extranumerário dos serviços meteorológicos transfe~
ridos para a União, por fôrça do disposto no Decreto~lei n.O 3. 742, de 23 de
outubro de 1941, e que fôr admitido pelo Govêrno Federal, na forma do
§ 3.0 do art. 2.0 do mesmo Decreto~lei, passará a contar, como deferal, para
todos os efeitos, o tempo de serviço estadual ou municipal.
Art. 2.0 ftste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de março de 1944, 123.0 da Indeperidência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

'Apolonio Sales.
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DECRETO~LEI

N. 0 6.344-nE 15 DE MARÇO DE 1944

Dispõe sôbre o uniforme dos Guardas Fiai-estais do Serviço Florestál do Mitu's·
tério da Agricultura
O Presidente da Repúbliêa, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição decreta :
Art. 1.° Fica aprovado o plano de uniformes para os guardas florestais do
Serviço Florestal do Ministério da Agricultura, de acôrdo com os desenhos
que acompanham o presente decreto-lei.
Art. 2.0 E'- vedado a outras corporações civis e de policiamento fisCal o
uso de uniformes semelhantes ao do plano aprovado por êste Decreto-lei.

Art. · 3. 0 As insígnias não poderão ter qualquer semelhança com as das
classes armadas.
Art, 4.0 O pTesente Decreto-lei entra em vigor na data da sua publicação,
Art, 5.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

Plano de uniformes a que se refere o Decreto-lei n.o 6.344, de 15-3-944,
para guarda florestal, do Serviço Florestal, do Ministério da Agricultura
Em tecido de brim cáqui.
Tipo:
Blusa, gola de jaquetão, abotoado com quatro botões, figura 1, de cada
lado do peito. À altura das axilas haverá um pequeno bolso, com portinhola
fechado por um botão preto. Os bolsos serão externos cosidos com duas cos~
turas separados 3 mm na gola esquerda, bordado a linha preta a letra F e na
direita <31 letra S.
A calça (figura 2)
nos lados externos.

~erá

culote, de brim cáqui, um friso de 3 mm vermelho

Capacete (figura 3) colonial, de fibra, revestido de tecido de algodão
Na parte dianteira terá uma estrêla em 'metal branco,

verde~escuro.

Cinto (figura n. 0 4) de couro preto, de polimento, com 5 em de largura
e fivela metálica preta conforme o modêlo.
Botas de couro pretas, cano alto, tipo militar.
Estrê18. (figura 5) de metal branco para o capacete.
Ombreira (figura 6) cáqui com friso vermelho e botão preto nas
midades.

extre~

=

l'\
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DECRETO-LEI N,0 6. 345 -

EX~CU'rlVO

DE

15

DE

MARÇO

DE

1944

Cria funções gratificadas no Quadro Permanente do Ministério da
e dá outras providências
O Presidente da República, usando
tigo 180 da Constituição, decreta:

d~

Agdcultur~.·

atribuição que lhe confere o ar·

Art. 1.° Ficam criadas, no Quadro Permanente dO Ministério da Agricultura, as seguintes funções gratificadas, para os Aprendizados Agrícolas, da
Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário:
·

Aprendizado Agrícola Rio Branco -

Amazonas

1

Chefe do Núcleo de Agricultura (A.A.R.B.-

1

Chefe do Núcleo de Zootecnia (A.A.R.B.-A.)

1

Chefe do Núcleo de Indústrias Rurais (A.A.
R.B.-A) com ......•...........•........
Chefe da Turma de·Administração (A.A.R.B.A.) com ............................... .

A.)
wm

1

com

Cr$ 4. 200,00 anuais

..... , .... , ............• , , .... , .

Cr$ 4. 200,00 anuais

..................•........•.........

Cr$ 4. 200,00 anuais
·Cr$ 3. 000,00 anuais

Aprendizado· Agrícola de Manoel Barata 1
1

1
1

Ch~fe do Núcleo de Agricultura (A.A.M.B.P.) com . , . , .••...•.............. , ... , ..
Chefe do Núcleo de Zootecnia (A.A.M.B.-P.)
com
Chefe do Núcleo de Indústrias Rurais (A.A.
M.B.-P.) com ••...............•.........
Chefe da Turma de Administração (A.A.M.
B.-P.) com ............•.................

CT$ 4. 200,00 anuais

Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 3. 000,00 anuais

Aprendizado Agrícola Vida! de Negreiros 1 -

1
1

1 -

Chefe do Núcleo de Agricultura (A.A.V .N.Pb.) com
Chefe do Núcleo de Zootecnia (A.A.V.N.Pb.) com .; ............................. .
Chefe do Núcleo de IndústriaS Rurais (A.A.
V.N.-Pb.) com ..... ,, , ,, ...... , .. ,, ..... .
Chefe da Turma de Administração (A.A. V .N ,Pb.) com ...•..... , . , , ...•...............

Aprendizado Agrícola João Coimbra '1 -Chefe do
Pe.) com
1 Chefe do
Pe.) com

Pará

Paraíba
Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 4.200,00 anuais
Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 3. 000,00 anuai5

Pernambuco

Núcleo de Agricultura (A.A.J .C., ... , ................ , ...... , .. .
Núcleo de _Zootecnia (A.A.J-:C................................ .

Cr$ 4. 200,0.0 anuais
Cr$ 4. 200,00 anuais
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1
1

Chefe do Núcleo de Indústrias Rurais (A.A.
J,C,wPe.) .com ........•..••........•....
Chefe da Turma de Administração (A.A.J .C.w
Pe.) çorn ·.............................. .

Aprendizado Agrícola Floriano ,Peixoto 1
1

1
1

Chefe do Núcleo de Agricultura A. A. F ."P.AI.) com
Chefe do Núcleo de Zootecnia (A.A.F.P,w
AI.) com
Chefe do Núcleo de Indústrias Rurais (A. A.
F.P.-Al.) com .......................... .
Chefe da Turma de Administração (A. A. F. P.AI.) com ............................... .

Aprendizado Agrícola Benjamin Constant 1
1

1
1

Chefe do Núcleo de Agricultura (A.A.B.C.-S)
com .................................... .
Chefe do Núcleo de Zootecnia (A.A.B.C.-S.)
com ........•............................
Chefe do Núcleo de Indústrias Rurais (A. A.
B.C,wS,) com .... , .• , , , ... _............. .
Chefe da Turma de Administração (A.A.B.
C.-S.) com ............................ .

Aprendizado Agrícola Sérgio de Carvalho 1 -

Cr$ 4 . 200,00 anuais
Cr$ 3. 000,00 anuais

Alagoas

Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 3. 000,00 anuais
Ser[Jipe

Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 3. 000,00 anuais

Bahia

Chefe do Núcleo 'de Agricultura (A.A.S.C.
B.) com ................................ .

1
1

de Zootecnia (A.A.S.C.B.) com ............. , .................. .
Chefe do Núcleo de Indústrias Rurais (A.A.
S.C.-B.) com ........................... .
Chefe da Turma de Administração (A. A. S . C . B.) com ................................ .

Cr$ 4. 200,00 anuais

1 -Chefe do Núcleo

Aprendizado Agrícola Nilo Peçanha 1
1
1
1

Cr$ 4 . 2 00,00 anuais
Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 3. 000,00 anuais

Estado do Rio de Janeiro

Chefe do Núcleo de Agricultura (A.A.N.P.R.J.) com
Chefe do Núcleo de Zootecnia (A.A.N.P.R.J.) com
Chefe do Núcleo de Indú::>trias _Rurais (A. A.
N.P.-R.J.) com
Chefe da Turma de Administração (A.A.N.P.R.J.) com

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

Cr$ 4. 200,00 anuais

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

Cr$ 4.200,00 anuais

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

Cr$ 4. 200,00 anuais

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

C c$ 3. 000,00 anua.is
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Aprendizado Aarícola Visconde de 'Mauá -

Minas Gerais

Chefe do Núcleo de Agricultura (A.A. V .M.M.G.) com ........................•....
1
Chefe .do Núcleo de Zootecnia (A.A.V.M.M.G.) com .......... , ...... , ........... .
1
Chefe do Núcleo de Indústrias Rurais (A.A.
V.M.-M.G.)· com .............•.........•
1 - Chefe da Turma de Administração (A.A.V.
M.-M.G.) com .......•.. , ........•......

1

Aprendizado Agrícola Visconde da Graça -

1
1
1
1 -

Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 3. 000,00 anuais

Rio Grande do Sul

Chefe do Núcleo de Agricu,ltura (A.A.V.G.R.S.) com ......... , ........ , , .. , ...... .
Chefe do Núcleo de Zootecnia (A.A.V.G.R.S.) com ••........... , ............... ,
Chefe do Núcleo de Indústrias Rurais (A.A.
V .G.-R.S.) com .... , ....•............•..
Chefe da Turma de Administração (A.A.V.G.·
R.S.) com ............................. .

Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 4 .. 200,00 anuais
Cr$ 4.200,00 anuais
Cr$ 3.000,00 anuais

Aprendizado Agrícola do Km 47 da Rodovia Rio-São Paulo
1
1

1
1

Chefe do Núcleo de Agricultura (A.A. Km 47)
com ................................•.•..
Che~e do Núcleo de Zootecnia (A.A. Km 47)
com .............••......................
Chefe do Núcleo-de Indústrias Rurais (A.A.
Km 47) com •..•................•.........
Chefe da Turma de Administração (A.A. Km
47) com
Aprendizado Agrícola de Mato Grosso -

1

1

1 -

anuais

Cr$ 4. 200,0.0 anuais
Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 3.000,00 anuais
Mato Grosso

Chefe do Núcleo de Agricultura (A.A.-M,.T.)
~m

.. 1

c,s 4. 2oo,oo

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

Chefe do Núcleo de Zootecnia (A.A.-M.T.)
com ......•..............................
Chefe do Núcleo de Indústrias Rurais (A.A.M.T.) com ...•................ ·........ .
Chefe da Turma de Administração (A.A.-M.
T.) com ............ , .... , . . . . • . . . . . . . . . .

Cr$ 4. 200,00 anuà.is
Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 4. 200,00 anuais
Cr$ 3. 000,00 anuais

Art. 2.° Ficam criadas, no mesmo Qu'adro e Ministério, as seguintes
funções gratificadas para a Escola Agrícola de Barbacena:
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Escola Agrícola de Barbacena

1

Chefe do Núcleo de Indústrias Rurais (E.A.
com ...•.............. ··•··•••·•••· ·
Chefe da Secretaria da Escola Agrícola de Barbacena (E.A.B.) com ...••................

B.)

1

Cr$ 5.400,00 anuais
Cr$ 4.200,00 anuais

Art. 3.° Ficam revogados os Decretos-leis ns. 6.086 e 6.087, de 10 da
dezembro de 1943.
Art. 4.0 Para atender, no corrente ano, à despesa com a execução dêste
Decreto-lei, fica aberto, ao Ministério da Agricultura, o crédito especial de
Cr$ 196.800,00 (cento e noventa e seis mil e oitocentos cruzeiros).
Art. 5.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da RePúbliCa.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.346- DE 15 DE MARÇO DE 1944
Institui o Quadro Suplementar, cria carreiras no Quadro Permanente· do Departamento Administrativo do ServiÇo Público e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 Fica instituído o Quadro Suplementar (Q.S.) do Departamento
Administrativo do Serviço Público.
A~t. 2.0 A atual carreira de Técnico de Administração do Quadro Permanente do Departamento Administrativo do Serviço Público fica alterada
e transferida para o Quadro Suplementar a <iue se refere o artigo anterior, de
conformidade com a tabela anexa.

Art. 3.° Ficam criadas, de conformidade com as tabelas anexas, no Quadro
Permanente do Departamento Administrativo do Serviço Público, as carreiras
de Técnico de Administração, Técnico de Material, Técnico de Orçamento,
Técnico de Organização, Técnico de Pessoal e Técnico de Seleção.
Art. 4.0 Os cargos das carreiras a que se refere o art. 3.0 serão providos
com as dotações correspondentes aos cargos da atual. carreira de Técnico de
Administração, suprimidos por êste Decreto-lei, e com as provenientes das
futuras supressões dos demais cargos dessa carreira.
Art. 5. 0 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação7
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Cal. de Leis- Vol. I

F. 18
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-

277

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO
~ECRETO~LEI

N.0 6.347 -· DE 16 DE MARÇO DE 1944

Eleva o vencimento mensal do Diretor da Estrada de Ferro Noroeste -do Brasil
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Çonstituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Fica elevado para Cr$ 5. 500,00 (cinco mil e quinhentos cru~
zeiros) o vencimento mensal do Diretor da Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil, a que se refere o art. 5.0 , parágrafo único, do Decreto~ lei n. 0 4 .176,
de 13 de março de 1942.
Art. 2.0 Êste Decreto~ lei vigorará a partir de 1 de janeiro de 1944, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
,da República.
GETULIO

VARGAS,

João de .Mendonça Lima.

DECRETO-LEI N. 0 6, 348 -

DE

16

DE

MARÇO

DE

1944

Abre, sem aumento de despesa, créditos suplementares ao Ministério da
Viação e Obras Públicas, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam abertos, ao Ministério da Viação e Obras Públicas
(Anexo n, 0 22 do Orçamento Geral da República para o exercício de 1944),
os seguintes créditos, suplementares à Verba 1 Pessoal:

Cr$ 858.000,00 (oitocentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros) em
refôrço da Consignação II Pessoal Extranumerário, 05 - Mensalistas;
Cr$ 3. 579. 192,00 (três milhões, quinhentos e setenta e nove mil, cento
e noventa e dois cruzeiros) - em refôrço da Consignação li Pessoal Extranumerário, 06 - Diaristas;
'Cr$ 478.800,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos cruzeiros)
em refôrço da Consignação V Outras Despesas com Pessoal, 27
Outras Despesas, 03 Salário Família.

Art. 2.° Fica sem 'EJ.plicação, no Anexo n. 0 22 do Orçamento Geral da
República para o exercício de 1944, a importância de 4.915.992,00 (quatro
milhões, novecentos e quinze mil, novecentos e noventa e -dois cruzeiros), da
Verba 3 - ' Serviços e Encargos, Consignação I - Diversos, 56 - Estradas
de Ferro Mantidas em Regimes Especiais, 31 - Departamento Nacional de
Estradas de Ferro, 07 - Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em cOntrário.
Rio de Janeiro, 16 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.
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DECI<.ETO-LEI N. 0 6.349

~DE

17 .DE MARÇO

DE

1944

Cria uma taxa de validação de diploma de agrônomo e veterinário
O Pr~sidente da República, usando
tigo 180 da Constituição, decreta:

cta:

atribuição que lhe confere o ar-

Art. 1.0 A validação de diploma de agrônomo e veterinário, de que trata
o art. 2.0 do Decreto-lei n. 0 2. 855; de 11 de dezembro de 1940, será feita
mediante o pagamento da taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), a ser
cobrada pelo estabelecimento onde se realizarem as provas de validação.
Art. 2.0 Nos Institutos reconhecidos em caráter permanente, a que se

refere o Decreto-lei n.O 6. 106, de 15 de dezembro de 1943, a taxa não poderá
ser inferio1: à cobrada pelo estabelecimento federal nem superior ao dôbro
dela ,
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sales.
DECRETO-LEI N. 0 6.350- DE 17 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o Ministério da Agricultura a vender à Prefeitura do Distrito Federal
os terrenos do EJntigo Jardim Zoológico e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica o MiniStério da Agricultura aUtorizado a vender à Prefeitura do Distrito Federal, pela importância de Cr$ lO. 000. 000,00 (dez
milhões de cruzeiros), os terrenos onde se achava localizado o Jardim Zoológico desta Capital, com os limites e benfeitorias constantes da escritura
de compra e venda - correspondente à sua aquisição pelo Govêrno Federal
Art. 2.° Fica o 1Y1inistério da Agricultura igualmente autorizado a entrar
em entendimento ccim a Prefeitura do Dfstrito Federal sôbre a maneira, de
ser efetuado o pagamento dos terrenos referidos no artigo 1.0 •
Art. 3. 0 A importância da aquisição será recolhida pela Prefeitura· do
Distrito Federal ao Tesouro Nacional, como "Receita da União".
Art. 4.0 À proporção que forem sendo efetuados os recolhimentos pela
Prefeitura do Distrito Federal, serão abertos ao Ministério da Agricultura
créditos especiais em importância equivalente, os quais serão aplicados na
construção e instalação de dependências do Departamento Nacional da Produção Animal, no Km. 4 7 da rodovia Rio-São Paulo.
Art. 5.0 Os créditos especiais abertos na forma do artigo anterior serão
distribuídos .ao Tesouro Nacional e colocados no Banco do Brasil à disposição do Ministm da Agricultura, que os aplicará na conformidade dos planos,
projetos e orçamentos aprovados pelo Presidente da República.
Art. 6.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
o

Rio de Janeiro, 17 de março de 1944, 123.0 ,da Independência e 56.0 da
República.
G-ETULIO

VARGAS.

Apolonio Sales.
A. de Souza Costa.
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.DECRE'l'O-LEI N.0 6.351-

DE

17

DE MARÇO DE

1944.

Prorroga até 21 de março de 1946 o prazo a que se refere o artigo único do
Decreto-lei n.O 4 .122, de 21 de fevereiro de 1942
O Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e atendendo ao que requereu a Companhia de Trans?Ortes Planaéreos do Rio de Janeiro, S . A., decreta:
Artigo único. Fica prorrogado até 21 de março de 1946 o prazo a que
se refere o artigo único do Decreto-lei n. 0 4.122, de 21 de fevereiro de 1942,
para a assinatura do contrato de concessão à Companhia de Transportes
Planaéreos do Rio de Janeiro, de que trata o Decreto n. 0 1.585, de 26 de
abril de 1937, para construção, uso e gozo da linha aérea Rio de JaneiroPetrópolis-Belém e dos ramais que forem julgados necessários.
Rio de Janeiro, 17 de m?rço de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO-LEI N. 0 6.352-DE 20

DE MARÇO DE

1944

Acrescenta um parágrafo ao art. 272 do Decreto-lei n. 0 2. 035, de 27 de
fevereiro de 1940
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta :
Art. 1.0 O parágrafo único do art. 272 do Decreto-lei n.O 2 .035, de 27
de fevereiro de 1940, passa a ser § 1.0 •
Art. 2. 0

Ao mesmo artigo 272 é acrescentado o seguinte parágrafo.

§ 2.° Convoc_ar-se-á, ainda, substituto para o magistrado designado para
examinar no concurso a que alude o art. 201, quando, por excesso de serviço,
forem incompatíveis o exercício das funções judiciais e o das atribuições de
examinador, salvo no caso do art. 269, § 4.0 •

Art. 3.0 Êste decreto-lei entra em vigor na data de sua publicaç~o, revo'gadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DEC~ETO~LEI

N.0 6.353 -

DE

20

DE

MARÇO

DE

1944

Corri~e erros dactilográtiéos e de impressão e d;{ nova redação a dispositivàs
da Consolidação das Leis do Trabalho

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Os at;:s. 7.0 , alínea e, 133, alínea c, 227 e§ 2.0, 229, §§ 1.0 e 2P,
234, 244, § 2. 0 , 264, § 7.0 , 286,, 287,_ parágrafo único, 360, 379, 500, 653, ~Ií~
nea b, 705, 767, 808, 895 alínea b, 896, alínea b, 899, 902, § 1.0 , 903 e 918
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~ lei n. 0 5. 452,
de 1 de maio de 1943, passam a vigorar com as correições a seguir discri·
minadas:

Art. 7. 0

-

e) onde se lê "quando por estas.'', leia-se·"quando por esta•".

Art. 133
c) onde ~e lê '.'parcital", leia-se "parcial".
Art. 227 Onde 'se lê "seis' horas de trabalho", leia-se "seis
horas contínuas de trabalho".
§ 2.0 ) onde se lê "acôrdo com os respectivos", leia-se "acôrdo,
ou os respectivos" .
Art. 229
~~
§ 1. 0 ) onde se 1ê "diStinta ou que", leia-se "distinta os que''.
§ 2.0 ) onde se lê "aos domingos", leia-se "aos domingos, feriados e dias santos de guarda",
Art. 234 - Onde se lê "de sete horas", leia-se "de seis horas".
Art. 244
§ 2.0 ) onde se lê "no mínimo", leia-se "no máximo".
Art. 264
§ 7.0 ) onde se lê "os contramestres gerais serão", leia-se "os
contramestres gerais e os contramestres de porão serão",
Art. 286 onde se lê "execuções", leia-se "exceções" e onde
se lê "pela Comissão de l'v!arinha Mercante", leia-se "pelo Ministro
da Viação e Obras Públicas, mediante proposta do Departamento
N acion<~l de Portos, Rios e Canais".
Art. 287.
Parágrafo único - onde ~e lê "dos portos, em coordenação com
a entidade estivadora e a su~". leia-se "dos portos, e a sua".
Art. 360 - onde se lê "30 de julho", leia-se "30 de junho".
Art. 379 - onde se lê "de vinte e um (21) anos", leia-se "de
dezoito' ( 18) anos".
Art. 500
onde se lê "da demissão", leia-se "de demissão".
Art. 653
b) onde se lê "deprecados", leia-se "ordenados".
Art. 705
onde se lê "no título subsequente", leia-se "no título X"
Art. 767
onde se lê ~'com matéria", leia-se "como matéria".
Art. 808 - onde se lê "o art. 816", leia-se "o art. 803".
Art. 895
b) onde se lê "dez dias, nos dissídios individuais", leia-se "dez
dias, nos processos de penalidades".
Art. 896
b) onde se-- lê "com violação expressa de direito", leia-se "com
violação da norma juridica".
Art. 899-onde se lê ('até a penhora", leia-se "até a penhora".
Os embargos e o recurso oTdinário terão efeito suspensivo".
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Art. 902
§ 1.0 ) onde se lê "do prejudicado", leia-se "do prejulgado".
Art. 903 - onde se lê "nesse título" leia~se "no título VIII".
Art. 918 --:- onde se lê "nos têrmos do parágrafo único do art. 2.0
do Decreto~ lei n. 0 3, 710 citado", leia~se "nos têrmos do disposto no
ar.t. 734 alínea b, desta Consolidação".
Art. 2.0 O quadro a que se refere o art. 577 da Consolidação das Leis
do Trabalho aprovada pelo Decreto-lei n, 0 5. 452, de 1.0 de m<1io de 1943,
passa a vigomr com as seguintes correições:
11.0 grupo da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Indústria.
onde se lê "Categorias profissionais" .
Trabalhadores na indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça,
Trabalhadores na indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça",
leia~se "Categorias profissionais.
Trabalhadores na indústria de papel, papelão e cortiça.
Trabalhadores na indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça",
2. 0 grupo - da Confediração Nacional do Comércio
onde se lê "lojista do comércio (estabelecimentos de tecidos de ves·
tuário) ''. leia~se "Lojistas do comércio (estabelecimentos de tecidos,
de vestuário)",
Art. 3.0 Ao art. 260 da Consolidação das Leis do Trabalho citada, será
acrescido um § '4.0 , que vigorará com a seguinte redação:
§ 4. 0 )
Tôdas as operações de estiva de mercadorias, tanto nas
embarcações principais, como nas auxiliares, de qualquer tonelagem,
que, na data do Decreto-lei n. 0 2 .032, de 23 de fevereiro de -1'940,
eram executadas por pessoal estranho aos sindicatos de estivadores,
continuarão a ser feitas livremente".
Art. 4.0 O parágrafo único do art. 480 da mencionada Consolidação das
Leis do Trabalho passa a vigorar como § 1.0 , acrescentando~se ao referido
2rtigo um § 2. 0 , com a seguinte redação:
"§ 2.0 )
Em se tratando de contrato de artistas de teatros e
congêneres, o empregado qt1e rescindí~lo sem justa causa não poderá
trabalhar em outra emprêsa de teatro ou congênere, salvo quando re~
ceber 2testado liberatório, durante o prazo de um ano, sob pena de
ficar o novo empresário obrigado a pagar ao anterior uma indeni·
zBção correspondente a dois anos do salário estipulado no contrato
rescindido''.
Art. 5. 0 O art.· 652 da Consolidação déls Leis do Trabalho aludida vigorará sem o item e, passando o seu item d a ter a seguinte redação:
"d) impor multas e demf.lis penalidades relativas acs atos de sua
competência".
Art. 6. 0 A referida Consolidação das Leis do Trabalho passará a vigorar
com mais um artigo, que terá a seguinte redação:
"Art. 922 - O disposto no art. 301 regerá sàmente as relações
de emprêgo iniciadas depois da vigência desta Consolidação".
Art. 7. 0 O presente Decreto~ lei entmrá em vigor na data da sua pu~
blicação, sendo suas disposições aplicáveis aos casos pendentes de julgamento
ou recurso por parte _das autoridades administrativas ou judiciárias do trabalho.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO-LEI N. 0 6.354 -

DE

20

DE MARÇO DE

1944

Ceia wn Distrito no Depart;:;:.mento Nacional de Obras de Sanea_p-1ento, do
llt1inistério da Viação e Obras Públicas, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da· Constituição, decreta_:

Art. 1.° Fica criado, no Departamento Nacional de Obras de Saneamento, do !I.J!inistério da Viação e Obras Públicas, um Distrito, com a denominação de Distrito do Espírito Santo, para atender às obras que serão
executadas no Estado do Espírito Santo.
Art. 2.° Ficam criadas, no Quadro I Parte Permanente do Ministério da Viaçao e Obras Públicas, as seguintes funções gratificadas:

Anuais

1
1
1

-

Chefe
Chefe
Santo)
Chefe
pírito

c,s

9.600,00

...................................... c,s

5.400.00

de Distrito (D.N.O.S.
Espírito Santo) ..
Espírito
de Turm<'1 de Ob:r2s (D.N.O.S. -

de Turma Administrativa (D.N.O.S.

Es~

C,$

Santo)

4.200,00

Parágrafo único. A funç~o de Chefe .de Turma de Obras será exercida por fu.1cionário da carreira de Engenheiro.
Art. 3.0 Para ater..der à despesa decorrente do disposto no art. 2.0
dêste Decreto-lei, fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas,
o crédito suplementar de Cr$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos cru~
zeiros), em refôrço da Verba 1 Pessoal, Consignação III Vantagens,
Subconsignação 09 !?-'unções gratificadas, alínea 04
Departamento de
Administração, item 06 Diyisão do Pessoal.
Art. 4. 0 O pre~ente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.~
da República.
GETULIO

VARGAS.

joíio de Mendonça Lima,

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N .0 6. 355 -

DE

20

DE

MARÇO

DE

1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 1.560.000,00, para
despesas da Comissão de Contrôle dos Acordos de Washington
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de
um milhão quinhentos e sessenta mil cruzeiros (Cr$ 1.560.000,00), que
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será distribuído ao Tesouro Nacional, para atender às despesas da Comissão
de Contrôle c\os -Acordos de Washington, a partir de 1 de janeiro de 1944,
sendo:
Cr$
Pessoal

1. 320. 000,00

Material:
Permanente
Consumo
Diversas Despesas

70.000,00
70.000,00
100.000,00

240.000,00
1. 560.000,00

Art. 2. 0 Êstc Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Cosia.

DECRETO-LEI N. 0 6.356-DE 21 Dlt MARÇO DE 1944
Cria o cargo de 2.° Curador de Menores, no Quadro da Justiça, do Ministério
da justiç-a e Negócios Interiores
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta :
,
Art, 1.° Fica criado, na Parte Permanente do Quadro da Justiça do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, um cargo de Cun:dor de Menores,
padrão P, que terá a denominação de 2.° Curador de I\-1enores.
Parágrafo único. O atual Curador de Menores passa a ter a denominação
de 1.° Curador de Menores.
Art. 2.0 O art. 81 do Decreto-lei n. 0 2, 035, de 27 de fevereiro de 1940,
alterado pelo de n. 0 4.219, de 31 de março de 1942, passa a vigorar com
a seguinte redação :
"Art. 81.

Aos Curad_ores de l'VIenores incumbe especialmente:

I - exercer as atribuições que lhe são conferidas pelo Código de Menores e legislação especial subseqüente, oficiando em todos os processos da
Vara de Menores;
II - desempenhar as funções de curador de órfãos, em geral, nos processos de jurisdição do Juízo de Menores;
Ill - inspecionar e ter sob sua vigilância os asilos de menores e órfãos,
de administração pública ou privada, promcvendo as medidas que se fizerem
necessárias à proteção àos interêsses àos asilados;
IV - promover e acompanhar os processos de cobrança de soldadas ou
alimentos devidos a menores;
V -:- exercer as atribuições que lhe são conferidas no art. 90 desta lei.
Parágrafo único. O 1.° Curador funcionará nos feitos a cargo do Cartório
do 1.0 ofício e o 2.0 nos do 2.0 ofício".
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Art, 3.0 Para atender, no atual exercício, à despesa com o disposto nesta
lei, fica aberto ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores o crédito especial
de Cr$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros),
Art. 4. 0 O presente decreto-lei entrará
blicação, revcgadas as disposições em contrário.

em

vigor na data de sua pu-

Rio de Janeiro, em 21 de março de 1944,- 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.357

~ DE

21

DE MARÇO DE

1944

Dispõe sôbre a obtenção de licenças e pl"ioridades para a importação de ma~
teriais destinados às repartições _civis federais, autarquias e entidades paraestatais
O Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Coristituição, decreta:
Art. 1.0 As solicitações de licenças e prioridades para a importação de
materiais destinados às repartições civis federais, autarquias e entidades para·
estatais serão dirigidas à Carteira de Exportação e Importação do Banco do
Brasil por intermédio do Departamento Federal de Compras (D.F.C.) do
Ministério da Fazenda,

Art. 2.0 As atribuiçõe!'l conferidas ao D, F. C. se estendem a todos os
materiais de importação cuja despesa corra por dotação orçamentária ou adicional, qualquer que seja a forma de aquisição ou o Órgão comprador, inclusive nos casos de aplicação de adiantamentos.
Art, 3.0 O D. F. C, · fica autorizado a investigar da necessidade dos
materiais, rejeitar os pedidos, ou reduzir sua quantidade,
Art. 4. 0 O Diretor Geral do D.F.C., o Presidente do Banco do Brasil
e o Diretor da Carteira de Exportação e Importação do mesmo Banco, baixarão, em conjunto, as instruções que julgarem úteis para solução dos casos
omissos, evitar duplicidade de pedidos de prioridade e assegurar ao serviço
público civil o abastecimento regular de materiais que dependam de importação.
Art. 5.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas a::; disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de março de 1944, 123.0 da Independ&ncia. e 56.0 .
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.
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DECRETOMLEI N.O 6.358 -

DE 22 DE MARÇO DE 1944 --

Prorroga o prazo a que se refere a alínea "e, do art. 1.0 do DecretoMlei
n. 0 1.474, de 3 de agôsto de 1939 e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 180 dô! Constituição e a-tendendo ao que requereu The Leopoldina
Railway Company Limited, decreta:
Art. 1.° Fica prorrogado por dois anoso, a partir da data da assina,tura
de presente DecretoMlei, o prazo a que se refere o art. 1.0 alínea e, do
DecretoMlei n. 0 1.474, de 3 de agôsto de 1939, que concedeu o empréstimo
de_ Cr$ 30. 000. 000,00 a The Leopoldins.• Ra..Uway Company Limited, para
a conclusão de tÔdi>'s as obras, melhoramentos e aquisições que puderem
ser realizados com recursos existentes no País.
Art. 2.° Fica, em suspenso, enquanto perdurarem as dificuldades atuais,
o pra•zo pa<ra a execução de obras ou aquisições constantes dos programas
previstos no art. 2.0 do mesmo Decreto~lei e que dependam de importação
de materiais, cumprindo SI The Leopoldina Railway Company Limited s'PrOM
~eitar tôdas as oportunidades favoráveis às importações, a juízo do Departamento Nacional de Estrax:l.as de Ferro.
Art. 3.0 O Departamento Nacional de Estradas de Ferro, de acôrdo
com a The Leopoldina Railwe.•y Compa'Ily Limited, reverá os programas já
aprovados, com a finalidade de substituir tanto quantv possível obras que
dependam de importação de materiais, por outras que, sendo de necessidade
e de utilidade, possa•m ser realizadas com recursos existentes no País, que
ficarão sujeitas ao prazo do dois anos de que trata o art. 1.0 dêste De~
ereto-lei.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições en:t contrário.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 123.0 da Independência. e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LÉI N. 0 6.359 -

DE

22

DE MARÇO DE

1944

Prorroga o prazo prev-isto no art. 3.0 cfs> Decreto-lei n. 0 5.219, de 22 de
janeiro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica prorroga<do, por ma-is 60 dias, o prazo a que se re~
fere o art. 3.0 do Decreto~lei n. 0 5.219, de 22 de janeiro de 1943, para
assina•tum do contrato, relativo à concessão outorgada à Companhia Rádio
Internacional do Brasil para executar serviços radiotelefônico público interior
e radiotelefônico público restrito interior, e de que tratam os Decretos~leis
ns. 5.270, 5.337, 5.518, 5.716, 5.838, 6.028 e 6.226, respectivamente;
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de 23 de fevereiro, 23 de março, 25 de maio, 31 de julho, 21 de seterrtbro,
24 de novémbro do ano p. findo e 24 de janeiro do corrente ano.
Art. 2.0

RevogB~m-se &s

disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 22 de março de 1944) 123.0 da Independêncb e 56.0 da
Repúbiica.
GETULIO VARGAS.

João ele Mendonça Lima.

DECRETO-LEI N. 0

6.~60

-

DE

22

DE MARÇO DE

1944

Abre <::o Ministério da Viação e ObNlS Públicas o crédito especial
CrS 2. 829.612,80, para obras e aparelhnmento do pÔrto de Laguna

de

O Preúdente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aber-::o ao Minü:tério da Viação e Obras Páblicas, com
fundamento no Decreto-lei n. 0 2. 667, de 3 de outubro de 1940, o crédito
especial de dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e doze
cruzeiros e oitenta centavos (Cr$ 2. 829. 612,80), p.s.•rso atender às despesaS
(Obras, Desapropriações, Aquisições de Imóveis e Equipamentos) com o
custeio de obras e aparelhamento do pôrto de Laguna
Art.

2:

0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicõ:Ção.

Art. 3.0 Revogz.om-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 123.0 da- Independênci3! e 56:0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.361

~DE 22 DE MARÇO DE

1944

Suspende, enquanto perdurar o estado de guerra, as disposições dos arts. 239
e 241 da Consolidação das Leis fio Trabalho e dá outras erovidências

. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As disposições contidas nos arts. 239 e 241 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio
de 1943, fiC"am suspensas, enquanto perdurar o estado de guerra, passando a
vigorar, nesse período, com a seguinte redação:
Art ·. 239. A duração normal do trabalho efetivo será de oito
horas diárias para o pessoal em geral, ou de noventa e seis horas por
cada ciclo de quatorze dias para o pessoal da categoria c.

287

A'fOS DO PODER EXECU'l'IVO

§ 1.0 Para o pessoal desta categoria sujeito ao regime de no·
venta e seis horas no ciclo de quatorze dias, não será fixado qual~
quer período de trabalho efetivo superior a dezeseis horas. Para o
pessoal de tração em serviço de trens de passageiros, êsse período
não será superior a doze horas. ·
§ 2. 0 Depois de cada período de oito ou mais horas de trabalho
efetivo, haverá um repouso mínimo de oito horas, salvo casos es·
peciais.
§ 3. 0 Dada, a conveniência do serviço, poderá um período de
trab101lho ser dividido em turnos não excedentes de três, respeitado o
número total de horas prefixadas e facultado um mínimo de oito
horas contínuas de repouso, depois de cada período completo.
§ 4·. 0 A duração do trab:'llho efetivo a que se refere o artigo
anterior poderá ser elevada independentemer.te ele acôrdo ou con·
trato coletivo a dez horas diárias ou a cento e vinte hroas por ciclo
de qu&torze dias, a juízo da administração e por exigência do serviço.
§ 5. 0 Em casos especiais, que serão comunicados ao órgão
competente do }A::inistério do Trabalho, Indústria e Comércio, po·
derá a duração do trabalho efetivo ser elevada até doze horas
diárias cu a cento e quarenta e quatro horas por ciclo de quatorze
dias.
§ 6. 0 Para o p~ssoal da equipagem de trem, quando a em·
prêsa não fornecer alimentação, em viagem, e hospedagem, no des·
tino, concederá uma ajuda de custo para atender a tais despesas.
§ 7.0 As esc::J.las do pessoal da categoria c serão organizadas de
· modo que não caiba a qualquer empregado, em cada grupo de dois
ciclos consecutivos, um total de horas de serviço no turno superior
às de serviço diurno.
§ 8. 0 Os períodos de trabalho do pessoal da categoria c serão
registrados em cadernetas especiais. que ficarão sempre ein poder
do empregado. de acôrdo com o modêlo aprovado pelo Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio" .

Art. 241. As horas de trabalho excedentes dns do horário
normal, definido no art. 239, serão pagas como horas . extraordi·
nárias na seguinte base: as duas primeiras horas com o acréscimo
de 25% (vinte e cinco por cento) sôbre o salário-base normal, as
dua~ subseqüentes -com um adicional de 50% (cinqüenta por cento)
e as restantes com um adicional de 75o/o (setenta e cinco por -cento).
§ 1.0 Para o pessoal da categoria c, serão igualmente conside~
radas como extraordinárias, com o aumento de 25% (vinte e cinco
por cento) sôbre o salário hora normal, as horas que ultrapassarem
noventa e seis no ciclo de quatorze dias e que não tenham sido
computadas na forma dêste artigo.
§ 2.0 Entendem-se por salário-hora normal, para os efeitos
dêste artigo, o quociente do ordenado mensal por 240 (duzentos e
quarenta) ou do salário diário por 8 (oito)".
Art. 2. 0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua pu·
blicação.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO-LEI N.0 6.362 -

DE

22

DE MARÇO DE

1944

Cria o '3.0 Batalhão de Engenhos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180, da Constituição, decreta:
Artigo único, E' criado, para instalação imediata, com sede em Santa
Maria - Estado do Rio Grande do Sul, o 3.0 Batalhão de Engenhos.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra,

DECRETO-LEI N.O 6.363 -

DE

22 DE MARÇO DE 1944

Cria o 6.0 Batalhão de Engenhos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180, da Constituição, decreta:
Artigo único. E' criado, para instalação imediata, com sede em Pôrto
Alegre - Estado do Rio Grande do Sul, o 6.0 Batalhão de Engenhos,
Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República .
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra,

DECRETO~LEI

N. 0 6.364-DE 23 DE MARÇO DE 1944

Suspende, até 31 de dezembro de 1944, a cobrança dos direitos e taxas que
incidem sôbre o leite e ovos de procedê(lcia estrangeira
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta :
Art. 1.° Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1944, a cobrança dos
direito!i de importação para consumo e demais taxas aduc:meiras, inclusive
a de previdência social, que incidem sôbre o leite fresco esterilizado, concentrado ou não, sem' aÇúcar; condensado, concentrado, com açúcar; em pó, tableoides ou em outro estado, com ou sem açúcar, classificados no art. 98,
classe 4.a, da atual Tarifa das Alfândegas.
Art. 2.0 Gozarão dos favores constantes do artigo anterior os ovos de
aves domésticas, com casca, frescos por frigorific9.ção ou outro processo; sem
casca, completos ou só as gemas, em pó, ou outro estado, açucarado ou não,
dos incisos 1. 0 e 2. 0 do art. 105, classe 4.a da Tarifa das Alfândegas.
Art, 3.0. As mencionadas mercadorias que já estivere~ em portos nacionais gozarão do regime fiscal de isenção de que trata êste decreto-lei.
Parágrafo único, O disposto neste artigo abrange os produtos que, submetidos a despacho, ainda não tenham sido desembaraçados pela repartição
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aduaneira e bem assim os embarcados até 31 de dezembro de 1944, circunstância esta que será provada com o respectivo conhecimento de carga.
Art. 4.0 ' O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de março de 1944, 123.0 da Independgncia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa,

DECRETO-LEI N, 0 6, 365 -

DE

25

DE

MARÇO

DE

1944

Organiza a Fôrça Aérea Brasileira em tempo de paz

Ainda não foi publicado no Diário Oficial.

DECRETO-LEI N.0 6. 366 -

DE 23

DE MARÇO DE

1944

Concede pensão especial à viúva de Augusto José do Nascimento
O Presidente da República, usarido da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 À viúva de Augusto José do Nascimento, ex-porteiro, aposentado, do Arsenal de Marinha de Ladário, no Estado de Mato Grosso, D. Rita
de Arruda Vicente do Nascimento, é concedida urna pensão mensal de sessenta e seis cruzeiros e setenta' centavos (Cr$ 66,70), de acôrdo com o resolvido no processo protocolado no Serviço de Comunicações do Ministério
da Fazenda sob n, 0 93.625-42.
Art. 2.0 A pensão especial de que trata o artigo precedente é devida a
partir do m@s de março de 1944, -inclusive, correndo a despesa à conta da
verba orçamentária destinada ao pagamento dos demais pensionistas a cargo
do Ministério da Fazenda,
Art, 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio

de

Janeiro,

23

de março

de 1944,

123.0

da

Independência e

56.0 da República,
GETULIO VARGAS.

A, de Souza Costa.
Col. de Leis- Vol. I

F. 19
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DECRETO-LEI N.0 6·.367 .-

DE

23

DE MARÇO DE

1944

Cria uma coletoria iedercl no município de Doces de Campos, no Estado
·
de lv1inas Gerais, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição,
tendo em vista o disposto no Dec~eto-lei número ·s. 008, de 30 de janeiro de 1941, decreta:

e

Art. 1.° Fica criada uma coletoria para arrecadação das rendas federais
no município de Dores de Cam'pos, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Ficam criados e incluidos nas respectivas carreiras do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda 1 (um) cargo de "Coletor classe C" e 1 (um) cargo de "Escrivão - classe B".
Art. 3.0 Para atender à despesa decorrente dêste Decreto-lei, fica aberto
o crédito suplementar de dezessete mil cruzeiros (Cr$ 17 .000,00), em refôrço da Verba 1 - Pessoal, do .vigente orçamento do referido Ministério
(Anexo n.O 16 do Decreto-lei n.O 6. 143, de 29 de deúmbro de 1943),
como segue:
VERBA 1 -

Consignação I -

S/c n. 01
S/c n.O 02
0

PESSOAL

Pessoal Permanente'"

Pessoal Permanente .................. .
Percentagens . . , ............. , ....... .

6.000,00
11.000,00

Cr$

17.000,00

Art. 4.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
56.0

Rio de Janeiro,
da República,

23

de

março

de 1944,

123.0 da

Independência e

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO~LEI

N. 0 6, 368 -

DE

23

DE ~ARÇO DE

1944

Cria uma coletocia federal no município de Bandeirantes, no Estado do Parat1á,
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere· o
art. 180 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei nút:nero 3.00.8, de 30 de janeiro de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica criada ·uma coletoria para arrecadação das rendas federais
no município de Bandeirantes, no Estado do Paraná.
Art. 2.° Ficam çriados e incluídos nas respectivas carreiras do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda 1 (um) cargo de "Coletor classe C" e 1 (um) cargo de "Escrivão - classe B".
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Art. 3.0 Para atender à despesa decorrente dêste Decreto-lei, fica aberto
o crédito suplementar de dezessete mil cruzeiros (Cr$ 17 .000,00), em tefôrça da Verba 1 - , Pessoal, do vigente orçamento do referido Ministério
(Anexo n,0 16 do Decréto-lei n, 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943),
como segue:
VERBA 1 Consi~twção
0

S/c n. 01
S/c n. 0 02

I -

PESSOAL

Pessoal Permanente

Pessoal Permanente
Percentagens .

6. 000,00
11.000,00
Cr$

17. 000,00

Art. 4.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.

56.0

Rio de Janeiro,
da República.

23

de

março

de 1944,

123.0

GETULIO

da

Independência e

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.369 -

DE 24 DE MARÇO DE 1944

.t,_utoriza a aquisição, pela União, de um imóvel na cidade de Uruguaiana,
Estado do Rio Grande do Sul
O Presidente d6! República, usando da atribuição qqe lhe confere o :~r
tigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.°

Fie~.

autorizada a aquisição, pela União, do imóvel situado Hm

Umguaié'.•:i.1a, Esta-do do Rio Grande do Sul, na Praça Pedro li, de proprie-

d:;o,de de Telmo de Azambuja Cidade e seus filhos Rui do Amaral Cidade, Julieta Amaral Cidade e Raul do Amaral Cidade.
da

Art. 2,0 Êsse imóvel destina-se à amplia•ção das instalações da Delegacia
dos Portos do Estado do Rio Grande do Sul, em Uruguaiana.

Capitani~

Art. 3. 0 A despesa resultante, na importância de vinte mil cruzeir0s
(Cr$ 20.000,00), correrá à conta dos recursos do Fundo Naval.
Art. 4.0 Revog€-'m-se as disposições em contrário.

Rio de J::;·ueirà, 24 de março de 1944, 123.0 da Independênci& e 56.0 da
l<ep-6. blica.
GETULIO

V ARG_AS.

Henrique A. Guilhem,
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DECRETO-LEI N. 0 6.370 -

DE 24 DE MARÇO DE 1944

Revigora, no presente ano, o Decreto-lei n.O 3. 143, de 25 de março de 1941
O Presidente d~ República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

~~r·

A:rt. 1.° Ficam em vigor, no corrente ano, para a Escola Naciona-l de
Agronomia, do Centro Nr:..<donal de Ensino e Pesquisas Agronômicas, do Ministério da Agricultura-, as disposições do Decreto-lei n. 0 3.143, deJ 25 de
ma•rço de 1941.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de março de 1944, 123. 0 da Independência e
lo(epública.

56.<:~ ..:a

GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales.
DECRETO-LEI N. 0 6.371 -DE 27 DE MARÇO DE 1944
Dispõe sôbre a forma de pagamento do pessoal extranumerário-diarista de
diversos órgãos, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As importâncias destinadas ao p'ãgamento do pessoal extranumerário-diarista da Divisão de Organização Sanitária, do Serviço Nacional
de Malária, do Serviço Nacional de Peste, do Serviço Nacional de Tuberculose e do SerViço Nacional de Febre Amarela poderão ser entregues, como
adiantamento, pela Tesouraria do Ministério da Educação e Saúde, a servidores indicados pelos Diretores daquelas repartições.
Art. 2.0 As fôlhas comprobatórias dos pagamentos efetuados na forma
dó al"t. 1.0 serão encaminhadas pelo responsável, em duas vias, à Divisão
do Pessoal do Ministério da Educação e Saúde, na qual deverão dar entrada
no prazo de 90 dias, contados a p~rtir da data em que ~or realizada a despesa.
Art. 3.0 A Divisão do Pessoal encaminhará uma das vias ao Tribunal
de Contas, para registro a posteriori, acompanhada de parecer sôbre a legalidade da despesa, à vista de seus assentamentos e da legislação referente
a pessoal,
Art. 4.0 Deixa de aplicar-se às dotações destinadas a pessoal o. disposto no § 1.0 do art. 4.0 do Decreto-lei n.0 1. 975, de 23 de janeir?
de 1940.
Art. ~. 0 Estende-se à ,Divisão de Organização Sanitária, ao ·Serviço Nacional de Malária, ao Serviço Nacional de Peste, ao Serviço Nacional de
Tuberculose, :io Serviço Nacional de Febre Amarela e ao Serviço de Saúde
dos Portos o disposto no § 1.0 do art. 43 do Decreto-lei n. 0 5.175, de 7
de janeiro de 1943.
Art. 6. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de marÇo de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Çapanema.
A. de Souza Costa,
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DECRETO-LEI N.0 6.372 -

DE

27

DE MARÇO DE

1944

Ab.re, sem aumento de despesa, créditos suplementares ao Ministério da
Educação e Saúde, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
tigo 180 da Constituição, decreta:

0

ar-

Art. 1.0 Ficam abertos, ao Ministério da Educa~ã? e Saúde (Anexo
n. 0 15 do Orçamento Geral da República para o exerc1c10 de 1944), os seguintes créditos, suplementares à Verba 1 - Pessoal:
Cr$ 691.200,00 (seiscentos e noventa e um mil e duzentos cruzeiros)
em refôrço da Consignação II Pessoal Extranumerário, 04 ----:- Contratados;
Cr$ 6. 581.420,00 (seis milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte cruzeiros) ~ em refôrço da Consignação II Pessoal
Extranumerário, 05 - !vfensalistas;
Cr$ 45.309.176,00 (quarenta e cinco milhões, trezentos e nove mil,
cento e setenta e seis cruzeiros) - em refôrço da Consignação II - Pessoal
Extranumerário, 06 Diaristas:
Cr$ 6. 266. 880,00 (seis milhões, duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta cruzeiros) - em refôrço da Consignação V - Outras Despesas com Pessoal, 27 - Outras Despesas, 03 - Salário Família.
Art. 2.0 Ficam sem aplicação, no Anexo n.O 15 do Orçamento Geral
da República para o exercício de 1944 - Ministério da Educação e Saúde,
as seguintes importâncias, na Verba 3 - Serviços e Encargos:
Cr$ 175.320,00 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e vinte cruR
zeiros) - da Consignação I - Diversos, 52 Serviços de Saúde e Higiene, 34 Departamento Nacional de Saúde, 11 - Divisão de Organização Sanitária, c) Campanha Contra a Esquizostomose;
Cr$ 151. 140,00 (cento e cinqüenta e um mil, cento e· quarenta cruzeiros) - da Consignação I - DiVersos, 52 - Serviços de Saúde e Higiene,
34 - Departamento Nacional de Saúde, 11 - Divisão de Organizacão Sanitária, e) Campanha Contra o Tr::~coma;
· Cr$ 18. 100. 800,00 (dezoito milhões e cem mil e oitocentos cruzeiros)
- da Consignação I - Diversos, 52 - Serviços de Saúde e Higiene, 34 Departamento Nacional de Saúde, 17 Serviço Nacional de Febre Amarela;
Cr$ 610.080,00 (seiscentos e dez mil e oitenta cruzeiros) - da ConR
signação I - Diversos, 52 ~ Serviços de Saúde e Higiene, 34 - Departamento Nacional de Saúde, 19 Serviço Nacional de Lepra, a) Censo
e outros serviços relacionados com a lepra, inclusive transporte e hospedagem
de leprosos;
C:o:-$ 568. 700,00 (quinhentos e sessenta e oito mil e setecentos cruzeiros) - da Consignação I - Diversos, 52 - Servi!<os de Saúde e Highme,
34 Departamento Nacional de Saúde, 22 Serviço Nacional de Tuberculose, a) Realização do censo torácico no país;
Cr$ 249.120,00 (duzentos e quarenta e nove mil, cento e vinte ciuzeiros) - da Consignação I - Diversos, 52 - Serviços de Saúde e Higiene,
34 - Departamento Nacional de Saúde, 23 - Serviço de Saúde dos Portos,
a) Serviço de desinfestação de aeronaves.
Art. 3.° Ficam sem aplicação, no- Orçamento Especial do Plano de
Obras e Equipamentos para o exercício de 1944 (Decreto-lei n.0 6.'145,
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de 29 de dezembro àe 1943 - parte referente ao Ministério da Educação e
Saúde, as seguintes importâncias:
Cr$ 22.908.848,00 (vinte e dois milhões, novecentos c oito mil, oitocentos e quarenta e oito cruzeiros) da Consignação I Obras, 02 Prosseguimento e Conclusão de Obras Iniciadas em Exercícios Anteriores e
sua Fiscalização; Instalação, Aparelhamento e Equipamento, 34 Departamento Nacional de Saúde, 20 Serviço Nacional de Malária, a) Trabalhos de pequena hidrografia, polícia de focos e serviços complementares;
Cr$. 9.916.428,00 (nove milhões, novecentos e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e cito cruzeiros) - da Consignação I - Obras, 02 - Prosseguimento e Conclusão de Obras iniciadas em exercícios anteriores e sua
fiscalização; Instalação, Aparelhamento e Equipamento, 34 Departamento
Nacional de Saúde, 21 Serviço Nacional de Peste, a) Pequenas obras
de anti e desratização;
Cr$ 6. 168.240,00 (seis milhões, cento e sessenta e oito mil, duzentos e
quarenta cruzeiros) - · da Consignação III Disponibilidades 05 Dotação destinada às Despesas Decorrentes de Projetos- Novos ou Alteração
de Projetos, Obras a serem iniciadas ou em prosseguimento, equipamentos
Diversos, desapropriação ou aquisição de Imóveis, segundo autorização do
Presidente da República, 04 Departamento de Administração, 04 Divisão de Obras.
Art. 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência
da República.

·e

56.0

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.373- DE 27 DE MARÇO 45 1944

CTia funções nas tabelas numéricas de extranumerário mensalista da Viação
Federal Léste Brasileiro, e dá outras providências

Ainda não foi publicaáo no Diário Oficial.

DECRETO-LEI N. 0 6. 374 -

DE 27 DE MARÇO DE 1944

Altera, sem aumento de despesa, o Anexo 14 - Ministério da. Agcicultw:a
do Orçamento Geral da República para o exercício de 1944, e dá outras
providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O Anexo 14 Ministério da Agricultura do Orçamento
Geral da República para o exercício de 1944, passa u vigorar, a contar de
1.0 de janeiro de 1944, com as seguintes alterações na Verba 1 - Pessoal:

I - Na Consignação V Outras Despesas com Pessoal
Outras Despesas
27
04 - Outras Despesas
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28 -

Serviço de Proteção aos índios

Onde se lê ......... ,' ............... .
Leia.~se

H -

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

Na Consignação II -

05

3.640.000,00
2 . 551. 4so,oo

Pessoal Extranumerário

Mensalistas
04 -

Departamento de Administração
06 -

Divisão do Pessoal

Onde se lê ......................... .
Leia-se ............................ .
- III -

c,s
c,s

c,s

31.198.200,00
Cr$ 32.152.800,00

Na Consignação· !I -'Pessoal Extranumerário
06

Diaristas

04 -

Departamento de
06 -

Administraç~o

Divisão do Pessoal

Onde se lê ........................ .
Léia-se ......... ·................... .
IV.- Na Corisignáção V -

27 -

ü$ 30. 588.520,00

c,s

30.628. 120,1){)

Outras Despesas ·com Pessoal

Outras Despesas
03 -

Salário Família

04 -,-. Departamento de Administração
06 -

Divisão do Pessoal

c,s 8. 8oo. ooo,oo

Onde se lê
Leia-se

Cr$ 8.894.320,00

Art. 2.0 ítste Decreto-lei entrará em vigor na _data de sua publicaç3.o,
revogadas as disposições em contráric .
Rio de_ Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da' Repúbli~a.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

A. de Sousa Costa.

DECRETO~LEI N. 0 6.375-

DE 27

DE

MARÇO

DE

1944

Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a contratar, através do Instituto Riograndense do Arroz, operações de crédito com o Banco do Brasil S. A.·
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para facilitar o cUmprimento do Acôrdo assinado em 21 de
dezembro de 1943 com os Governos da Inglaterra, da Irlanda do Norte e
dos Estados Unidos da América fica o Estado do Rio Grande do Sul autorizado,. através do Instituto Riogranderise do Arroz, a contratar operações de
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crédito com o Banco do Brasil S. A., pela Carteira de Crédito Agricola e Industrial, até o má.J<::imo de setenta milhões de cruzeiros (Cr$ 70.000.000,00),
sendo:
a) Vinte milhões de cruzeiros (Cr$ 20.000.000,00) para construção, instalação, aqu1sição e ampliação d1! bens e aparelhamentos necessários à melhoria das condições de cultura, beneficiamento e escoamento do arroz; e,
b) Cinqüenta milhões de cruzeiros (Cr$ .50. 000. 000,00) para aquisição
de arroz nas safras de 1943-1944 e 1944-1945.

Art. 2.0 As operações previstas na letra a do artigo anterior poderão
ser contratadas ao- prazo máximo de dez ( 10) anos e até o valor do custo
das instalações; as referidas na letra b, pelo prazo necessário ·ao escoamento
da produção nas respectivas safras.
Art. 3.0 A forma de resgate e demais condições dos empréstimos obedecerão às exigências da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco
do Brasil S. A.
Art. 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.376- DE 27 DE MARÇO DE 1944

Dispõe sôbre a amortização da dívida com garantia hipotecária da Companhia
Estrada de Ferro e Minas de São jerônimo e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a amortização, de uma só vez ou em pre-stações, da dívida com garantia hipotecária na importância de dois milhões de
cruzeiros (Cr$ 2.000.000,00), contraída com o Govêrno Federal pela Companhia Estrada de Ferro e 'Minas de São Jerônimo, nos têrmos da escritura
de )O de outubro de 1918, lavrada em notas do tabelião do 12.0 Oficio, do
Distrito Federal, e contrato celebrado no Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio em 29 do mesmo mês e ano, com fundamento no Decreto
n. 0 12.943, de 30 de março de 1918.
§ 1.0 O pagamento da referida dívida poderá ser feito, ·como faculta
a cláusula IV do mencionado contrato, em carvão nacional proveniente das
minas da referida Companhia, pôsto pela mesma à disposição do Govêrno Federal ao costado dos navios em Pôi:to Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
vigorando para êsse pagamento os preços que forem fixados pelo Govêrno,
de acôrdo com as condicões do mercado.
§ 2.0 A entrega d; carvão será feita às autoridades que forem designa~
_das pelo Ministro da Viação e Obras Públicas, mediante guias de recebimento,
em quatro vias, com as especificações necessárias, ficando desde o momento
da conferência e anotação do recebimento nas guias, considerado entregue o
combustível ao Govêrno, para os efeitos da amortiZação da dívida.
§ 3.0 O pagamento em carvão poderá ser feito de uma só vez ou
em prestações, na itnportancia mínima de quatrocentos mil cruzeiros (Cr$
400.000,00) anuais, no prazo máximo de. cinco (5) anos, obrigando-se a Companhia a completar as referidas importâncias em dinheiro, sempre que os for-
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necimentos de carvão não alcançarem o limite mínimo fixado para cada ano .
Art. 2. 0 Para liquidação da dívida, na forma do artigo anterior, ficam
relevados os pagamentos dos juros vencidos .e a vencer e das multas, penalidades conVencionais e outras obrigações contratuais com referência ao referido
empréstimo.
Art. 3.0 Completado o pagamento da dívida, de conformidade com as
condições estabelecidas neste Decreto-lei, será dada à Companhia a respectiva
quitação e autorizada a baixa da inscrição da hipoteca das suas propriedades
nos registros competentes, ficando sem efeito a concessão estabelecida nêste
Decreto-lei para amortização da dívida se, _por qualquer motivo, não forem
efetuados os fornecimentos em carvão, ou os pagamentos em dinheiro, na forma
e nos prazos ora fixados, subsistindo, em tal caso, integralmente e para todos
os efeitos as obrigações da Companhia decorrentes da escritura e contrato
mencionados no art. 1.0 •
Art. 4. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.377-

DE

27

DE

MARÇO

DE

1944

Autoriza a locação de próprio nacional
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministério da Fazenda autorizado, através da Diretoria
do Domínio da União, a alugar ao Arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro,
por nove ( 9) anos, independente de concorrência e mediante as condições
estipuladas no processo protocolado no mesmo Ministério sob o n. 0 115. 731,
de 1943, o próprio nacional situado na Avenida Almirante Alexandrino n.O 1.538.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio ·de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

d.a República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-L~!

N.0 6.378

-DE

28

DE

MARÇO

DE

1944

Transforma" a Polícia Civil do Distrito Federal em Departamento Federal de
Segurança Pública e dá outras providências

Ainda não foi publicado no Diário Oficicl.
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DECRETO-LEI N. 0 6.379 ~DE 28 DE MARÇO DE 1944

Prorroga. até 31 de maio de 1944 o pre.zo de entrega da relação de menores
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica P>orrcgado até 31 de maio de 1944, o prazo para a entrega da rel2ção de empregados menores, referente 20 ano de 1943, previsto
no art. 433 da Consolidação das Leis. do Trabalho.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
Rio de Janeiro, 28 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República .
GETULIO VARGAS.

Alexandre

DECRETO-LEI N,0 6. 380 -

DE

29

DE

1\IJarcondes

Filho.

MARÇO DE 1944

Revigora, no presente ano, o Decreto-lei n.0 3.143, de 25 de março de 1941
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cqnfere o artigO 180, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam em vigor, no corrente ano, as disposições do Decreto-lei n, 0 3 .143, de 25 de março de 1941.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO YARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO-LEI N. 0 6.381 -DE 29 DE MARÇO DE 1944

Aumenta de 59 praças o efe_tivo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, e
Considerando a necessidade de serem sanadas falhas na constituição atual
dos efetivos de praças do QUartel Central do Corpo de Bombeiros e a conting~ncia decorrente da necessidade de criação de novos postos da referida
Corporação, decreta:
·
Art. 1.° Fica awnentado de 59 o número de praças do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, sendo 6 bombeiros de l.U classe, 12 bombeiros de
2.a classe e 41 bombeiros de 3.a classe.
Art. 2.0 A despesa resultante dêsse aumento, correrá por conta dos re·
cursos próprfos do orçamento em vigor.
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua publiCação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

;Uexandre Marcondes Filho.
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DECRETO-LEI N. 0 6.382- DE 29 DE MARÇO DE 1944
Cria funções gratificadas no Quadro Permanente (Q.P.) do Ministério da
Fazenda e abre crédito
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam criadas, no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda
(Divisão do Impôsto de Renda), as seguintes funções gratificadas:
Chefe da Seção de Lucros Extraordinários (Serviço de Contrôle _e Estatística da Divisão do
Impôsto de Renda) a ................. .
Chefe da Seção de Lucros Extraordinários (Delegacia Regional no Distrito Federal e em
São Paulo) (2) a ..................... .

Cr$. 7. 800,00 anuais
Cr$7. 800,00 anuais

Art~

_2.0 Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de dezessete mil quinhentos' e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 17 .550,00), para atender,
no corrente exercício, ao pagamento da despesa (Pessoal) prevista no art. 1.0
dêste Decreto-lei.
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor a partir de 1.0 de
abril de 1944, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.383 -DE 29 DE MARÇO DE 1944
Ctia Seção, ou Turma de Lucros Extraordinários, em órgãos da Divisão
do lmpôsto de Renda
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criado, no Serviço de Contrôle e Estatística (S. C. E. ) da
Divisão do Impôsto de Renda (D .I. R.), a Seção de Lucros Extraordinários (S.L.E.).
§ 1.0 Haverá, igualmente, uma Seção de Lucros Extraordinários (S.L.)
em cada uma das Delegacias Regionais do lmpôsto de Renda no Distrito Federal e no Estado de São Paulo.
§ 2.0 Em cada uma das demais Delegacias Regionais, ou Secionais, do
Impôsto de Renda nos Estados, haverá uma Turma de Lucros Extraordinários (T. L.), abrangendo os serviços de lançamento, arrecadação e cadastro.
§ 3.0 As S.L.E., S.L. e T.L. serão mantidas enquanto viger
o Decreto-lei n. 0 6. 224, de 24 de janeiro de 1944.
Art. 2.0

A. S.L.E. compreende:

Turma de Contrôle ( T. C. ) .
. Arquivo.
Art. 3.0 A
Turma
Turma
Turma

S.L. compreende:
de Lançamento e Arrecadação ( T. L e. ) .
de Cadastro (T. Ce.) .
de Revisão (T. R.) .
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Art. 4.0 O lançamento e -contrôle da arrecadação do impôsto sôbre lucros extraordinários será procedido pelas Delegacias Regionais do Impôsto
de Renda, de . acôrdo com as instruções que forem baixadas pelo Diretor

da D.LR.
Art. 5.0 Colaborarão com a D.I.R., nos trabalhos que lhe estão afetos,
o Banco do Brasil S. A.., a Contadoria Geral da República, as Delegacias
Fiscais, do Tesouro Nacional, Recebedorias Federais, Alfândegas, Coletorias
Federais, Mesas de Rendas e os Postos e Registros Fiscais.
Art. 6.0 A Seção de que trata o art. 1.0 será dirigida por Chefe, designado pelo Diretor da D . I. R, , mediante proposta do Chefe do S. C. E.

Art. 7.0 As Seções a que se refere o § 1.0 do art. 1.0 serão dirigidas
por chefes designados pelos respectivos delegados Regionais.
Art. 8.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor a partir de 1.0
abril de 1944, revogadas as disposições em. contrário.

de

Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
. ',·~·:i.1
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N.0 6. 384 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Concede t,ratificação aos membros da ]unta de Ajuste dos Lucros Extraordinários que especifica, e dá outras Providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art ~ 1.0 A cada um dos quatro ( 4) membros nomeados pelo Presidente
da República, na forma do Parágrafo único do art. 9.0 do Decreto-lei número 6. 224, de 24 de janeiro de 1944, para integrar a Junta de Ajuste dos
Lucros Extraordinários (J .A.L.E.) instituída pelo referido artigo daquele
Decreto-lei, é concedida uma gratificação, a .·título de representação, correspondente a duzentos cruzeiros (Cr$ 200,00), por sessão, até o máximo
de mil e seiscentos cruzeiros (Cr$ 1.600,00), por mês.
§ 1.0 É igualmente concedida ao representantê da Fazenda na mesma
Junta idêntica gi-atificação, por sessão a que comparecer.
§ 2.0 Perderá, entretanto, a gratificação,- por sessão a que deixar de
comparecer, qualquer dos memb:ros de que trata êste artigo.
Art. 2.° Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de
setenta e dois mil cruzeiros (Cr$ 72.000,00), para atender à desp.esa (Pessoal) com o pagamento das gratifícações de que trata êste Decreto-lei, no
corrente exercício.
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.385 -

DE

30

DE

MARÇO

DE

1944

Abre ao IY.linistério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
20.000. 000,00, para prosseguimento da construção da rodovia Ponta
Grossa-Foz do Iguassú
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito
especial de vinte milhões de cruzeiros (Cr$ 20.000. 000,00), para atender
à despesa (Obras, Desapropriação e Aquisição de Imóveis) com o prosseguimento da construção da estrada de rodagem Ponta Grossa-Foz do lguassú,
a cargo da Comissão Construtora de Estradas de Rodagem nos Estados do
Paraná e Santa Catarina.
Art. 2.0 :Êste Decréto-leí entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 386 -

DE 30 DE MARÇO DE 1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
1. 177.600,00 para pag'a.mento de fretes e seguros de locomotivas importadas para a Viação Férrea Federal Leste Brasileiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito
especiàl de um milhão, cento e setenta e sete mil e seiscentos cruzeiros
(Cr$ 1.177 .600,00), para atender à despesa. (Material) resultante do aumento de f1:etes e seguros relativos a oito ( 8) locomotivas "Diesel" elétricas,
importadas para a Viação Férrea Federal Leste Brasileiro.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeíro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Joâo de Mendonça Lima .
A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.387 -

DE 30

DE

MARÇO DE 1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
70. 000,00, p-ara pagamento de gratificação de representl'.ção e de ajuda
de custo
O Presidente da ·República, usando da atl"ibuição que lhe confere o -artigo 180 da Constituição, decreta·:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial' de setenta mil cruzeiws (Cr$ 70.000 100), para atender à
despesa (Pessoal) decorrente da designação do engenheiro, classe L, Humberto Berutti Augusto Moieira para estagiar na "Waterways Experiments
Station", sediada em Vicksburg, Estado de Missis.sipi, nos Estados Unidos
da América, sendo:
Para pagamento de gratificação de representação, a razão
de US$500 mensais, durante seis meses ...... , , ..
Para pagamento de ajuda de custo, , ....... , ... .

60.000,00
10.000,00
70.000,00

Art. 2.0 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.388 -

DE 30 DE MARÇO DE 1944

Dispõe sôbre a extinção dos resseguros no ramo vida após o início de operações
do Instituto de Resseguros do Brasil no referido ramo
O Presídente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta: '
Art. 1.0 Os resseguros do ramo vida existentes entre as sociedades de
seguros nacionais ou entre estas e quaisquer outras ficam de pleno direito
extintos, -a partir do mais próximo aniversário dos contratos de seguros imediatamente após a data em que o Instituto de Resseguros do Brasil iniciar
operações no referido ramo.
Art. 2.° Ficam, automàticamente, transferidas para as sociedades de seguros cedentes as reservas técnicas correspondentes à parte ressegurada, na
data da eXtinção dos resseguros a que se refere o artigo anterior.
Art. 3. 0 Aplica-se o disposto no presente Decreto-lei aos resseguros aceitos ou cedidos pelas sociedades de seguros Assicurazioni Generali di Triestre
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e Venezia e Companhia Adriática de Sei?;uros, em liquidação, cujas carteiras
foram transferidas para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado, por fôrç;a do Dec1eto-lei n. 0 5.811, de 13 de setembro de 1943.
Art.· _4. 0 O presente Decreto-lei entra em vigor na data de ~ua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Àlexandre IYI arcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6. 389 -

DE

30

DE

MARÇO DE 1944

Declara isenta de limitação a pro_dução de -rapaduras e dá outras providênciasO Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 .A produção de rapadura, em todo o território nacional, não
está sujeita a limitação.
Art. 2.° Fica suprimida a taxa de estatística sôbre a rapadura, criada
pelo Decreto-lei n.0 1. 831, de 4 de dezembro de 1939, mantida, porém, a
obrigação de inscrição no Instituto do Açucar e do Álcool e a declaração de
prcdução anual, nos têrmos da legislação em vigor.
Art. 3.0 Considera-se a rapadura, para os efeitos do presente Decretolei, exclusivamente, o açucar de tipo inferior, produzido sob a fórma de tijolos ou blocos d.e qualquer formato.
Art. 4.° Fica o Instituto do Açucar e do Álcool autorizado a empregar
em donativos a instituições de caridade, nos Estados produtores de rapadura,
o produto da taxa a que se refere o artigo 2.0 do presente Decreto-lei.
Art. 5.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu~
blicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO-LEI N. 0 6.390 -

DE 31 DE MARÇO DE 1944

Abre ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio o crédito especial de
Cr$ 6. 000.000,00, para despe1;as com o transporte de trabalhadores
nacionais

tigo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar1~0 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto ao Ministério do Trabalho, Indústriá e Comércio
o crédito especial de seis milhões de cruzeiros (Cr$ 6. 000,000,00), a fim
de atender à despesa (Material) com o transporte de trabalhadores nacionais
pa_ra_ o Vale do Amazonas, já efetuados ou a realizar no decurso do exercício
de 1944.
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Art. 2.0 O crédito a que se refere o artigo anterior será distribuido ao
Tesouro Nacion2.l, à disposição do Departamento Nacional de Imigração,
que o aplicará na liquidação de contas provenientes de transportes já realizados ou' a realizar no corrente ano ,
Parágrafo único. .As despesas serão comprovadas perant~ o Ministro
de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entra, em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa .

DECRETO-LEI N.0 6.391 -

DE

31

DE MARÇO DE

1944

Abre ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio o crédito especial de
Cr$ 3.682.418,00, para liquidação de compromissos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
o crédito especial de três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezoito cruzeiros (Cr$ 3, 682. 418,00), que será distribuído ao Tesouro Nacional, para atender à liquidação de compromissos (Serviços e
Encargos) resultantes da participação do Brasil na Feira Mundial de Nova
York, (?;ffi 1940.
Art. 2.0 Êste Decreto-ld entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de' março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 392 -

DE

31 DE MARÇO DE 1944

Abre ao Ministério da· justiça e Negócios Interiores o crédito especial de
Cr$ 34, 880,00, para pagamento de diferença de vencimentos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto a~ Ministério da Justiça e Negócios Interiores o
crédito especial de trinta e quatro mil oitocentos e oitenta cruzeiros (Cr$
34.880,00), para atender ao pagamento (Pessoal) da diferença de vencimentos a que fêz jus o Dr. João de Morais e Matos, na qualidade de Juiz
Federal na Seção do Território do Acre, correspondente ao período de 1 de
janeiro de 1929 a 2 de junho de 1931.
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Art. 2,0 ::tste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de março de 194~, 123.0 da Inde{)endência e 56.0

da República.
GETULIO

VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 393 -

DE

31 DE MARÇO DE 1944

Transfere ao Banco do Brasil S. A, o encargo de liquidar as operações remanescentes dos esü.J.belecimentos bancários de que trata o Decreto-lei
n. 0 4:612, de 24 de agôsto de 1942, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda autorizado a transÍerir ao Banco do Brasil ~.A. o encargo de liquidar as operacões·
remanescentes dos estabelecimentos bancários de que trata o Decreto-lei-nú-mero 4.612, de 24 de agôsto de 1942.
Art. 2.0 No exercício do mandato que lhe é outorgado, fica o Banco do•
Brasil S.A. investido de todos os poderes, inclusive os de transigir, quando:
previamente autorizado pelo !I!Iinistro de Estado dos Negócios da Fazenda,
Art. 3.0 O produto da liquidação das operações remanescentes; bem
assim as despesas resultantes do mandato, serão pelo· Banco do Brasil S.A.
escrituradas em contas especiais do Tesouro Nacional, em nome de cada um
do: estabelecimentos bancários em liquidação.
Parágrafo Único. Encerrar-se-ão as contas de que trata êste artigo no
final da liquid<õ:ção pela incorporação dos saldos respectivos ao patrimônio
nacional, de conformidade com o art. 3.0 do Decreto-le1 n. 0 4.612, de 24 de
agôsto de 1942.
Art. 4. 0 Êste Decreto-lel entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.394 -

DE 31 DE MARÇO DE 1944

Restabelece, com modificações, as disposições contidas nos a-ris. 50 a 55 do
Decreto n.0 1. 137, de 7 de outubro de 1936
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
:
Art. 1.° Ficam restabelecida.s, com modificações, as disposições contidas
nos ô.>rts. 50 a 55 do D"ecreto n, 0 1.137, de 7 de outubro de 1936, asstm~
a) a venda de estampilhas do sêlo adesivO ou "Sêlo do Papel" e de outros
poderá ser tamb~m confiada a cm-llerciantes esta>belecidos no Distrito Fe-
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deral, nas Capit~is dÔs Esto.<dos e nas cidades de mais de 30.000 habita-ntes,
mediante a comissão de 1 o/o, que será paga por meio de desconto no ato
de __aquisição das fórmulas;
b) os comerciantes deverão ·requerer licença à Recebedori~ do Distrito
Federal ou às Delego.'Cias Fiscais do Tesouro Nacional nos Estados, provando:
I, que têm pelo menos capital realizado na importância de Cr$
30.000,00;
II, que estão estabelecidos há mais de dois- anos;
III, que não estão sujeitos à concordo.1a;
IV, que não são devedores à Fazenda Nacional, Estadual e Municipal,
por qualquer título;
V, que fizeram o depósito a que se refere o art. 2.0 ;
c) o suprimento de estampilhas aos vendedores licenciados será feito
mediante gui::.• e paga-mento prévio, pelas repartições arrecadadoras locais;
·
d) a despesa com a comissão concedida será classificada na própria gula
e escriturada como anulação da receitz.., considerando-se a importância líquida
.arrecaQ.ada para o cálCulo das percentagens a que tiverem direito os funcio·
náriÓs da repartição fornecedora das esta•mpilhas;
e) no Distrito Federal, e nas Capitais dos Estados do Pará, Pernambuco, Bahia, Rio de Ja.neiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, as aquisições
não poderão ser inferiores a Cr$ 2. 000,00, e nas outras cidades CrS 1. 000,00,
exceto no mês em que tiverem de ser substituídas as estampilhas, quando
~sses limites ficarão reduzidos à metade;
f) nos lugares de grande movimento comercial e de população muito
densa, poder-se-á conceder licenç~ p8.ra a venda de estampilh:.=..•s a firma estabelecida nas pro:ximidudes de repartições arrecadadoras da União ou de outras
firmas já licenci:.>.•das Pa·ra aquele fim, guardando-se, porém, ú"ma distâncta
mínima de duzentos metros;
g) os comerciantes licenciados manterão rigorosamente em dia, sem
emendas ou rasuras, a escrituração do movimento des estampilhas adquiridas
e vendidas, em livro próprio, s.•berto, rubricado e encerrado pela repartição
fornecedora;
h) a concessão da licença sujeitará o comerciante a t8doo as medida!S
fiscalizadoras;
i) caducará a licença, qua•ndo não forem adquiridas estampilhas dumnte
seis meses.
Art. 2.0 O comerciante pretendente à venda de selos será obrigado a
deposita-r no Tesouro Naciom;l ou nas Delegacias Fiscais, a importância de
cinco mil cruzeiros (CrS 5.000,00), em dinheiro ou títulos da dívida· púbhca
federal, a qual reverterá aos cofres públicos, no caso de praticar qualquer
ato lesivo ao público ou ao Tesouro Nacional, sem prejuízo da ação judicial
que porventura couber.
Art. 3. 0 Incorrem na• multa de duzentos cruzeiros (Cr$ 200,00), os li·
cenciados para a venda de sêlo que não mantiverem em ordem, sem emendas
ou rasuras, o livro previsto no art. 1.0 alínea lJ.
Art. 4.° Fica•m os atuais venderores obrigados a satisfazer as novas exi~
g&ncias do presente Decreto-lei, até 30 de i unho próximo.
Art. 5.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publi·
cação.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 daRepública.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

APENSO
Figuram neste apenso:
I - Os decretos-leis que expedidos em trimestres anteriores foram publicados depois do segundo dia util
do primeiro trimestre de 1944.
li - as retificaç6es publicadas no primeiro trimestre de 1944,
referentes a decretos-leis expedidos em trimestres
anteriores.
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DECRETO~LEI

N, 5.9p2 -

DE

21

DE OUTtrn:RO DE

1943

Dispõe sôbre o uniforme do pessoal. das Guardamocias das Alf~ndegas, e dá

outras providências
RETIFICAÇÃO

,,

Na relação anexa, onde se lê:

a)
Aduaneiros.

Para Guarda-Móres,

Guarda-móres

auxiliares,

Comandantes

Guardá-móres Auxiliares,

Comandantes

Figur~ n.' 1

~ .. ",

Leia-se:
"
a) Para Guarda-Móres,
Aduaneiros e Polícias Fiscais.

Figura n. 1

"

DECRETO-LEI N.0 6.019 -DE 23 DE NOVEMBRO DE 1943
RETIFICAÇÃO

Quadro referente a cupões atrasaq_o!,

CUPõES ATRASADOS
Cu'PÕES AnlABADOS AN-

E

QU.I.NT.

umrro: .................................................. .

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L. B.

v. c.

....
2o-A

.

1883-4}i%
1888-4J.i%
1889-4 %
1895-5 %
1898-5 %
1901-1 %
1903-lí %
1910-4 %
191()-4 %
llllH%
1911-4 %
1913-lí %
1914-5 %
1927-6}1'%
1931-5 %
1931-5 %

1-7-1939 a 31-12-1943

10%

TAXAS

CUPÕEB ~NCIDOS
NA VIG:G:NCIA DO

CUPÕES VENCIDOS DE

TERIORES AO DECRETO
No. 23,829, DE 5-2-1G34

ANOS

EMPRÉSTIMOS

DEC. :1,086, DE ~-40

25%

TOTAL
POR
EMPRFB-

TIMO

I

"·

lW'Oit'l',

Qll'.I.NT.

t
t
t

4

''

•tt

"''

t

'5
''
'4

t
t
t
t
t

t
t
t
t

h

''
'
4

1921-8 %
1922-7 %
1G26-8}i%
1027-6%%
1931-5 %

'4
''

"·
116-122
108-111
105-108
92-116
161-16G

<1>-84
78-81
63-67
64-67
61-M
$9-63
68-61
97-105

2M2
21-24
27-30

,,_.,

.....

3,_,,
29-32
21-24

"·

tl.!l'Onr.

8.175
13.333
59.745
37.322
70.469
40.793
0.327
38.590
1.317
12,738

8.175
I8.3S3
69.14$
37.32:l
70.460
40.7113
42.327
38.590
1.317
12.738
9.473
46.444
174.052

9.413
46.444
174.0$2
68.025
22.052
83.244

~8.025

22.052
83.244

f: 728.099

t: 728.099

266.690
125.890
394.745
270.628
232.214

266.690
125.890
894.745
270.628
232.214

SU90.167

U.2G0.167

2.491
9.638
9.896
6.432
11.938
3.400
7.616
13.302

3.686
12.336
12.271
7.978
14.803
•• 21G
11.424
IG.686

ESTADOS E MUNIClPIOS
Pernambuco.......... , .......•.......•.•.... ······· • · · · · · ·
Bahia ...................•...........•............••......
Babia ................................................... .
Babia .........................................•........•.

::::[:::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Rio de Janeiro.................................... · .. · ..
Rio de Jnnciro ........................................... .
S~o Paulo ................................... , ............ .
Sito Paulo .............. , ................................ .
Slio Paulo ............................................... .
S~o Paulo ............................................... .
Slio Paulo ........................................• ·······

~~a~:.~~--.'.'.'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~~t~ ~~~?s~~·.::·::::.::::: :~.:::: :: :::': :::::::::::::::::::

Minas Geraia ........................................... ..
Renifo ....................................... .
Nit~rói ........•.....•....••.•..•......... , .......•..•....
Dietrito Federo.l. ......................................... .
Slio Paulo .............................................. ..
Santos ................................................... .
P6rto Alagre., .......................................... .
Pe!Otllll, ............... , , ., .. , , .. , ..... , , , ..... , ......... .
"Coffeo .Rcali~ation" ...................................... .
Instituto de Cafê ......................................... ,
B_aneo Estado de S!io Paulo Série "A" ............ , ........ .
Banco Estado de Slio Paulo Série "B" ........... :, ........ .
Bem:o Eotado_do Slo Paulo Série "C" ..................... .

1905-5 %
1904-5 %
1013-5 %
1G15-5 %
1018-6 %
1928-5 %
1927-5)12%
1927-7 %
11104-5 %
1905-5 %
1907-5 %
1921-8 %
11126-7 %
1928-6 %
1928-7 %
1909-5 %
1913-5 %
1028-6).1%
101G-5 %
1928-7 %
1912-4)12%
1908-6 %
1927-7 %
1909-5 %
1911-5 %
193o-7 %
1926-73-i%
1927-6 %
19Z8-6 %
1928-6 %

t
t
t
t
t
t
t
t

'

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

6

58-58
63-59
37-42
33-38
27-32.
7-12

1

6
6
6

''6
3
'4

60-63
23-26
13-16
7-11
8-12

,,_.,
"
<3-41

6

''
'''
'
'''

140
24

9-12

3.601

>-!O

ll239
3:768
'774

'''

"'

39.44
49-li2

.....

'

''
'

3.808
6'.384.
.165
3.e02
2.683
4.026
5.058
7.622
1.523

66-58
55-58

'6
''3'

10
10
10
10
10

816

o-13

So-13

''
'

'

t'.IG5
2.698
2.875
I.M6
2.865

'

'''
''
''
'

'248

'"'

41-45

l. 67.68:·
M~Uanhlo ...•••••............ ,,, ••. , .•...........•.......
Pernambuco ................ ,,.,.,, .................. ,, ... .
Rio do Janeiro ....................... , ................... .
Sito Paulo .............................................. .
Sito Paulo .........................•................... ,,,
Silo Paulo ............................................... .
Slio Paulo ....•............................ ,.,,,,,, ...... .
Pnrnná................................................... .
Santa. Catarine. .......................................... ..
Rio Grande do Sul ....................................... .
Rio Grande do Sul. .............................. .
Rio Grande do Sul {8 munielpios) ................ ..
Rio Grande do Sul ....... ,., ............... ..
Minas Gnrais .............................. ..
Min!l8 Gemia ......................•..........
Diotrito Federal .................................. .
Distrito Fo~ern!.................
. ........... .
Distrito Federe.! ....... , ........................ ..
S~o Paulo .................................. ; ......... ..

: ·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : . .

~=~ ~:~:~:::: ~

Põrto Alegro, ........................................... ..

r.g~~Jl;E~;~ii~~-; _: _: _:_:_:_:::::::::::::::::::::: .......... .
x

*-

1028-7 %
1927-7 %
1029-631%
192HI %
1925-S %
1926-7 %
1928-ll %
1928-7 %
1922-8 %
1921-8 %
11126-7 %
1927-7 %
1928-6 %
1028-8)12%
1929-6)12%
1921-8 %
1928-63--\í%
1928-6 %
1919-6 %
1G22-8 %
1927-6:1-i%
1922-8 %
1926-731%
11l28-7 %
193G-7 %

'''

••
•'
''s

•••
'
'
I

''
'''
''
'
I

'6
''
'

''
10'

''
''

5

'46
5

'''
'''

8

''
''
'
'4'

6.75G
23,001
10.975
22,576
6,649
15.985
13.070
16.795
6.025
26.842
15.566
15.166
18.754
74.128
3.088
1q,M7

*

So-12
15-24
21-24
IG-14

l>-13

...
•

••

8

11.07~

7-10
23-26
• 15-18
12-16
7-11
1<

•

3:826
16.612

7-10

9-H

7-U
&-12

21-24
7-12
7-11
2.5-28
.. 21l-24
9-13
26-24
12-16

g,284

8-12

4.274

75-78
73-77
68-72
41-45
31-35

26-30
27-31
64-68

.,_.,
27-31
63-67

26-30
61-64
67-71

28-32
65-69
61-65
25-27

30-34
29-32
27-31
27·30

27-30
21.29-33
25-29
41-45
33-37
31-35

2<h10
27~31

39-43
41-4.4
31-34

6

27-31
27.31
24-28
41-44
27-31
28-31

,,_.,

....
<1-44
29-33

31-35
27-31
25-27

Cuplles tr1mestn.IB.
Cupões pareiB!m.ente pagos.

RESUMO
UNIÃO .••••.....••.••.....• ,, ............................. .
ESTADOS E MUNICÍPIOS .......................... , .•....•
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t

ns.099

653

718

11.257
8.384
12.582
15.806
19.01ífí
3.808

14.85\l
11.0~7

16.608
20.8!!4
26.677
6.331

"'"'

292
240
11.255
1.383
5.164
6.281
2.420
15.100
1.554
2.188
73,560
74.885
3.029
3.999
3.266

14.856
1.936

6.408
IO.IW9
3.19~

15.100
1.802
!.063
73.560
74.885
~.029

.999
.266

f; 349.774

2M3

''

---361.994

2M3

8

''4
'''
''

14.793
8.155
8.048

73-77
7G-71l
43,53-61
39,4!1-57
33,43-51
13,23-31
so-as

I

398.362

1.290.167
1.622.346

-1.126.461

2.912.513-

0.566
41.530
34.611
21.122
89;850
32.888
56-441
16.621
21.544

32.676
33.590
15.064
67.105
40.553
30.510

398.362

---1&-2~

165.030

13.392
58.142
210.717
27.881
112.851
43.863
79.017
23.270
37.529
45.746
50.385
21,089
93.947

86.119

162.834
0.177
26.369
20.617
36.082
20.300
20.121
IO.e85
191.691

54.676
65.639
231(962.
9.265
36.916
29.801
51.775
28.lí45
28.109
14.959
191.691

1.0G5.322

s 165,030 s 1.622.346

46.886
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DECRETO~ LEI

N. 6. 023 -

DE

23

DE NOVEMBRO DE

1943

Âltera as carreiras de Maquinista~marítimo, Patrão, Marinheiro e Servente
do Quadro Suplementar do Ministério da Marinha e dá outras provi~
dências,
RETIFICAÇÕES

Ts-bela referente à carreira de Patrão:
a) Na "situação atual":

6

Onde se 1~:
Marinheiro C,

5

Marinheiro

Leia~se:

C;

b) Na "situação proposta":

Onde se

53

Patrão

1~:

C,

Leia~se:

52

Patrão

C·

'

c) Nos totais de cargos da

'situação atual" e da

1

1

'situação proposta":

Onde se lê:
144,
Leia~se:

143.
Tabela referente à carreira de Marinheiro:
a) Nas colunas de número de cargos da usituação atual" e d@ usituação

proposta'':
Onde se

1~:

142,
Leia-se:
143;
b) Nos totais de cargos da "situação atual" e da "situação proposta":

Onde se lê:
344,
Leia--se:
345.
Relação nominal:
Onde se lê:
Augusto da Costa Braga.
Leia--se:
Augusto da Costa Agra;
b) Deverá .ser suprimido da relação o nome de Jorge Olavo Nunes, que,
na situação atual, figJ.ra como Marinheiro, cla.sse C, e, na proposta como
Patrão, classe C.
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DECRETO-LEI N.O

6.045- DE

27

DE NOVEMBRO DE·1943

Dispõe sôbre o destino d'tis coisas requisitadas e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição ~que lhe confe.re o ar·
tigo 180 da Col).stituição, decreta:
Art. 1.0
re.quisição, as
constar do ato
Parágrafo
sável, civil ou

Salvo licença em contrário da autoridade que tiver feito a
coisas requisitadas não poderão ter destino diferente do que
da requisição,
Único. A infração do disposto nêste artigo sujeitará o respon·
militar, à pena prevista no art. 10, n, 0 V, do Decreto-lei nú-

mero 5. 275. de 24 de fevereiro de 1943,
Art. 2. 0

Qucmdo a

requisição fôr feita pela União, porém em favor

de outra pessoa jurídica ou física, a autoridade que fizer a requisição pode-rá exigir do beneficiário que deposite previamel).te o valor da coisa requisitada.
,
Parágtafo umco. Nesse caso, sendo impossível a estimativa prévia do
valor da coisa requisitada, poderá ser ordenada, antecipadamente, a avalia·
ção da mesma.
Art. 3.0 Esta lei entr-ará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1943, 122.0 da IÍldepend@ncia e SS.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Eurico G. Dutra.

Henrique A. Guilhem.

Joaquim Pedro Salgado Filho,

DECRETO-LEI N. 6.073-

DE

6

DE

DEZEMBRO

DE

1943

Altera o art. 1.0 do decreto-lei _n. 5. 058, de 8 de dezembro de 1942
O Presldente. da República, usando da atribuição que lhe confere o
ett, 180, da Constituição, decreta:
Artigo único. O artigo 1.0 do decreto-lei n. 5.058, de 8 de dezembro
d8 1942, pnBsará a ter a seguinte redação:
"Art. 1,6 Nos Cursos do Departs•mento Nadonal de Saúde,
de que trata o a-rt. 2.0 do decreto-lei n. 4. 296, de 13 de maio de
1942. poderflo ser concedidas, anualmente, bolsas de estudos. no
valor de Cr$ 500,00, mensais, cada uma. destin2das a candid ...tos
reddentes fora do Distrito Federal e escolhidos de preferência- entre
s-er-vidores estadw~is com exercício em serviços de saúde."

Rio d2 Janeiro, 6 de dezembro de 1943, 122. 0 da Independência e 55.0
República.

'-la

GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO-LEI N.

6.075-DE

8

DE DEZEMBRO DE

1943

1/.lodifica. a Tarifa das AlfS.ndegas mandada executar pelo decreto-lei n. 2. 878,
de 18 de dezembro de 1940

art.

O Presidente da República, usando da stribui'ção que lhe confere o
18~ da: Constituição, decreta :

Art. 1.0 A Tarifa das Alfândegas será executada com as modifiCações
constan'tes do anexo ao presente decreto-lei.
Art. 2.0
Art. 3.

0

.tste decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Jandro, 8 de dezembro de 1943, 122.0 dá Independência e 55.0
de República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de SouzD. Costa.

ANEXO A QUE SE REFERE O DECRETO-LEI N. 6.075, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1943
Direitos
Mercadorias

Arts.

Unidades

I

I
CLASSE 4.8

Gerais

Cr$

)

Mínimos

Cr$

Cr$

:'3

CarneS, peixes, matérias oleosas e outros produtos
de animais

88

I Convencionais

i

o
w

Cera:

"'o
o
"''"
"'
'a""
'O

Errt bruto ...........•....•................•
Preparada para quaisquer fins ............... .
Em velas ou rolos ...•..... , •................
Em obras não classificadas .. , ...... , , ....... .

103

kg
kg
kg
kg

P.L.
P.L.
P.L.
P.L.

4,40
9,60
15,40
25,60

3,60
7,80
12,50
20,80

Óleos fixos líquidos:
De fígado de bacalhau e de fígado de outros
peixes ........ ·. · •... · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · •

Quaisquer outros com ou sem mistura de óleos

~

o

kg P.L.

5,20

4,20

kg P.B.

2,60
7,60

2,10
6,20

mi~

nerais ou vegetais, para lubrificação de máquinas:

Em bruto ............................. .
Preparados .... , ....................... .

\. ........................................... ..

I

c'"

kg P.L.

CLASSE 10.a

Sumos ou sucos vegetais, bebidas alcoólicas e
tadas e Outros líquidos
286

fermen~

Óleos fixos líquidos:

...............................................
De linhaça:

Crú ou bruto .............................
Clarificado ................................
Fervido . , ........... ·......................
De palma ou dendê (da polpa) .............

.
.
.
.

kg
kg
kg
kg

P.B.
P.B.
P.B.
P.B.

1,70
2,00
3,80
1,20

1,40
1,60
3,10
1,00

t

P.B.

842,00

684,00

kg P.L.

1,40

1,10

CLASSE 17,a

Pedras, terras, minérios e outros produtos minerais
573

Argilas (silicatos hidratados de alumínio naturais):
Caolin ou caolinita (terra de porcelana):
Bruto ........................ · · · · · · · · · · · ·
Preparado para quaisquer fins (bolus alba ou
coalim esterilizado) ..... , ...... , ....• , • ,

Telhas, inclusive capotes e ventiladores:

>

3

w

"'o
"'o"'
'"'"
"'''"d"
.,"::lo

I
574

Unidades

Mercadorias

Arts.

Esmaltadas ou envernizadas ................ , .
Vidradas, sem esmalte ou verniZ ...........•..

kg P.L.
Cento

Cr$

C'$

3,20
192,00

2,60
156,00

Asfalto ou betume natural ou artificial:
Bruto ou impuro, contendo até 50 % de substância betuminosa solúvel em sulfureto de ~arbono
ou em clorofórmio ... , ................... .
Idem, ideril, mais de 50 % até 98 %, idem .... .
Refinado ou contendo mais de 98 % de substância betuminosa solúvel em sulfureto de carbono ou em c:orofórrnio .................. ,
Malte e pisasfalto (asfalto dissolvido em sol·
ventes derivados de petróleo) ... , ......... .

597

Ozocerita ou cêra fóssil:

599

Em bruto ..............................•.•.
Preparada (ceresina) ...................... , .
Petróleo (óleo mineral, ó:eo dE! pedra natural) e
produtos sólidos, semi-sólidos e liquidas provenientes de sua distilação:

t.
t

P.R.
P.R.

192,00
409,00

156,00
312,00

t

P.R.

505,00

390,00

t

P.B.

320,00

260,00

kg P.R.
kg P.L.

0,60
1,20

0,50
1,00

Ci$

Graxas minerais:
Vaselina ou pet:i'olato de 1.a qualidade, apresen·
tando coloração igual ou inferior ao número 1
N.P.A. do colorímetro Union (A.S.T.M.)
com material fundido:
Para uso científico ou medicinal . , , ...... .
Para uso industrial . , ........ , . , , ...... .
Idem de 2.a qualidade, apresentando coloração su~
perior ao n. 1 N.P.A., até o n. 7 N.P.A. do
referido colorímetro, com material fundido ...
Simples, escuras (cylinder stock e outras) apre·
sentando coloração superior ao n. 7 N. P. A.
do supracitado co:orímntro, com n1.aterial fun·
dido .................................... .
Graxas lubrificant8s compostas ou complexas, grafitadas ou não ........................... .

kg P.L.
kg P.L.

2,20
2,00

1,80
1,60

kg P.L.

1,20

1,00

P.R.

256,00

208,00

kg P.L.

1,20

1,00

t

P.R.

80,00

65,00

t
t

P.L.
P.L.

104,60
1. 015,40

85,00
825,00

t

P.L.

467,70

380,00

t

P.L.
P.L.

104,60
578,40

85,00
470,00

t

óleos combustíveis:
Para fornos ou caldeiras de vapor ............ ,
Para motores de combustão interna:
(Diesel-OU) ............................... .
Ga_solinas .................................. .
óleos iluminantes:
Querozene ................................. .
Para lubrificação de gás (gaz~oil) e para lamparinas de mecha (signal~oil) ............... , .
Óleos. lubrificantes simples, compostos ou emulsivos

t

I

I

~"'_''·_j ___
I

Mercadorias

Outros:
Óleo de vaselina, .também chamado Óleo de parafina, vaselina líquida e óleo branco, inclusive
óleos para transformadores, interruptores, chaves·
e outras aparelhos elétricos:
Apresentando coloração igual ou superior ao
n
22, do cromômetro Saybolt (A.S.T.M.).,
Apresentando coloração iguai. ao n.
15 e supe·
dores até o n. + 22 exclusive do cromômetro
Saybolt (A.S.T.M.) .................... .
Para transformadores, chaves, interruptores e outros aparelhos elétricos, cuja coloração seja· in·
ferior ao n.
15 do cromômetro Saybolt
(A.S.T.M.) ............................ .
Não classificados ............... , ........... .

+

+

+

Parafina:
Para uso científico ou medicinal ............. .
Para uso industrial e outros fins •........... , .
Em velas ................................. ..

kg P.L.
kg P.R.
kg P·.L.

4,40
3,50
7,60

3,60
2,80
6,20

608

l Talco

I

(silicato hidratado de magnésio natural):

Em bruto, pulverizado , ... , .. , . , ....... , .•..
Em gacheta, coberto de algodão, lã ou linho .....

523,10
3,20

425,00

kg P.L.

kg P.R.

16,00

13,00

kg P.L.
kg P.L.

1,40
16,30

1,10
13,30

kg P.L.
kg P.R.

5,40
6,70

4,40
5,50

t

P.B.

'-2,60

j .............................................. .

i
CLASSE 19.8

i

Alumínio, chumbo, estanho e zinco e suas ligas
Estanho
Em bruto oU preparado

700

I

Em cilindros, grânulos e verguinhas ............•

!······················· .. ···· ................ ..
CLASSE 23.8

Metaloides e vários metais
894

Antimônio ou régulo de antimônio em discos, lin~
gotes ou pães:
Para uso industrial e outros fins .... , ........ .
Para análise ou uso cient'ifico ..... , .........•

899

Bismuto:
Para uso industrial e outros fins .. , . , .. , ... , ..
Para análise ou uso científico e uso medicinal ..•

-

""
"'

-----------------Direitos
Mercadorias

Arts.

Unidades
Gerais

901

Bromo:
Para uso industrial e outros fins ............. .
Para análise ou uso científico e uso medicinal .. .

902

2,60
5,30

2,10
4,30

kg P.L.

kg P.L.
kg P.R.

3,30
9,80
19,50

2,70
8,00
15,90

kg P.L.

39,20

31,90

kg P.L.

52,30

42,50

kg P.L.
kg P.L.
kg P.R.

16,30
52,80
78,40

13,-30
42,50
63,70

Cerio:
Pai·a u!fo industrial e outros fins , ............ .
Em ligas pirofóricas, para isquei:ros ott acende~
dores ............... · · ... · · · · · · · · · · · · · · · ·

907

kg P.L.
'kg P.R.

Cadmio:

Em barras, bastonetes. cilindros ou lingotes ... , .
Granulado ................................. .
Faia análise ou uso científico ........ , .... , , ,
904

Mínimos

Cobalto:
Em cubos, lâmil!as, lingotes ou grânulos ........ .
Em pó ..................................... ·~
Para análise ou uso científico ............... .

ConvenCionais

909

pedaços ou frag-

Em barras, canudos, cilindros,

n

8.

mentos

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

Moído ou triturado

"'o

Sublimado ou flor de enxofre
Precipitado ou Íelie de enxofre
Para análise ou uso científiCo

r
(;i:

<l

Enxofre:

918

8.

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

•

929

P.B.

kg P.L.
kg P.R.

Sódio:

Para uso industrial e outros fins ..............
Para análise ou uso científico e uso medicinal ...

kg
kg

P.L.
P.R.

Em cilindros ou bastões:

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

kg, P.L.
kg P.R.

Para uso industrial e outros fins ..............
Para análise ou uw científico ................

kg P.L.
kg P.R.

Para uso industrial e outros fins
Para análise ou uso científico e uso medicinal

"J
~

H

933

30,90
60,00

3,30

0,30
1,30
2,70

I

6,40

s,zp

8,60

7,00

I

Telúrio:

o

'"

II
II

2,00
5,90

1,60
4,80

I
I

I

26,00

13,30
21,20

I

44,40
117,60

95,60

5.90
30,SO

~~.80

I

16.30

36,10

Tugsteno ou volifrânio:
Para uso industrial e outros fins
Par& @ll.~Iise ou uso científico ,•

>
8

!

Em pedaços ou em massa:

932

38,00
80,00
0,40
1,60

P.L.
kg P.L.
kg P.R.
kg P.R.

Mercúrio (azougue ou . hidrargírio) :
outros fins ..............
Para uso industrial
Para análise ou uso científico e uso medicinal ...

H

t
t

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

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

kg P.L..
kg t'·R·

4,80

I
I
II

"'o
"'o
"'
"'"'
""
"d"
~

o

I
I
I

I

I

"'...
<o

"'

""""

Direitos
Arts.

Mercadorias

I

Unidades
Gerais

II

II
I

Convencionais

-I

I

Em fios .............. , . , . , ........... , .. ,
Em espirais ................... , .......... .

IMatérias

!

Mínimos

kg P.R.
kg P.L.

C<$

C<$

280,60
307,60

.;:so,oo

228,00

I
I

I

Cr,:O

>
>'3
o

m

"o

'o"

CLASSE 24.a

primas e preparações diversas.

"
""'

para as

indústrias de perfumada, pintura, tinturaria, cor·
tume e outros usos.

"'"'
"'8c:
Q

938

Matérias plásticas, artificiais e resinas sintéticas, err.
11

blocos,

mas~a,

::;

pedaços ou placas irregulares, po

ou resíduos .. , , ...................... , .... .

944

Incluído no art. 938 .................... , .... ,

950

Côres ou corantes:

kg P.L.

6,40

5,20

kg P.L.

4,00

3,20

Amarelos e alaranjados:

De antimônio, de Cologne, de Napte·s,

1e zinco

e

outros_ não classificados .. , ........... , .... .

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

o

Brancos ou alvaiades:
De titânio:
Até
De
De
De

50% de óxido de titânio .............
mais de 50% até 75 %, idem .........
mais de 75% até 90 %, idem .........
mais de 90 %, idem ..................

.
.
.
.

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

kg F'.L.
kg P.L.
kg P.L.
kg P.L.

0,90
1,20
1.50
1,80

0,70
1,00
1,20
1,50

kg P.L.

4,60

3,70

kg P.L.

1,40

1,10

P.R.

0,70

0,60

kg P.L.
kg P.L.

1,20
0,60

0,-50

I.~~:~~~=....................................... .
I

li

De Cassei, de Casselmann, de Rinmann, de cromo,
de- ultramar, de zinco, Vitória, Inglês e outros
não classificados .... , .... , ... , , .... , ..... .
Vermelhos:

. .. . .. . . . ..

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

.

De ferro
Hemateína:
Para análise ou uso científico

952

g

Dissolventes e diluentes:
Agua-rás:
Natural ou essência de terebentina:
Retificada ........• , ...........•.........
Comum ....•...•.........•••......•..•••.

1,00

Direitos
Mercadorias

Arts.

Unidades
Gerais

II
Artificial ou de origem mineral: éter de petróleo,
patent-oil, petroraz, sangajoi e semelhantes e os
distilados de petróleo, hidrogenados ou não, não
especificados e empregados como dissolventes e
diluente:. .. , , ............................ .
Pine-oil e outros distilados de origem vegetal, empregados com o mesmo fim ..... , . , ....... .
954

Essências

C,$

:'io

"o

kg P.L.

0,60

0,50

1,20

1,00

'

kg P.L.

"'o"
"'"
""'
"ê

kg P.R.
kg P.R.

34,50
34,50

28,00
28,00

kg P.L.

5,30

4,30

Nitrocelulose ou nitrato de celulose:
Insolúvel (algodão pólvora) ....•....•.• , ... , , .
Solúvel (piroxilina) . , .. , , , .. , , , , , , , , , , . , , , , •

Convencionais

"'

Estores de celulose (sem corante ou plastificante):
Acetil-celu2ose ou acetato de celulose, em pó ou
grumos ........ , ......................... .

955

c,s

(óleos etéreos, voláteis ou essenciais):

De aniz ou herva doce .......... : . , ........ .
De aniz estrelado ou badiana ............•...
955

c,$

Mínimos

kg P.L.
kg P.L .•

5,30
2,70

~

o.

956

Estratos:

................................... ············
De grãos de Pérsia, de hemateína, noz de galha, pau
amarelo, pau Brasil, pau campeche, mesmo re.
duzido (noir réduit), pastel ou guede e de· quercitron . . ...................... .
958

Fritas metálicas
cáveisY:

959
960
963

Leveduras e fermentos industriais:
Para panificação, como: Fleischmann; florylin, nacional, Cruz Quebrada e semelhantes ....... .
Perfumes sintéticos ou produtos
ticos, sólidos ou líquidos:

químicos

2,70

kg P.L.
kg P.L.

56,10
0,70

45,60

kg P.L.

1,60

1,30

kg P.R.

38,40

31,20

0,60

aromá-

Santalol .............•... , ..... , . , .. , ....•..
977

3,30

(esmaltadas ou cobertas vitrifi-

Finas ...•...........................•....•.
Comuns ................................•...
Inc~uído no art. 938 ......................•.•.
Inc_luido no art. 599 .......................••.

970

kg P.L.

Sabões, sapólios_. saponáceos e semelhantes:

Especiais para as indústrias, como: açorite, avirol,
oui.isin, gardinal, humectol, igepon, laventin,

Direitos
Arts.

Mercadorias

Unidades
Gerais

leofen, monopol; nekal, neutra!, de resina, ter·
pinisol, tet(apol, verapol e semelhantes ...... .
Não classificados, sob qualquer formato ou estado,
excluídos os de toucador e medicinais ....... .

982

1

1

iI

I)

l
I

Mínimos

kg P.L.

5,30

4,30

kg P.L.

5,30

4,30

kg P.L.
kg P.L.

0,60
1,20

0,50
1,00

kg P.L.

3,20

2,60

kg P.B.

1,00

0,80

Tintas:
Para impressão:
Tipográfica:
De côr preta .... , ... , .... , , . , . , ...... .
De qualquer outra côr ..... , .. , ......... .
Tipolitográfica:
Para rotogravura, estamparia em tecidos e

i.........~e.~~Ih~~t~~.::::::::::::::: :.·.·.·.·.·.·.·.·.·:
Preparadas a água:

I

Em massEl ou pasta, ou já prontas para uso

Convencionais

Preparadas a óleo:
Em massa ou pasta para serem dissolvidas ou
diluídas em água-rás ou outros, dissolventes
ou diluentes. podendo conter até 2% de
resina natural ou artificial
Líquidas, prontas para uso, sem necessidade
de adição de dissolvente ou di:uente, produzind.o sôbre a superficie pintada um
acabamento comum, opaco ou de pouco
brilho, podendo conter até 2% de resina
natural ou artificial

II

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

kg P.L.

2,60

2,10

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

kg P.L.

2,00

1,60

1,17

Preparadas à base de esteres da celulose:

982

"'

Em massa ou pasta fôscas ou opacas, denominadas "preparation' ', 11 Surfacer", "Putty" e
semelhantes, para primeiras mãos

........

kg P.L.

3,80

3,10

2,34

!NOTA N. 237 - Consideram-se tintas para pinture
as preparações constituíde.s pela mistura de pig·
mentes e suportes, possuindo poder de coberture
e podendo cónter óleo sicativo (tintas a Óleo)
I
corante, resinas e resina to e outras substâncias,
como carga. As tintas preparadas à agua, alérr>
I
de pigmentos, co! as e mordentes, poderão conter
I
côres de anilinas, até o !imite de 6 %, ficandc
I
sujeitas aos direitos das anilinas, quando excedeI
rem êsse limite.
I

I
I

"'o
"'o"'
""'

"
o"
c"

I
I
I

984

>
8
o

8

"'

o

Vernizes:

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

I
I
I

À base de esteres da celulose transparentes,

loridos ou não

CO·

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

kg P.L.

9,60

7,80

. 5.20

...,"'"'

,...

I
I

Arts.

Direitos

I

Mercadorias

Unidades

II

Gerais

~ínimos

Convencionais

___ I__ _
C c$

I

À base de alcatrão, asfalto ou betume inclusive os

isolantes, contendo óleo sicativo ........ .': .. .

kg P.L.

3,20

C c$
2,60

C c$

i'3

o

"'
"o

"'o"
"'

NOTA N. 237-A -

Considerem-se vernizes as preparações à base de resina, óleo ·sicativo ou esteres
de celulose e outros, coloridos ou não, contendo
solvente volátil e formando sôbre as superfície:;,
uma película impermeável, transparente ou translúcida (ausência de pigmento).

~

"

"'8o"
D

::;
985

Vulcacites e outros produtos empregados como aceleradores e aní:Í-oxidantes na vulcanização da borracha, não classificados ..........•...........
CLASSE 25.a

Produtos químicos inorgânicos e orgânicos
990

o

kg P.L .

4,00

3,20

De s6dio:
Para análise ou mo científico e uso medicinal
Para uw industrial e outros fins

..........

I

Minerais ou inorgânicos:

I· ......

I

I

Para análise ou '.lSO científico e uw medicinal
Para uso industrial e outros fins

I

I

I •••.

I
I

I
I

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

Bórico:

II

I
I

2,50
1,40

II

Acidos:

994

994

kg P.R.
kg P.R.

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

. ········.
.....................

kg P.R.
kg P.R.

I
I

I

I

II

II

I
I
I

I
I

2,80
1,80

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

kg P.R.
kg P.R.

·.·.·.·.·.·.··.::

I

I
I
I
I
I

i'o3

"'
o"
'O

o

D

I

I
5,20
1,40

I

4,20
1,10

I

\ ........ ····· ........................
Benz6ico:

Para análise ou uso científico e uso· medicinal
Para uso industrial e outros fins

..........

I

I·······················"""''"""'""""'""""""

"

""',.,
"
"
"<"
o

2,30
1,50

I

I

Para análise ou uso científico
Para uso industrial e outros fins

r

2,00
1,10

I

II
I

Hidrofluosilícico;

II

kg P.R.
kg P.R.

21,20
4,00

17,30
3,20

I
I

I

"'""
"'

Direitos
Mercadorias

Arts.

Unidades
Gerais

I
!

ConvencionE!is

---·- - - - -

I
!
I

Mínimos

Butírico:

II

Para análise ou uso científico : ..... , ...... .
Para uso industrial e outros fmg . , , ...... .
Carmínico ................. , ............... .

kg P.R.
kg P.R.
kg P.R.

6,20
400,00

320,00

kg P.R.
kg P.R.

22,80
6,50

18,60
5,30

kg P.R.

4,00

3,20

kg P.R.

1,80

1,50

kg P.R.

15,20

12,40

kg P.R.

7,90•

6,40

33,50

27,20
5,20

Esteárico:
Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins , ........ .

Lactico:
Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins ......... .

N aftiônico:

i

Para análise ou uso científico e uso medicinal~
Para uso industrial e outros fins ......... .

Oleico:

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

Para análise ou uso científico
Para uso industrial e outros fins

kg P.R.
kg P.R.

8,30
2,50

6,80
2,20

kg P.R.
kg P.R.
kg P.R.

2,10
1,60
12,40

1,70
1,30
10,10

Oxálico:

·1

!

Pam análhe ou ~so cientifico : ............
Para uso mdustnal e outros fms ..........
Palmítico
..............................

i

Pirogá:ico ou pirogalol:

I

I

I
I
I

>
>-3
o

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

kg P.R.

Para análise ou uso científico
Para uso industrial e outros fins

kg P.R.

27,40
4,90

22,30
4,00

kg P.R.

34,70

28,20

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I
I

·Rosó!ico

I

Salicílico:

II

Para análi~e ou ~so científico : uso medicinal
P2.ra uso mdustnal e outros fins ..........
1
SuifanHico • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • . • • • • . • . • • . i

I

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

996

I
!'

Tânico ou tanino:

''"";• ' "'"

_....;'

Para análise ou uso
Para uso industrial e outros hns ..........

kg P.R.
kg P.R.
kg P.R.

5,50
4,60
3,30

4,50
3,70
2,70

kg p .R.
kg P.R.

15,20
4,90

12,40
4,00

kg P.R.

2,70

2,20

'

~d~:~~:~~te_s: -~a_'~~~:s. ~- ~:~iH-ciú." ..... ISacarose

Açúcares e

"oo

,"'""
o

!
I

o

c"

I

I
I

"'o

~

o

"'"'
~

I
Mercadorias

Arts.

Unidades

"'"'"'

Direitos

I
11

II
997

I

Alcooés:

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

Alílico
Otílico (incluído no art. n. 1.234)

999

kg P.R.

c,$

c,s

12,40

10,10

.. . . .

I
I
I

5,20
1,60

4,20
1,30

:;

o

00

"'
,"""'
"o"'
c"
~

Fórmico ou formal:

o

Para análise ou U'O científico e uw medicinal
Para U'O industrial e outros fins

..........

1,10

kg P.R.
kg P.R.

1,40
1,10

kg
kg
kg
kg

0,70

0,60

0,50

4,60

0,40
3,70

12,40

10,10

0,90

Alumens:

De potássio ou pedra hume:

1.003
1.004

c,s

o

I

kg P.R.
kg P.R.

Convencionais

o

II

Aldeídos:

Para análise ou U'O científico e u,o medicinal
Para U'O industrial e outros fins . . . . .

1.000

Mínimos

I

Acético ou acetaldeido:

999

II

Gerais

Para análise ou mo científico e uso medicinal
Para uso ind·tstrial e outros fins
AminoanÍraquinonas . . . . .
. ..
. ..
Aminofenóis • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • •

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

P.R.
P.R.
P.R.
P.R.

1.005

! Anídridos:

;

l. 069

1.010

I
I
I
I
I
I
I
I
I

II
1.012
1.018

I
I

I,

I

1.024

I

Arsenioso ou arsênico branco:
Para análise ou u,o científico e USd medicinal
Para u'o industrial e outros fins ..........
Iôdico ................ ·-· ...................
Sulfúrico (incluído no art. 1. 234)
Anisidinas ..... : ........................ '

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

kg P.R.
kg P.R.
kg P.R.

5,50
1,20
26,00'

4,50
1,00
21,20

kg P.R.

9,80

8,00

kg P.R.
kg P.R.
kg P.R.

152,30

123,80
6,40

Antraceno:

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

Para análise ou u'o científico
Para uso industrial e outros fins
Antraquinona

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i • • • • • • • • • • •

7,90
10,40

Benzidina:

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

kg P.R.
kg P.R.

27,40
4,00

22,30

Para análise ou u'o científico e u'o medicinal
Para u'o industrial e outros fins

kg P.R.
kg P.R.

3,60
0,70

3,00
0,60

kg P.R.

5,50

4,50

Para análise ou mo científico
Para uSo industrial e outros fins

3,20

Baratos (bi e tetra):

O

o

O

O

O

O

O

O

O

Brometos ou bromuretos:
De e til a

"'o
"'
""'
"'"'?<
""'
~
o
o

A

1.027

o

"'

8,50

De sódio (biborato ou bórax):

1.026

>
,.,

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

I

I
I

r

Bromidatos:
De a:fanaftilamina e betanaftilamina

I

...........

kg P.R.

35,90

29,20

I

"'"'
"'

-~--

----------

--------;------,,~--------------

Direitos

Mercadorias

Arts.

Unidades
Mínimos

1.032

ca,basol:
Para análise ou uso científico ...· , .. , ..... , • , .
Para uso industrial e outros fins .... , .. , . , ....

1.033

c,s

1
1

76,20

m

kg P.R.

4,60

o
o

"oo

Básicos ou hidrocarbonatos:
De chumbo:
Para análise ou uso científico ....... , .. , .. .

kg P.R.
kg P.R.

3,30
0,60

2,70
0,50

k, P.R.
kg P.R.

30.50
13,00

24,80
10,60

kg P.R.
kg P.R.

5,30

4.30

1,40

1,10

De cobalto:
Para análise ou uso científico . , .. , ... , .....
Para uso industrial e outros fins . , .. , .. , ..

De zinco:
Para análise ou uso científico ......... , , .. .
Para uso industrial e outros fins , .. , .. , . , .
I

).............................................. .

,o·-

kg P.R.

Carbonatos:

Para uso industrial e outros fins .. , ...... ,

Convencionais

",.,'"
"
ê'"
:l

o<

I

I

1.033

I
I
!
i

I
i

1.034

I

De potássio:

Para análise ou uso científico e uso medicinal

kg

Para uso industrial e outros fins

kg

P.R.
P.R.

2,50
0,40

2,00
0,30

kg
t

P.R.
P.R.

1,50
200,00

1,20
160,00

..........

De sódio:
Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins

..........

,I C' ar buretas ou carbonetos:
I

,.

"

De hidrogênio ou hidrocarburetos:

o

II . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I

I

;

1.035

•I
I

Eter de petróleo (incluído no art. 952)

rn

Cianetos ou cianuretos:

I
I
I
I

De potássio:

i
I

CJOracetofenona:

Para análise ou uso científico e uso medicinal ... ,
Para uso industrial e outros fins

..........

kg P.R.
kg P.R.

12,20
3,3()

9,90
2,70

kg
kg

P.R.
P.R.

76,20
14,40

61,90
11,70

kg
kg

P.R.
P.R.

1,50
0,70

1,20
0,60

[
1.038

I

1.041

I

II
I

I

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

Para análise ou uso científico
Para uso industrial e outros fins

"
o"
"
","
"'
""
d

o

.......

:;"
o

Cloratos:

De potássio:
Para análise ou ueo cientifico e uso medicinal [
Para uso industrial e outros fins .....••..•

w
w

"'

~--------------~D-i-'e_i_to_s

________________

Unidades

Mercadorias

Arts.

------- I
1.042

li
I

Gerais

I

l

Mínimos

-------~---------I

I

Cloretos ou cloruretos:

c,s

I
I

c,$

kg P.R.
kg P.R.

kg P.R.
kg P.R.

8

7,60
3,30

6,20
2,70

2.70
1,20

2,20
1,00

kg P.R.
kg P.R.

1,90
0,60

1,50
0,50

kg P.R.

4,90

4,00

kg P.R.
kg P.R.

4,90
3,30

4,00
2,70

De cromo:
Para análise ou uso científico . , ........... .
Para uso industrial e outros fins ........ , ,

"'oo

"'"
'""
"'"c
o

De cobre:

Bi ..................... .

o
o

~

De bário:
· Para análise ou uso científico ... , ......... .
Para uso indastrial e outros fins , ........ .

,..
w

De amônio:
Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins . , . , ..... .

c,s

o

De acetila:
Para análise ou uso .científico ............. .
Para uso industrial e outros fins ......... .

_j_C_o_n_v_e_n_c•_·o-n-liis

I

'

I

I

I
I

II

H

I

!.043

I

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins ........ , .

kg P.R.
kg P.R.

3,10
1,20

kg P.R.

2,50
1,60

De potássio:
Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial & outros fins .......•..

kg P.R.

II

I
I

2,SO
1,00

2,00
1,30

De sódio:
Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins ......... .

kg P.R.

P.R.

2,00
320,00

1,60
260,00

kg P.R.
kg P.R.

1,10
0,70

0,90
0,60

kg P.R.
kg P.R.

4,30
2,00

3,50
1,60

De zinco:
Para análise ou uso científico e ueo medicinal
Para uso industrial e outro9 fins ......... .

J Cloridratos:

I

I
I

I

1. 048

De magnésio:

De anilinas:
Pera análise ou uso cientifico ....•.........
uso industrial e outros fins ......... .

P<!:lnl

De parafenilendi~'mina:

Para análise ou uso científico .... , ....•....
Para uso industrial e outros fins .......•..
] Cresóis ou cresilóis· .........................••

I

kg P.R.
kg P.R.
kg P.R.

17,30
6,90

5,30

Direitos
Unidades

Mercadoriaa

Arts.

Gerais

li

Cromatos:

1.049

"

Cr$

11

De potássio:

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

c,s

r

I

I

I

Ácidos ou bicromatos:

kg P.R.
kg P.R.

2,50
0,50

2,00
0,40

........

kg P.R.
kg P.R.

0,90
0,50

0,70
0,40

...............................................
De chumbo (amarelo de cromo) ............

kg P.R.

4,30

3,50

kg P.R.
kg P.R.

3,10
1,40

2,50
1,10

Para análise ou uso científico
Para uso industrial e outros fins
De s6dio:

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

Para análise ou uso científico
Para uso industrial e outros fins
Neutros:

Dicloroetileno:

1.051

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

I

Para análise ou uso científico
Para uso industrial e outros fini

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

Convencionaia

Mínimos

c,s

1.053

Difenila:

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

......... ' .....................

g P.R.
kg P.R.
kg P.R.

1,50
1,60
22,80

1,20
1,30
18,60

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

kg P.R.
kg P.R.

7,60
1,40

6,20
1,10

Para análise ou uso científico
Para uso industrial e outros fins

1.060

Dimeti~glioxima

1.061

Dinitrobenzeno:

Para análise ou uso científico
Para uso industrial e outros fins
1.062

>

Dinitroclorobenzeno:
Para enálise ou uso científico ................
Para uso industrial e outros fins

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

kg P.R.
kg P.R.

9,10
2,00

7,40
1,60

1.063

Dinitrofenol:
kg P.R.
kg P.R.
kg p .R.

76,20

1.071

Para análise ou uso científico ................
Para uso industrial e outros fins
E ter sulfúrico ou óxido de etila

2,70

61,90
1,30
2,20

1.073

Etilanilinas

kg P.R.

5,50

4,50

1.076

Etilenglicol ou glicol etilênico:

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

kg P.R.
kg P.R.

9,10
2,00

7,40
1,60

Para análise ou uso científico ................
P~;~ra uso industrial e outros fim!

kg P.R.
kg P.R.

76,20
5,30

61,90
4,30

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

Pai-a análise ou uso cientifico
Para uso industrial e outros fins

1.080

1,60

:3

"'

'"o
:g
"""'
""'
""::Jc
.,o

Fenilendiatninas:
Meta:

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

"'"'00

w

"'
o

I

I
I
I
I

Direitos

I

Unidades

Mercadorias

Arts.

I

Gerais

Mínimos

I

I
I

Para:

' !. Q82

kg P.R.
kg P.R.

l

Para artáli3e ou uso científico e uso medicinal . ,
Para uso industrial e outros fim ......... , ..•.

Cr$

I
I

Convencionais

21,20
7,90

3,80
1,:20

Ii

Cr$

I

17,30

6,40

3,10.
1,00

I
II

Fosfatos:

Cr$

:>

8

'"
o"

'o"
"'"
~

"'
"
c"

.o

::l

~-~~. ~~~;~:.'.'.' ...... ' ........ '

I

kg P.R.
kg P.R.

I

I

[ Fenol (ácido fênico ou carbólico):

I

1.093

Para análise ou uso científico ... , , ... , . , , , .••
Para uso industrial e outros fins ..... , ....... .

II

I

'.'.'

o<

........ .

Ácido ...............................•...•.•

kg P.R.

2,60

2,10

kg P.R.
kg P.R.

4,90
2,60

4,00
2,10

Neutro:
Para análise Ou uso científíco e uso medicinal

I. ,.. ,~~:~, ~s·o· .;~~~~:~~~ ~. ~~:~~' ~:~~.:
•

••

:: ::: :: : :

.I
I

De potássio (bi) :

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

Para análise ou uso cientÍÍico e uso medicinal
Para uso il).dustrial e outros fins

1.102

I

I

4,00

kg P.R.
kg P.R.

4,90
3,80

3,10

kg P.R.
kg P.R.

2,10
0,70

1,70
0,60

Hidratos ou hidróxidos:

\ ...................................... .. . .. .. ..

I

De potássio (potassa cáustica):

I
I
I
I

1.104

1.118

..........

De sódio (soda cáustica):
Para análise ou U'ü científico e uso medicinal
e outros fins

I Para uso industrial
I Hidrossulfitos:
I
I
I

1.109

Para análiSS ou uw científico ..............
Para mo industrial e outros fins

II
I
I
I
I
I
I

..........

Para análise ou uso cientifico e uso medicin8.1 , ,
Parã uso industrial e outros fins, simples ou composto e os estabilizados pelo formal ou acetona
como: blanchita, decrolina, eradita, iraldita, rede,
rongalita e outros não especificados ..........

Intermediários não classificados para o fabrico de
côres de anilinas ...........................

kg P.R.
t

P.R.

2,10
432,00

.'.1

1,70
351,00

II

kg P.R.

2,50

kg P.R.

1,60

P.R.

7,90

kg P.R.

15,20
4,00

kg

Mercaptano ou sulfidrato de etila:
Para análise ou uso cientifico .. , ... ·.... , . , .
Para uso industrial e outros fins ..............

II

kg P.R.

II
I

I
I

I

2,00

1,30
6,40

>

I
II
II

3
"'o

II

8

I

o

"'

o
o

""'
""'
c"'
Q

:;;

o

I

I
I
I

I

I
I

II

I

12,40
3,20

I

I

"'
~
~

~--.----~~~-~~--~--~~~

~----------------D-i-'e_i-to_'

________________

Arts.

Mercadorias

Unidad~a

~
1.121

Gemis

~~--c,$~--

Metabissuifitos:

Minimos

-

~:$-~-,

De potássio:
Para análise ou uso científico ............... .
Para uso industrial e outroil fina .. ·.......•.. , ,
1.125

kg P.R.
kg P.R.

3,80
2,50

3,10
2,00

kg P.R.

kg P.R.

11,30
1,60

9,20
1,30

kg P.R.
kg P.R.

5,30
1,00

4,50
0,80

kg P.R.
kg P.R.
kg P.R.

12,20
2,00
4,00

9,90
1,60
3,20

Metilanilinas:

Di:
Para análise ou uso científico ............... .
Para uso industrial e outros fin~~; ............. .
1.13~

Naftalina:
Para análise ou uso científico ..............•.
Para uso industrial e outros fins ............ , •

1.133

Naftalinas ou aminonaftalinas:
Para análise ou uso científico ............ é.••••
Para uso industrial e outros fins ..........') .••
Beta

~-~~n=ncio-nei~
c,$

1.135

Naftóis:
Alfa:

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

kg P.R.
kg P.R.

9,10
5,30

7,40
4,30

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

kg P.R .
kg P.R.

6,80
2,00

5,60
1,60

Para análise ou uso científico a uso madicina.l
Para uso industrial ~ outros fins

Beta:
Para análise ou uso científico- e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins

1.136

:;:,

Nitranilinas ou nitroanilinas:

o

"'

"o

Metlil:

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

kg P.R.
kg P.R.

6,20
4,00

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

kg P.R.
kg P.R.

12,20
7,90

9,90
6,40

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

kg P.R.
kg P.R.

1,10
0,40

0,90
0,30

kg P.R.
kg P.R.

13,60

11,10
6,40

Pat;a análise ou u'o científico
Para u'o industrial e outros fins

5,00
3,20

Orto e Para:
Para análise ou u'o científico
Para uSo industrial e outros fins

1.137

"'

o

"
"'"

"""'"'
d
8

~

Nitratos ou azotados:
De bário:
Para análise ou uso científico . .
Para u'o industrial e outros fins
De cério:

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

Para análise ou u,o científico
Para uso industrial e outros fins

..........

7,90

"'
"'"'"

Direitos
Unidades

Mercadorias

Arts.

Convencionais

---

~---------

Cr$

C c$

De chumbo:
Para análise ou uso científico .... • ........ .
Para uso industrial e outros fins ......... .

kg P.R.
kg P.R.

0,90
- 0,40

0,70

kg P.R.
kg P.R.

7,60

6,20

.1,40

1,10

0,30

De guanidina:
Para análise ou uso científico- ............. .
Para uso industrial e outros fins ... , .....•
De potássio:
Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins ......... ,

kg P.R.

2,00

1,60

P.R.

320,00

260,00

kg P.R.

1,50
320,00

260,00

t

De sódio:
Para análise ou uso cientifico e uso medicinal
Para uso industrial e outroS fins ....... , ..

1.139

t

P.R.

1,20

C c$

De potássio:
Para análise ou uso científicÕ e uso medicinal
Para ll'O industrial e outros fins ..........

kg P.R.
kg P.R.

3,10
1,40

2,50
1,10

kg P.R.
kg P.R.

2,70
0,50

2,10
0,40

De sódio:
Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins

..........
·'v'

1.141

>
o

Nitrobenzol ou essência de mirbane:

..

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins ..............

1.142

kg P.R.
kg P.R.

15,20
5,30

12,40
4,30

"o

""'"'
"
o

Nitroclorobenzenos:

"'"'

Orto:

c8"'
o

Para análise ou uso científico ..............
Para uso industrial e outros fins

1.145

"'"'

..........

kg P.R.
kg P.R.

5,50
.1,60

4,50
1,30

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

kg P.R.
kg P.R.

15,20
5,30

12,40
4,30

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

kg P.R.
kg P.R.

24,30
2,60

19,80
2,10

:eo

Nitrofenóis:
Orto:
Para análise ou uso científico
Para uso ind~strial e outros fins
Para:

Para análise ou uso científico
Para uso industrial e outros fins

.."'

"'

------·-·--·-------------- -----

-----------------------------

-

Direitos
Unidades

MGrcadoris.s

Arts.

Mínimos

!.151

Cr$

Nitrotoluenos ou nitrotoluÓig:

Cr$

Meta:
Para análise ou uso científico ..............
outros fins
Para uw industrial

..........

kg P.R.

7,60
1,00

6,20
0,80

Para análise ou U!O científico ..............
.
Para uso industrial e outros fins

.. ... ... .

kg P.R,
kg P.R.

2,50
1,00

2,00
0,80

Para análisa ou uso científico ..............
Para uso industrial e outros finB

kg P.R.
kg P.R.

4,30
1,60

3,50
1,30

kg P.R.

3,30
2,00

2,70
1,60

•

kg P.R.

Orto:

Para:

..........

1.158

Oxalatos:
De amônia:

Para análise ou uso científico e uso me-dicinal
Para uso industrial e outros fins

..........

kg P.R.

Convancion2.is

,Cr$

I
I
I

1.160

Da potássio:
Neutro:

........

kg P.R.
kg P.R.

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins

kg P.R.
kg P.R.

Para análise ou uso científico e ueo mediçinal
Para uso industrial e outros fins

)

4,00
3,00

li

3.20
2,40

De sódio:

..........

Óxidos (mono; prato ou sesquí):
De antimônio:

..........

kg P.R.
kg P.R.

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros finS

kg P.R.
kg P.R.

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins

I

I
II

7,60
2,00

6,20
1,60

>

(j

"'
7,60
1,40

6,20
1,10

2,50
1,40

2,00
1,10

De cálcio:

..........

"

o

'ó

o

"'"
"t-:
""ê
~

o

De cério:

kg P.R.

30,50
4,00

24,80
3,20

. . . ... .

kg P.R.
kg P.R.

9,10
1,40

7.40
1,10

Para análise ou uso científico e uso medicinal

kg P.R.

27,40

22,30

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Par_a uso industrial e outros fins

..........

kg P.R.

De chumbo (litargírio, mínio ou zarcão):

Para análise ou uso científico e uso m9dicinal
...
Para uso industrial e outros fins
De cobalto:

......,
O>

Arts.

Mercadorias

11

Unidades

I

I

Para uso industrial e outros fins:
Azul ...................................
Preto . . . . .
... . ...
....

...

I
I

I

II
I

I

1.160

I
I

I
I

I

I

I

"'

Direitos

11

II

I

"'"

I
I
I
I

I
I

. .. ..

... . .

.. . ..

kg P.R.
kg P.R.

De estanho:
Estânico:
Para análise ou uso cientifico ............
Para mo industrial e outro!! fins

........

kg P.R.
kg P.R.

Para anátise ou uso científico ............
Para "'0 industrial e outros fins

........

kg P.R.
kg P.R.

Para análise ou uso científiCo e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins ........

kg P.R.

Estanoso:

De ferro:
Férrico (mínio ou vermelho de fefro):
kg P.R.

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Gerais

Mínimos

C c$

Cr$

26,00
10,40

21,20
8,50

Convencionais

Cc$

,,.o

"'

"'
o
"'""
o

'd

"X
,c"

D

12,90
2,00

10,50
1,60

7,60
2,60

6,20
2,10

18,30
1,40

14,90
1,10

:;

o

Ferroso:
Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins

........

kg P.R.
kg P.R.

1_9,10

1,40

15,50
1,10

kg P.R.

6,80
1,40

5,60
1,10

Ferroso-férrico (magnético) :
Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins

........

kg P.R.

be mercúrio:

>

2i

Amarelo ou vermelho:

m

........

kg P.R.
kg P.R.

11,89
7,90

9,60
6,40

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

kg P.R.
kg P.R.

7,60
3,30

6,20
2,70

Para análise ou uso científico ..............
Para uso industrial e outros fins

kg P.R.
kg P.R.

6,50
2,10

5,30
1,70

kg P.R.
P.R.

3,10
676,90

2,50
550,00

kg P.R.

30,50

24,80
1,60

'

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins

De níquel:
Para análise ou uso científico
Para uso industrial e outros fins

"o
o'"
"
",.,"'
'"
o'"
c
~

De titânio:

..........

o

De zinco ou alvaiade:
l

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins ..........

t

De zircônio:

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

Para análise ou uso científico
Para uso industrial e outros fins

kg P.R.

2,00

."'

""

Direitos
Mercadoriaa

Arts.

Unidades
Gerais

. Cr$-,
1.161

Oxiquinolina:
Para análise ou uso cientifico e uso medicinal ..
Para uso industrial e outros fins ............. .

1.165

kg P.R.
kg P.R.

76,20
39,20

61,90
31,90

kg P.R.
kg P.R.

2,60
1,40

2,10
1,10

kg P.R.
kg P.R.

6,20
2,00

5,00
1,60

kg P.R.
kg P.R.

6,20
0,40

kg P.R.
kg P.R.

2,70
0,40

Pentacloretano:
Para análise ou uso científico ... , ........... .
Para uso industrial e outros fim .. ,· ........ -.. .

1.172

Cr$

Paraldeido:
Para análise ou uso científico ............... .
Para uso industrial e outros fins ............. .

1.168

Mínimos

Perdoratos:
De amônia:
Para análise ou uso científico .. , .......... .
Para uso industrial e outros fins ... , ..... .
De potássio:
Para análise ou uso científico ............. .
Para uso industrial e ·outros fins ......... .

2,20
0,50

Convencionais

Cr$

De s6dio:

......... ·····

kg P.R.
kg P.R.

0,90
0,30

0,70
0,20

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

kg P.R.

2,10
1,40

1,70
1,10

Para análise ou uso científico
Para mo industrial e outros fins
1.173

··········

Percloroetilen·o:
Par::~

análise ou u•o científico

Para uso industrial e outros fins
1.174

kg P.R.

Peróxidos, bióxidos ou superó:xidos:

~
"'

...............................................
De manganês:

kg P.R.
kg P.R.

5,50
2,60

4,50
2,10

kg P.R.

kg P.R.

3,70
1,60

3,00
1,30

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

..

kg P.R.
kg P.R.

16,30
6,50

13,30

..

kg P.R.

9,10
4,60

Para análise ou u.o científico e uso madicinal
.
Para u•o industrial e outros fins

... .. .. . .

1.175

Permanganato e manganatos:
De potássio:

•

uso medicinal
Para análise ou u•o cientifico
Para u•o industrial e outros fins ..........
1.179

o

Piridina:
Para análise ou uso científico e. uso medicinal
Para mo industrial e outros fins

1.187

"o
"'o
""'
"
""'""'
"'~

5,30

Quinolina:

Para análise ou uso cientifico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fina • • • • • • • • o • • •

'.

kg P.R.

7,40
3,70

"'"'...

Direitos
Mercadorias

Arts.

Unidades
Gerais

Convencionais

---------·
1.189

Para análiSe ou uso científico e uso medicinal ..
Para uso industrial e outros fins .. , .. : . ...... .
1.193

Cr$

Resorcina:
kg P.R.
kg P.R.

11,40
4,40

9,30
3,20

Selenitas:

~

o

"'

"'

o

"o
""
"
"
e..,"
t1

De sódio:

D

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins .. , ...... .
1.194

kg P.R.

kg P.R.

18,30
9,80

14,90
8,00

Silicatos:
De potássio:

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins ...... , .. .

kg P.R.

kg P.R.

2,20
0,40

1,80'
0,30

Sódio:

Em cristais

kg P.R.

2,40

~

o

Para análise ou uso científico e uso medicinal, 1
em solução , , . , ............ , ......... "

kg

P.R.

0,90

0,70

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

kg
kg

P.R.
P.R.

0,40
0,30

0,30
0,20

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins

kg

P.. R.
P.R.

0,60
260,00

0,50
220,00

(l

8.

Para uso industrial e outros fins:

"'t<
g.

Em pedaços ou em pó

o

<l

8.

Em solução
1.197

.

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

Sulfatos:
De alumínio:

i';

H

..........

t

o

"'

"o
;g

De bário:

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

kg
kg

P.R.
P.R.

1,40
0,50

1,10
0,40

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

kg
kg

P.R.
P.R.

3,10
1,40

2,50
1,10.

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins . . .

kg
kg

P.R.
P.R.

1,40
0,60

1,10
0,50

kg

P.R.
P.R.

3,40
. 320,00

2,80
260,00

Para análise ou uso científico
Para uso industrial e outros fins
De cálcio, precipitado:
Para análise ou uso científico
Para uso industrial e outros fins

!'"J

"'

"c""'~
""o

De chumbo:

.. ... ..

'"

De cobre:

N

~

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins

..........

t

"'
"'
"'

---i
A:"tS.

-----

II
I

Mercadorias

Unidades

I
I

II
I
II
I
II
II
I

I

II

I
I

I
I

Direitos

I

II
II

..."'"'

I

I

I
I
I
I

II

De ferro:

Ferroso:
Para análise ou uso 'científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins ........

kg P.R.
'kg P.R.

De magnésio ou sal amargo:
Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e Outros fins ..........

kg P.R.
t

P.R.

De níquel:

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

Para análise ou uso cientifico
Para uso industrial e outros fins

..........

kg P.R.
kg P.R.

I

I
I
I

I
I
I
I
I

Gerais

Mínimos

c,s

II

c,$

1,50
1,00

1,20
209,20

3,80
0,70

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

........

kg P.R.
t

P.R.

1,10
104,60

Cr$

~

o

"'

I

1,20
0,80

1,00

170,00

3,10
0,60

Neutro ou sal de Glauber:

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins

Convenc!onais

---rI

II

De sódio:

I
I

0,90

85,00

"'o

'O

o

"'

"'"'
"'"
"'c
:ao"
D

1.202

Sulfocianetos ou sulfociánuretos:
De amônia:

Para análise ou uso científico ..............
Para uso industrial e outros fins

kg P.R.
kg P.R.

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

4,50
2,70

5,50
4,00

4,50
3,20

I

De potássio:

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

kg P.R.
kg P.R.

Para análise ou uso científico
Para uso industrial e outros fins

1.207

5,50
3,30

Sulfuretos ou sulfetos:

I

I
I
I

o

w

"
o

'O

o

"

I

""

Penta sulfureto ou enxofre dourado de antimônio:

I

>
8

""
"
c""

D

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Pam uso industdal e outms fins ............ : :

I

kg P.R.
kg P.R.

6,10
2,60

5.00
2,10

kg P.R.
kg P.R.

9,10
1,40

7.40
1,10

kg P.R.
kg P.R.

1,20
0,60

1,00
0,50

.,::lo

•...••••••.••.•.••.•.•.•.••.•••.....••••••••.• "I

De potássio (fígado de enxofre):
Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins .. . . . . . .

.

.

De sódio:
Para análise ou uso científico e uso- medicinal
Para mo industrial e outros fins ..........

"'
"'
"'

.........

_~--··-l·--·---

Arts.

I

L________M_ec_c~dori~------

..·
Direitos

i'

i

____

.l_Un:ade~- -_-_-_G- ~e'-r_a·,_.-,-_----~~- - - M·- -ín~i~m~-o-s~ - - C-o_n_v_e_n_ci-•>_n_a_is_
:·__

I

~~-~

1.209

, Tartratos ou tartaratos:
I Ácidos ou bitartratos:
J
I

I

I!

De potássio ou cremar de tártaro:

II

Para análise ou uso científi<'o e uso medicmal,
Para uso industrial e outros fins . , ....... .

"'
tl

kg P.R.

kg P.R.

5,50
4,70

kg P.R.
kg P.R.
kg P.R.

4,00

I

I

kg P.R.
kg P.R.

6,20
4,00

I

kg P.R.
kg P.R.

10,40

I

6,50

I

I

"'o
""
"'
"
o"
c

;<

3,20
1,30
7,40

I

Trinitrina ou nitrogiicerina:
Para análise ou uso científico e u:so uL~:uL\..11""' ••
Para uso industrial e outros fins ...... , ...... .

I

I
9,10 I
1,60

Tioureia ou sulfoureia:
Para análise ou uso científic~ ............... .
Para üso industrial e outros fins ............. .

I

I

De antimônio e potássio (tártaro emetico):
Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins ......... .
De potássio e sódio ou sal de Seignette .... , . , .. .

I

4,50
3,80

I

Duplos ou complexos:

1.222

~

o
o

I

1.217

Cr$

5,00
3,20

8,50
5,30

8

:;:;

o

1.223

Trinitroanisol:

..

Para análise ou uso científico e uso medicinal
Para uso industrial e outros fins ..............

1.226

kg P.R.

17,50
4,00

14,20
3,20

kg P.R.
kg P.R.

6,20
4,00

5,00
3,20

kg

P.R.

Tungstatos:

. " ....................... ···················· ..
De sódio:
Para análise ou uso científico ..............
Para uso industrial e qutros fins ..........

~

"'

"'
""'
""'
"c""
"
:l
"'o
o
o

1.228

Uréa ou carbamida:
Para análise .ou uso científico .......
Para uso· industrial e outros fins

'

........

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

1.231

kg P.R.
kg P.R.

3,10
1,50

2,50
1,20

i
I
I

Xantatos ou xantogenatos:

!

De sódio:
Para análise ou uso científico ..............
outros fins .........
Para uso industrial

•

.

kg P.R.
kg P.R.

22,80
1,40

18,60
1,10

De potássio:
Para análise ou uso cientific:o ..............
' ........
Para uso industrial e outros fins

.

kg P.R.
kg P,R.

7,60
1

1.,40

6,20
1,10

I
II
I
I

"'...,"'

-------------------------c------- ----·----·-----------Direitos

Arts.

Mercadorias

Unidades
Gerais

I

NOTA N. 238 - Produtos químicos inorgamcos ou
orgânicos são substâncias simples ou combinações
definidas.

A especificação "para análise ou -uso cientifico" c:om~
preende os produtos químicos no mais alto grau de
pure.za, dentro dos limites de tolerância adotados
pela ciência (especificações da A.S.T.M. Stsn~
dards and Tests for reagenis and C.P. Chemicals,
de B.L. Murray Chemical Reagents their purity
and tests de E. Merck, Kallbaun e outras), importados em pequenas quantidades e acondicionados em frascoS ou outra embalagem de segurança.
trazendo rótulos impressos indicativos do nome
do produto, de seu fabricante, grau de pureza e
fim a que é destinado.
A especificação "para uso medicinal" corresponde aos
produtos com relativo gráu de pureza, de modo
que satisfaçam aos ensaios prescritos na Farmacopéia Brasileira ou em outras, quando aquela
fôr omissa, acondicionados em frascos ou outra
embalagem de segurança, trazendo rótulos impressos, indicativos do nome do produto de se-u
fabricante, grau· de pureza e fim a que é destinado.

Convencionais

Mínimos

-------:---

I

I

I
I
I

w

O<

co

A especificação "para uso industrial e outros fins"
compreende os produtos destinados à indústria e
outros usos, importados em grande quantidade, a
granel, em barricas, tambores, sacos ou outros recipientes de grande capacidade e p.odendo ter ou
não o mais alto grau de' pureza.
A especificação "bruto ou em bruto" cabe aos produtos em seu estado original ou nativo, sem terem
sofrido qualquer processo de purificação ou be~
neficiamento .
Serão considerados recipientes de grande capacidade:
os maiores de 20 quilos ou de 40 litros.
As disposições desta nota se aplicam a outros p~o
dutos da Tarifa cujas especificaçõeS foram ajus·
tadas às expressões "para análise, uso científico
ou medicinal" e "uso industrial", "bruto ou em
bruto".
Os produtos desta classe, bem como os medicamentos
químicos, drogas e preparações da classe 26.a importadOs sob as formas de bolos, cápsulas, glóbulos, comprimidos, grânulos, pastas, pastilhas, pérolas, pilulas, tabletes ou tabloides, pagarão as
taxas estabelecidas para tais formas farmacêuticas.
CLASSE 26.a

medicamentos quimicos e preparações farmacêuticas, dietéticas e outras de uso em medicina

Dro~as,

1.330

Diastase ou maltina:

I

De titulo até 60 .................. .' ........ !
De mais de 60 até 100 . , ................•...
Acima de 100 ...•......•................... 1

kg P.R.
kg P.R.
kg P.R.

19,50
32,70
65,30

15,90
26,60
53,10

"'
o
O>

I
Arts.

1.352

Direitos

Mercadorias

I

Unidades
Gerais

!Fermentos bacterianos vivo• em •uspensão ou :ess.-'
cados, puros ou associados a outros germes bacte-11

~~~~~:;i~~do~o~o.: . ~~~~~~~~'..!~ti~~~ .: .~~~~~. ~ã~ I
1.365

GlucosideS:

Cr$

Mínimos

'Cr$

kg P.R.

65,30

53,10

I

~

"o

"o"
"'""
">'

"::!""
..,o
~

Saponina:

Em bruto

kg P.R.

4,60

3,70

Beneficiada ou branca ...................... .

kg P.R.

16,30

13,30

NOT A N. 249 - É extensiva às drogas, aos medi-~
camentos químicos e às diversas preparações desta
classe, a última parte da nota n. 238 à classe 25.a, .
I

Cr$

"'

.............................................. ·i

I

Convencionais

CLASSE

35.a

Vários artigos.
1.890

Películas (transparentes ou não) à base de pro·
teínas endurecidas ou estabilizadas, de compostos celulósicos e de resinas sintéticas, como:
celofane, xilonite, neofã, pliofilme, vinilite e
semelhantes:
Em fôlhas ou peças:
•••••• o •••• :

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _. o • o • o • • • •

Estampadas, envernizadas, irisadas ou de qualquer outro modo trabalhadas ...........•.

kg P.L.

6,40

5,20

1

w

"'
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DECRETO-LEI N. 6, 092- DE 13

DE DEZEMBRO DE

1943

Autoriza o provimento imediato de cargos vagos, no Mini_stério da Fazenda
e dá outras providências
O Presidente da República, Usando da atribuição que
art. 180 da Constituição, decreta:
, ·

lh~

confer~

o

4rt . . 1.° Fica autorizado o provimento imediato de nove (9) cargos,
isolados de Ajudante de Tesoureiro, padrão' I, vagos do Quadro Permanente
do Ministério da Fazenda, com lotação na Recebedoria Federal em São
Paulo, criados pelo decreto-lei n, 4. 645, de 2 de setembro de 1942.
Art. 2.0 Para atender à despesa no período de 1 a -31 de dezembro
do corrente exercício fica destinada, do atual saldo da conta corrente do
Quadro Permanente do Ministério· da FaZenda, a importância de Cr$ 162.000,00
(cento e sessenta e dois mil cruzeii:os) .
Art. 3.0 Êste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.117 -

DE

16 DE DEZEMBRO DE 1943

Regula a fundação dos Núcleos Coloniais e dá outras providências
RETIFICAÇÃO

No art. 32, § 6.0, onde se lê:
" ... a que se refere o § 1.0 , deduzido ... ",
Leia-se:
" ... a que se refere o § 5.0 , deduzido ... ".

DECRETO-LEI N. 0 6.141 -

DE 28 DE DEZEMBRO DE 1943

Lei Orgânica do Ensino Comercial
RETIFICAÇÕES

No § 3.

0

do art. 15, onde se lê: ''exerc'cio", leia-se: "exercidos".

No § 2.0 do art. 22, onde_ se lê: "conforme o caso pelas duas', leia-se:
"conforme o caso, pelas duas".
No item 2 do art. 36, onde se lê, "técnico em comércio e propagandas",
leia-se : "técnico em comércio· e propaganda".
No item _5 do art. 42, ~nde se lê : "um curso, dará", leia-se : "um curso
dará".
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DECRET-LEI N. 0 6.14i -

DE

29 DE DEZEMBRO DE 1943

Altera a redação do artigo 5.0 e seus parágrafos do deCreto-lei n,0 3.346,
de 12 de junho de 1941
EETIFICAÇÃ_O

No art. 1.0 , onde se lê
" ... enviarão à Di:retoria do Trabalho Marítimo, dentro de vinte (20) dias
e contar .... M-.
" ... envi"arão à Diretoria dO TÍ'abalho Marítimo, dentro de vinte (20) dias
a contar.,."

DECRETO-LEI N, 6.159 -

DE 30 DE DEZEMBRO DE: 1943

Cria a Biblioteca ·ao Ministério d; Faze-nda e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180' da Constituição, decreta:
Art.- 1.° Fica criada a Biblioteca do· Ministério- da Fazenda, diretamente
subordinada ao Diretor Geral da Fazend-a Naóonal.
·
Art. 2.0· À Biblioteca ficam incorporadas as bibliotecas, depósitos de livros
e coleções de publicações, atualmente existente·s nas repartições do Minist&rio
da Fazenda, que se· loc·a·Hzam: OU: venham a ~e r localizadas no edifído•sede.
Art. 3.0 A Biblioteca tem por finalidade organizar e- manter atualiZadas
coleções de p-ublicações nacionais e estrangeiras sôbre· assuntos relacionados
com as atividades do Ministério,_ assim como facilitar o uso dessas coieções
ao púbUco a que se destina.
Art. 4.0 Fica criad'a, no Quad1•o Permanente do Ministério da Fazenda,
a função gratificada de Chefe da -Biblioteca, com a gratificação aiiual- de
Cr$ 5.400,CO.
Parágrafo Úni'co. O Chefe da Biblioteca será designada pelo Diretor Geral
da Fazenda Nacional.
Art. 5.° Fica alterada, de conformidade com à tabela anexa-, a -carreira
de Bibliotecário·, do Quadro· Pertn:an:etite· dó Ministério da Fazenda:.
Art. 6.0 O Chefe da Biblioteca do Ministério da Fazenda determinará,oportunamente, como se processará a· transferência do material das repartiçõespara a Biblioteca.
Art. 7.0 · T'êid"as as bíblíotecas -das repartições localizad~s fora do edifício·
sede ficarão sob a orientação .téc"nica da Biblioteca do Ministério.
Art. 8.0 Para atender, no período de 15 de dezembro do corrente ano a
31 de dezembro de 1944, -às. despesas com a criação da função gratificada a
que se refere o art, 4.0 , e com a alteração da carrei-ra de Bibliotecário, determinada por êste decre-to-lei, fica aberto, ao IVIinistét:io da Fazenda, c.. crédito
especial de Cr$ 155.625,00 (cento e cinqüenta e cinco mil, seiscentos e vinte
cinco cruzeiros) .
Art. 9.0 Revogam:--se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da República.
GETÚLIO

v ARGAS •

A.. de Sousa Costa.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
QUADRO PERMANENTE

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.

Classe

de
Carreira ou cargo
cargos

ou
padrão

I
I

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Exce-

'

-

I
Vagos

Quadro

dentes

Núm.l

de
cargos

Carreira ou cargo

I

Exce~

Classe
ou
padrão

Vagos

-·~·-

I
Bibliotecário:

Bibliotecário:

1

L

-

1

Q. P.

1

L

-

1

1

K

1

Q. P.

2

K

-

2

1

J

1

Q. P.

3

J

-

3

2

I

-

Q. P.

4

I

-

2

--5

Provisórios

dentes

---

31

---

--10

8

I

6
6
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N. 6. 164 -

365

DE 31 DE riEZEMBRO DE 1943

Prorroga o período de reorganização do Instituto de Aposentadoria e
Pensões da Estivól
O Presidente da República:
Considerando a necessidade de adaptar perfeitamente o regime do Instituto de Aposentadoria e Pensões da Estiva às suas possibilidades financeiras,
enquanto não forem determinadas definitivamente as providências que ve~
nham resolver a sua situação;
Considerando que as -providências de caráter administrl;ltivo, estudadas e
' sugeridas pela Comissão Reorganizadora do Instituto de Aposentadoria e Pensões da Estiva, estão ainda em período de execução;
Considerando a conveniência de ficar tal execução a cargo do próprio ar~
ganismo que as estudou e sugeriu;
Decreta:
Art. 1.° Fica prorrogado o período· de reorganização do Instituto de Aposentadoria e Pensões ·da Estiva pelo tempo necessário à execução das medidas
administrativas a cargo da Comissão Reorganizadora e das demais que ·o. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio determinar.
Art. 2.° ConÜnuam em vigor todos os dispositivos do decreto~lei número 5.645, de. 5 de julho de 1943, exceto o at·t. 1.0 , no que se refere ao prazo
de prorrogação,
Art. 3.0 O presente decreto~lei entra em vigor no dia 1.0 de janeiro de
1944, não sendo interrompido o período de reorganização instituído pelo de~
ereto-lei n. 5.093, de 16 de dezembro de 1942, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO~ LEI

'N. 6.165 -

DE 31 DE DEZEMBRO DE 1943

Estende aos servidores da Càinissão de Marinha f.iercante o disposto no
decreto n. 13. 225, de 24 de agôsto de 1943
O Presidente da República, usando da atribUição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O disposto no decreto n. 13, 225, de 24 de agôsto de 1943,
aplica-se também aos servidores da Comissão de Marinha Mei-cante, que se
encarregará das despesas decorrentes da execucão dessa medida.
Artigo 2.0 Revogam-se as disposições em- contrário,
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da República .
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETQwLEI N. 6.166 -

DE

31 DE DEZEMBRO DE 1943

Dispõe sôbce a reorganização do Departamento Nacional de Portos e Navegação (D.N.P.N.), que passa a denominar-se Departamento Nacional
de Portos, Rios e Canais (D.N.P.R.C.), e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O Departamento Nacional de Portos e Navegação (D.N.P.N.),
órgão integrante do Ministério da Viaçã'o e Obras Públicas (M. V .O .P. ),
diretamente subordinado ao Ministro de Estado, passa a denominar-se Departamento Nacional de. Portos, Rios e Canais (D.N.P.R.C.) e tem por
finalidade promover, orientar e instruir tôdas as questões relativas à construção, melhoramento, manutenção e exploração dos portos e vias dágua do
país.
Art. 2.0 Para cumprimento das atribuições definidas no artigo anterior,
o D.N.P.R.C. compõe-se de:
a) Divisão de Hidrografia (D .H.) subdividida em:
SecçãO de Estudos Topo-hidrográficos (S. E. T. )
Secção de Hidráulica Experimental (S.H.E. );
b) Divisão de Planos e Obras (D.P.O.) subdividida em:

Secção de Projetos e Orçame~Jtos (S. P. O. )
Secção de Aparelhagem
(S. Ap. )
Secção de Contabilidade Industrial (S. C. I. ) ;
c) Divisão Econôml_ca e Comercial (D.E.C.) subdividida em:
Secção de Exploração Comercial ( S . E. C. )
Secção de Economia e Estatística (S. E . E. )
Secção de Tomada- de Contas ( S, T. C. ) ;
d) Ser~iço de Administração (S.A.) subdividido em:
Secção de Comunicações (S.C.)
Secção de Material (S. M.)
Secção de Orçamento ( S . O. )
Secção de Pessoal (S.P.)
Biblioteca ( B. )
Portaria (P.)
e) 19 Distritos _de Fiscalização (D. F.) em que fica dividido o território riacional, a saber:
Primeiro Distrito de Fiscalização (D.F. 1), constituído do
Estado ·do Amazonas e Territórios do Acré e Rio Branco;
Segundo Distrito de Fiscalização (D. F. 2), constituído dos
Estados do Pará e Goíaz e Território do Amapá;
Terceiro Distrito de Fiscalização (D. F.
3), constituído dos
Estados do Maranhão e Piauí;
Quarto Distrito de Fiscalização ( D. F.
4), constituído do
Estado do Ceará;
Quinto Distrito de Fiscalização (D. F.
5), constituído do
Estado do Rio Grande do Norte;
Sexto Distrito de Fiscalização (D.F. 6), constituído do Estado da Paraíba;
'
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Sétimo Distrito de Fiscalização (D .F. -7), constituído do Es~
tado de Pernambuco e Território de Fernando de Noronha;
Oitavo Distrito de Fiscalização (D: F. - 8), constituído dei Estado de Alagoas;
Nono Distrito de Fiscalização (D. F.
9), constituído do Estado da Baía;
~
Décimo Distrito de Fiscalização (D.F.
10), abrangendo o
Alto e Médio São Francisco e seus afluentes;
Décimo Primeiro Distrito de Fiscalizacão (D.F. 11), cqnstituído do Estado de Se>·gipe:
~
Décimo Segundo Distrito de Fiscalização (D. F. 12), constituído
do Estado do Espírito Santo;
Décimo Terceiro Distrito de Fiscalização (D. F. 13), constituído do Distrito Federal;
Décimo Quarto' Distrito de Fiscalização (D.F. - 14), constituído
dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais;
DécimO Quinto Distrito de Fiscalização (D. F.
15), constituído
do Estado de São Paulo;
Décimo Sexto Distrito de Fiscalização (D. F.
16), constituído
do Estado do Paraná e do Território do Iguassú;
Décimo Sétimo Distrito de Fiscalização (D.F.
17), constituído
do Estado de Santa Catarina;
Décimo Oitavo Distrito de Fiscalização (D, F.
18), constituído
do Estado do Rio Grande do Sul;
Décimo Nono Distrito de Fiscalização (D.F.
19), constituído
do Estado de Mato Grosso e Território de Guaporé e Ponta
Porã.
Art. 3.0 As sedes dos D. F. serão fixadas pelo Ministro de Estado de
Viação e Obras Públicas, mediante proposta do Diretor Geral do D.N.P.R.C.
Art. 4.0 Para efeito de conservação, reparação e distribuição do apare~
lhamento do D. N. P. R. C., fica o território nl'l.cional dividido em duas R o·
giões .de Aparelhagem, a saber:
I ~ Região Norte de Aparelhagem (D.N .A.), com sede em Recife,
abrangendO os Territórios do Acre e Rio Branco, Estado do Amazonas, Ter·
ritório do Amapá, Estados do Pará, Goiaz, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Território de Fernando Noronha, Estados de
Alagoas, Sergipe, Baía e Alto e Médio São Francisco;
II ~ Região Sul de Aparelhagem (D.S.A. ), com sede no Distrito
Federal, abrangendo os Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito
Federal, Minas Gerais, São Paulo, Território do Iguassú, Estados de Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Territórios de Guaporé e Ponta .Porá e
Estado de Mato Grosso.
Art. 5.0 O Diretor Geral do D. N. P. R. C. poderá. constituir comissões
de estudos e obras, de caráter transitório, com sede e fins definidos em cada
caso especiaL
Art. 6.° Fica transformado em de Diretor Geral (D. N. P. R. C.),
padrão R, o atual cargo isolado, de pr"ovimento em comissão, de Diretor Ge~
ral (D. N. P. N.), do Quadro I - Parte Permanente, do Ministério da
Viação e Obras Públicas.
Art. 7.0 Ficam criados, no Quadro I - Parte Permanente, do Ministério da Viação e Obras Públicas, os seguintes cargos isolados de provimento
em comissão:
1
1
1

Diretor de Divisão (D. N. P. R. C. - D. H.), padrão P.
Diretor de Divisão (D. N. P. R. C.
D. P. 0.), padrão P.
Diretor de Divisão (D. N. P. R. C. - D. E. C.), padrão P.

368

ATOS DO PODEH ICXECU'riVO

Art. 8,° Ficam criadas, no Quadro I - Parte Permanente, do Ministério da Viação e Obras Públicas, as seguintes funções gratificadas:
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
19
2
1
1

1

Chefe da Secção de Estudos Topo-hidrográficos, com Cr$ 6.600,00 anuais.
Chefe da Secção de Hidráulica Experimental, com Cr$ 6,600,00 anuais.
Chefe da Secção de Projetos e Orçamentos, com Cr$ 6. 600,00 anuais.
Chefe da Secção de Aparelhagem, com Cr$ 6.600,00 anuais.
Chefe. da Secção de Contabilidade Industrial, com Cr$ 6. 600,00 anuais,
Chefe da Secção de Exploração Comercial, com Cr$ 6, 600,00 anuais.
Chefe da Secção de Economia e Estatística, com Cr$ 6, 600,00 anuaie.
Chefe da Secção de Tomadas de Contas, com Cr$ 6. 600,00 anuais,
Chefe de Serviço de Administração, coin Cr$ 6, 600,00 anuais,
Chefe da Secção de Comunicações, com Cr$ 4, 200,00 anuais.
Chefe da Secção de Material, com Cr$ 4. 200,00 anuais.
Chefe da Secção de Orçamento, com Cr$ 4. 200,00 anuais.
Chefe da Secção do Pessoal, com Cr$ 4. 200,00 anuais,
Chefe de Portaria, com Cr$ 3, 000,00 anuais.
Chefes do Distrito de Fiscalização, com Cr$ 9, 000,00 anuais.
Chefes de Região de Aparelhagem, com 9. 000,00 anuais.
Secretário do Diretor da Divisão de Hidrografia, com Cr$ 4. 200,(}()
anuais.
Secretário do Diretor da Divisão de Planos e Obras, Com Cr$ 4. 200,00
_anuais.
Secretário do Diretor da Divisão Econômica e Comercial, com . , ... ,
Cr$ 4, 200,00 anuais,

Art. 9.° Ficam suprimidas, no Quadro I ~ Parte Permanente, do Ministério da Viação. e Obras Públicas, as "seguintes funções gratificadas:
1
1
1

1

Engenheiro Chefe (2.a Divisão) D. N. P. N., com Cr$ 6.600,00 anuais.
Engenheiro Chefe (3.a Divisão) D. N. P. N., com Cr$ 6.600,00'anuais.
Engenheiro Chefe ( 4.n Divisão) D. N. P. N., com Cr$ ~.600,00 anuais.
Chefe de SecçãO (S. R. P. 7) D. N. P. N., com Cr$ 3.000,00 anuais.

Art, 10. Para atender à despesa com a execução dêste decreto~lei, no
peciodo de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1944, fica aberto, ao Ministério
da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 442.800,00.
·
Art. 11. 1tste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da República,
GETÚLIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.
A. de"Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6.167 -

DE 31 DE DEZEMBRO DE 1943

Abre ao Ministério da .Viação e Obras Públicas, o crédito especial de
Cr$ 2.239.472,10, para melhoramento!'! e aparelhamento da Estrada d.9
Ferro D, Teresa Cristina

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo ISO .d.a Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito esp~ial de dois milhões, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e
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setenta e dois cruzeiros e dez centavos (Cr$ 2'.239.472,10), para atender a
despesas com melhoramentos e aparelhamento das- novas oficinas da Estrada
de Ferro D. Teresa Cristina, previstos no decreto-lei n. 2.667, de 3 de ·outubro do 1940, sendo:

Material:

C•$
1. 200.000,00

Aquisição de máquinas operatrizes ...........•......

Obras, desapropriação e aquisição de imóveis
Reforma do edifício das oficinas ....... .
Construção do edifício da carpintaria ... .
Idem do edifício destinado à construção
e reparação de vagões ............. .
Construção de valas para reparação de locomotivas ......................... .
Assentamento das linhas no pátio das oficinas . . . . . . . . . . . . . · · ·. · · · · · · · · · ·

28?. .143,50
171.114,10
377.211,50
39.566,50
1. 039.4 72,10

169.436,SO

2.239.472,10
Art. 2.0 Éste decreto-lei entra em vigor na data de sua pub~icação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

João de Mendonç-a Lima.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6. 168 -

DE

31

DE DEZEMBRO DE

1943

Suprime iutlçÕe<J gratificadas no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda.,
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidas, no Quadro Permanente (Q. P.) do Minis·
tério da Fazenda, as seguintes funções gratificadas:

1
2 -

Secretário do Diretor Geral (Administração Geral da
Fazenda Nacional) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar do Diretor Geral ( Administraçã!? Geral da
Fazenda Nacional) ......... _................ ,.....

Cal. de Leis -

Vol. I

10.800,00

4.800,00
F. 24 -
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Art. z.o Aos funcionários que forem mandados servir no Gabinete do
Diretor Geral da Fazenda Nacional, na forma da legislação em vigor, poderá
ser concedida gratificação de representação de Gabinete, proposta pelo Dir·et()r
Geral, Jespeitado o limite d~ crédito próprio, e aprovada pelo Ministro da Fazenda.
Art. 3. 0 O presente decreto-lei entra em vigor no dia 1 de janeiro

de

1944.
Art, 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943, 122. 0 da Independência e 55. 0
da República .
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa .

DECRETO-LEI N. 6.169 -

DE

31 DE DEZEMBRO DE 1943

Dispõe sôbre a designação do assistente e do secretário dos Cursos de 'Aperfeiçoamento e Especialização do Ministério da Agricultura
O Presidente da República, usandO da atribuição que lhe confere o arR
tigo 180 da Constituição, decreta:
-

Art. 1.0 O artigo 10 do decretoRlei n. 4.083, de 4 de fevereiro de.1942,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Parágrafo único. As funções a que se refere &ste artigo serão
exercidas por funcionários de quaisquer serviços ou repartições do MiR ·
nistério da Agricultura, designados pelo respectivo Ministro, mediante
proposta do Diretor dos C, A. E., ouvidos, apenas, os órgãos em
que os aludidos funcionários estiverem lotados".
Art. 2. 0 O presente decretoRlei entrará em vigor na data de sua publirevogadas as disposições em contrário.

c~ção,

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943, 122. 0 da Independência e 55.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO-LEI N.O 6.396-DE 1 DE ABRIL DE 1944

organiza. a justiça Militar junto às Fôrças E"Kpedicionária.s e regulariza
seu funcionamento
O P~·esidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta :

Art. 1.0

São órgãos da Justiça Militar, junto às Fôrças Expedicionárias:

I
!I
IH

Conselho Supremo de Justiça Militar;

O

Os Conselhos de Justiça;
Os auditores.

Art. 2.0 Aos Órgãos referidos no artigo anterior compete o processo e
julgamento dos crimes praticados em zonas de operações rnilitarer ou em
te:uitório estrangeiro, militarmente ocupado por fôrças brasileiras, pela forma
estabelecida nesta lei, ressalvado o disposto em convenções. "
Parágrafo único. Consideram-se as Fôrças Expedicionárias em operações
militares desde o momento de seu embarque para o estrangeiro.
Art. 3. 0 O Conselho Supremo de Justiça Militar compor-se-á de dois~
oficiais generais, da ativa ou reserva, e um magistrado militar de carreira, de
preferência do Supremo Tribunal Militar, nomeados pelo Presidente da
República.
Parágrafo único. A presidência do Conselho Supremo de Justiça Militar
será exercida pelo juiz de patente mais elevada, de qualquer quadro, ou
pelo mais antigo, em caso de igualdade de pôs to.
Art. 4. 0 Junto ao Conselho Supremo de Justiça Militar funcionará um
procuradoi· geral, escolhido pelo Presidente da República, dentre os membros
do Ministério Público da Justiça Militar, e um advogado de ofício, designado
pelo Ministro da Guerra,
'
Art. 5.0 O presidente do Conselho Supremo de Justiça Militar requisitará
ao Ministro da Guerra o pessoal necessário ao serviço da Secretaria, designando
o secretário, que será, de preferência, diplomado em direito,
Art. 6.0 O Conselho de Justiça compor-se-á do juiz militar de carreira
(auditor) e dois oficiais nomeados pelo Comandante da Divisão, e de patente
superior ou igual à do acusado, obsefvado, na última hipótese, o princípio
da antiguidade de pôsto ,
§ 1.0 :í!sse Conselho será constituído para cada processo, e dissolver-se-á
logo depois de terminado o julgamento, cabendo sua presidência ao juiz de
patente mais elevada, ou mais antigo, em caso de igualdade de pôsto.
§ -2.0
Para o julgamento de oficial da Armada ou Aeronáutica, a nomeação'
deverá recair, quando possível, em oficiais das respectivas corporações.
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Art. 7. 0 Haverá, em cada Divisão das Fôrças Expedicionárias, duas ou
mais auditOJ;ias.
§ 1.0 Cada auditoria compor~se~á de um auditor, um promotor, um
advogado de ofício, um escrivão e escreventes, designados p<:!lo Ministro da
Guerra, dentre o pessoal efetivo ou substituto do quad:ro' da Justiça Militar,
eY.ceto os escreventes, que serão praças graduadas, requisitadas pelo auditor.
§ 2.0 Um dos escreventes exercerá, por designação do auditor, aE funções
de oficial de justiça .
DA COMPE."l'ÊNCIA

Art. 8. 0

Ao auditor compete:

I - presidir à instrução criminal dos processo em que forem réus praças,
dvis, ou oficiais até o pôsto de tene:nte~coronel, inclusive.
II ~ julgar as praças e civis.
Art. 9.0 Ao Conselho de Justiça compete o julgamento dos oficiais até
o pôsto de tenente-coornel, inclusive.
Art. 10.

Ao Conselho Supremo de Justiça Militar compete:

I - processar e julgar, originàriamente, os oficiais generais e cownéis;
II - julgar as apelações interpostas das sentençàs proferidas pelos
auditores e Conselhos de Justiça;
I!I - julgar os embargos opostos às decisões proferidas nos processos de
sua competência originária.
DO PROCESSO

Art. 11. O inqu6rito ou documentos relativos ao crime serão remetidos
ao auditor mais -nntigo e distribuídos de conformidade com o art. 90 do
Código da Justiça Militar.
Art. 12. Recebido o inquérito ou documentos, o auditor dará vista,
·imediata, ao promotor que, dentro de vinte e quatro horas oferecerá denúnCia,
contendo:
I
II
III

o
a
a
a

nome do réu;
exposição sucinta dos fatos;
classificação do delito;
~V indicação das circunstâncias agravantes, expressamente definidas
na lei pen~l, e de tcdos os fatos e circunstâncias que devem influir na fixaçãO
da pena;
V - a indicação de duas a quatro testemunhas.
Parágrafo úniCo. Será dispensado o rol de testemunhas, se a denúncia
se fundar em prova documental.
Art. 13. O auditor mandará, uma vez recebida a denúncia, citar incontinenti o réu e intimar as testemunhas, n-omeando-lhe defensor o advogado
de ofício, que terá vista dos autos, em cartório, pelo prazo de vinte e quatro
horas, podendo, dentro dêle, oferecer defesa escrita e juntar documentos.
P~rágrafo único.
O réu poderá dispensar a assistência do advogado de
ofício, se estiver em condições de fazer a sua defesa.
Art. 14. O réu prêso será requisitado. O que estiver sôlto e ausentar-se
5em permissão será processado e julgado à revelia, independentemente de
qualquer outra formalidade.
Art. 15. Na audiência de instrução criminal, que será iniciada vinte a
quatro horas ap6s a citação qualificado o.réu, que o não" tenha sido no inquérito
e se estiver presente proceder~se-á à inquirição das testemunhas de acusação.
Se estas se reportarem às declarações prestadas no inquérito, mencionar~se~á 1
apenas, o que retificarem ou aditarem.
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§ 1.o Em seguida, serão ouvidas até duas testemunhas .de defesa, se
apresentadas no ato, e interrogado o réu.
§ 2.0 As testenmnhas de defesa que forem m:.Iitares poderão ser re-quisitadas, se o réu o raquerer.
§ 3.o Não se dará vista dos autos às partes, para alegações escritas.
§ 4.o E' dispensado o comparecimetno do réu à audiência ou sessão
de julgamento.
Art. 16. As questões preliminare!; ou incidentes que forem suscitados
serão resolvidos, conforme o caso, pelo auditor ou Conselho de Justiça.
Art, 17. Se o promoto!' não oferecer denúncia, ou se esta for rejeitada,
os autos serão remetidos ao Conselho Supremo de Justiça Militar, que
proferirá a deci:>ão final.
Art. 18. Sendo praça oo. civil O réu, o auditor procederá ao julg<'lmento
em outra gudiência, dentre de quarenta e oito horas. O promotor e o advogado
terão, cada um, vinte minutos para fazer, oralmente, suas alegações.
Após os debates orais, o auditor lavrará a sentença, dela mandando intima>
0 piomotor e o defensor do réu.
Art. ,19. Nos processos a que responde1· oficial até o pôsto de tenentecoronel, inclusive, proceder-se-á ao julg<>mento pelo Conselho de justiça, no
mesmo dia de sua instalação.
§ '1.0
Prestado o compromisso pelos juízes nomeados, serão lidas, pelo
escrivão, peças essenciais ·do processo e, depois dos debates orais, que não
excederão ao prazo fixado no artigo anterior, passará o Conselho a deliberar
em sessão secreta, devendo a sentença ser laVTada no pr:azo máximo cle vinte
e quatro horas.
§ 2.0 A nomeação dos juízes, que ccnsta1·á, por certidãc, dos ;;.uto::;, !;e:rá
solicitada pelo audito:i· ao Comandante da Divisão, com antecedência de
vinte e quatro horas.
§ 3.0 Entre a eudiência· de instrução criminal e a solicitação de quetrata o § 2.0 , nêo poderá mediar prazo superior a quarenta e oito horas.
§ 4.0 O prometer e à d-efensor do réu serão intimados da sentença, no
mesmo dia em qúe esta fôr assinada.
Art. 20. A falta de extrato de assentamentos ou da fé de ofício do
réu poderá ser suprida por outros meios informativos.
Art. 21. Os 6rgãcs da ]U3ti.ça Militar, tanto em primeira como em
segunda instância, poderão 2l tem r a classificação do delito, sem todavia inovar
S t!CUS3ÇáO.

Parágrafo único. Havendo impossibilidade de alterar a classific!!.ção do
delito, Ó juiz ou tribunal mandará renovar o processo, com oferecimento de
outra denúncia.
Art: 22. Quando, na denúncia, figurarem diversos réus, poderão os
mesmos ser processados e julgados, em grupos, se assim o aconselhar o interêsse
da justiça.
Art. 23. Nos processos a que responder oficial general ou coronel, as
funções do Ministério Público serão desempenhadas pelo Procurador Geral.
§ 1.0 O relator do processo será o magistrado militar de càrreira,
§ 2.0 O oferecimento da denúncia, citação do réu, intimação de testemunhas, nomeação do defensor, instrução criminal, julgamento, l2vmtura e
intimação do ac6rdão reger-se-ão, no que lhes fôr aplicável, pelas normas estabelecidas para o processo da competência do auditor e do Conselho de Justiça.
§ 3.0 Na instrução criminal não será exigida a presença de todos os
juízes.·
Art. 24. Nos crimes de responsabilidade,. oferecida a denúncia, o relator
mandará intimar o denunciado, para apresentar defesa, dentro do prazo de
três dias, findo o qual o Conselho Suprerilo de Justiça Militar decidirá sôbre
o recebimento, ou não, da denúncia.
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Art. 25. Das decisões proferidas pelo Cons~elho Supremo de J usti.ça
Milítar, nos processo de sua competência originária, sõmer:.te Caberá recurso de
embargos.
Art. 26. As funções de escriVão serão. desempenhadas pelo secretário e as
de oficial de justiça por uma praça graduada.
Art. 27.

No processo de deserção observar-se-á o seguinte:

Após o transcurso do prazo d~ graça, o comandante ou chefe, sob
cujas ordens servir o .oficial ou praça, fará lavrar um têrmo com tôdas as
circunstâncias, assinando-o, com duas testemunhas, o qual eqüivalerá à formação
da culpa.
§ 2.° Fica abolido, para o oficial, o chamamento a que se refere o
art. 268 do Código da Justiça Militar.
§ 3.0 Os documentos relativos à deserção serão remetidos, depois da
apresentação ou captura do réu, ao auditor e perlnanecerão em cartório pelo
prazo de vinte e quatro horas, com vista ao advogado de ofício, pa1-a- apresentar
defesa escrita, seguindo-se o julgamento pelo auditor ou Conselho de Justiça,
conforme o caso.
§ 1. 0

DOS RECURSOS

Art. 28. Das sentenças de primeira instância c:e.berá recurao d.e apelação
para o Conselho Supremo de Justiça Militar.
Parágrafo único. Não caberá recurso das decisões proferidas sôbre
preliminar ou questões incidentes. Essas preliminares ou questões poderão,
entretanto, ser renovadas na apelação.
Art. 29. A apelação será interposta, dentro de vinte e quatro horas, a
contar da intimação da sentença ao p:mmotor ou ao defensor do réu, revel,
ou nB.o.

Artt-. 30.

O promotor apelará, obrigatOriamente :

I - da sentença de
mmamo, pena privativa da
II - quando se tratar
sentença fôr absolutória, ou

absolvição, se a lei cominar para o crirr:e, no
liberdade por tempo superior a seis anos;
de crime que a lei comme pena de morte e a
não aplicar a pena no máximo.

Art. 31. O advogado de ofício apelar'á, obrigatOriamente, das sentenças
condenatórias.
Art. 32. As rnzCes de recu;·so serão ap1·esentadas, co!'.1 a petição, em
cartório. Conclusos os autos ao auditor, ê:>te os remete:rá, incontinenti, ao
Conselho Supremo de Justiça Militar.
Art. 33. A aplicação será distribuída, por ordem de entrada dos processos,
aos juízes, inclusive ao presidente, que fará a dh:tribuição.
Art. 34. O Procurador Geral oficiará nos recursos interpostos pelos
promotores e naqueles em que, depois de examinados os autos pelo relator,
verificar êste a necessidade de -sua audiência, devendo emitir p2.recer dentro de
vinte e quatro horas.
Art. 35. O relator estud"'.rá os P.utos no intervalo de duas sessões.
Art. 36. Anunciado o julgamento, fará o relator, oralmente, a exposição
do fato.
§ 1.0 Terminado o re1at6rio, poderão o advogado do réu e o p!ocurador
geral fazer alegações orais, por dez minutos, cada um .
§ 2. 0 Discutida a matéria pelo Ccnselho Supremo de Justiça Militar,
proferirá êste sua decisão, que se realizará em sessão secreta, se o réu estiver
sôlto, ou quando assim fôr deliberadp.
Art. 37. O resultado do julgarriento constará de ata de que se junt9.rá
cópia ao prOcesso.
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O aCórdão será lavrado dentro de três dias, salvo motivo de fôrça
maior.
Art. 38. As sentenças proferidas pelo Conselho Supremo de Justiça
Militar, como· tribunal de segunda instância, não ~ão SUf(CEltÍveis de embargos.
Art. 39. A apelação do Ministério Público devolve O pleno conhecimento
do feito ao Conselho Supremo de Justiça Militar, que poderá reconhecer
agravantes, embora não alegados.

Art. 40. O recurso de embargos nos processos originários seguirá as
normas estabelecidas para o de- apelação, sem debate oral.
~.Art. 41.
Não haverá recurso de revisão t)_em de habeas-corpus.
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 42. O prazo para a conclusão do inquérito é de cinco dias. Por
motivos e:"ce-pcionais, a autol:idade que o instaurou pode-rá prorrogar êsse prazo
por mais três dias.
Art. 43. Nos casos de violência praticada contra inferior, para compelí-lo
ao cumprime-nto do dever legal, ou em repulsa à agressão, os autos do
inquérito. serão remetidos, diretamente, ao Conselho Supremo de Justiça
Militar, que determinará o arquivamento, se o fáto estiver justificado, ou a
i-nstauração do processo, em caso contrário. ,
Art. 44. O militar que tiver de- ser fuzilado sairá da prisão, com uniforme
comum e sem insígnias, e terá os olhos vendados· no momento em· que tiver
de receber as descargas. As vozes de fogo serão substituídas por sinaü:.
§ 1.0
O civil ou assemelhado será executado nas mesmas condições,
devendo deixar a prisão decentemente vestido.
§ 2.0
Será permitido ao condenado rece'ber socorros espirituais.
Art. 45. Da execução da pena de morte lavrar-se-á uma ata circuns~
taD.ciada que, assinada pelo executor e três testemunhas, será remetida ao
comandante-chefe da!; Fôrças Expedicionárias, para ser publicada em ordem
do dia ou boletim.
Art. 46. O presidente do Conselho Supremo de Justiça Militar designará
a auditoria que de-verá proce-ssar e julgar os crimes praticados por oficiais
e praças em serviço, ou adidos, no Quartel-General do Comandante-Chefe das
Fôrças Expedicionárias.
Parágrafo único. O Re-gime!tto Interno regulará as substituições e licenças
dos juízes, membros do Ministério Público e demais serventuários da Justiça.
Art. 47. O Código da Jusitça Militar e o Regimento Interno do Supremo
Tribunal IVIilitar serão obse~·vados, no que não coliP,ir com esta lei.
Art. 48. 0 Presidente da República nomeará, se necessário, substitutos
interinos de auditor, promotor, f!dvogado e escrivão.
Art. 49, O presente de-creto-lei entra em vigôr na data de sua publicação,
observando o disposto no art. 2.0 , parágrafo único.
Art. 50. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,
da República.

1 de- abril de - 1944; · 123.0

da Independência e 56.0

GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

ATOS DO

8

DECRETO~LEI

PODEU EXl<:CUTIVO

N. 0 6. 397 -

DE

1

DE ABRIL DE

Dispõ-e ·sôbre o iinancie.mento da safra de algodão de
providt$ncias

1944

1943~44 e

dá outraa

O Presidente da República, usando da 3ttibuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica o Banco do Brasil S. A. autorizado a financiar, pela
sua Carteira r:Ie Crédito Agrícola e Industrid,, a saíra de algodão de 1943-44,
na base de sessenta e seis cruzeiros (Cr$ 66,00) líquidos por arroba de quinze
( 15) quilos, em pluma, para o tipo 5, com fibra de 28-30 milímetros, equivalente a vinte e dois cruzeiros e vinte centavo3 (Cr$ 22,20) por arroba
de algodão em caroço da produção estimada, do tipo médio.
Art. 2.0 A Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do
Brasil S, A, só realizará financiamento qu~ndo o produto lhe fôr oferecido
em fardos de densidade média Ue 400 quilos por w...etro cúbico, amarrados com
seis fitas de aco.- no m!nimo, podendo uma ser emendada,
Art. 3.0 "os Serviços de Fomento da Produção Vegetal, nos Estado!! algodoeiros, através dos respectivos Govêmos ou do Ministério da Agricultura, a que se acharem subordinados, ficam obrigados a remeter, dentro dos
prazos abaixo fixados, para exame e aprovação da 'Comissão de Financiamento da Produção, ncompanhada de tôd2.~ a_s informações indispensáveis ao
conhecimento da área algodoeira a semear, bem como de todo e qualquer
esclarecimento necessários às operações de Íine.nciamento, a estimativa da
quantidade de sementes de algodão destinadas ao plantio da nova safra, sendo:
a) na zona Sul do pais, até 31 de julho de 1944; e
b) na zona Norte do país, até 31 de janeiro de 1945.
Parágrafo único. Entende-se por safra na zona Sul do país, a. produ:rida nos Estados de São Paulo, P2:raná, Minas Gerais, Rio de Jáneiro, Goiás,
Mato Grosso, Espírito Santo e no sul da Bahia; e na zona Norte do país, a
produzida nos Estados desde o Pará até o norte da Bahia.
Art. 4.° Fica o Ministro de Estado dos Negócios da Fa;e;enda autorizado a contratar com o Banco do Brasil S. A, as condições necessárias ao
financiamento de que trata o art. 1.0 dêste decreto-lei.
Art. 5.0 As instruções para execução dêste decreto-lei, na parte rel&tiva ao financiamento das diversas classes e tipos de algodão do país, serão
imediatamente baixadas pelo Bnnco do Brasil S. A., depois de aprovadas
pela Comissão de Financiamento da Produção,
Art, 6.0 O presente d~creto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GE'I'ULlO

VARGAS.

A. de Souza Cost~.
Apolônio Sales.
DECRETO-LEI N. 0 6.398Mantém a "Co::a

Especi~;]"

DE

1

DE

ABIUL

DE.

1944

criada pelo Decreto-lei n.O 5. 582, de 17

de junho de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica mantida; para a safra de 1943-44, a "Cota Especial" da
trinta centavos (Cr$ 0,30) por quilo de algodão em pluma, cri2da pelo decreto-lei n. 0 5. 532, di' 17 de jur>_lw de 1943.

ATOS

DO

PODER

9

EXECUTIVO

Parágrafo único. Os remanescentes da safra de· algodão de 1943, a que
se refere o. Decreto-lei n. 0 5. 582, de 17 de junho de 1943, continuam sujei~
tos ~s disposições dêsse decreto-lei .
.Art. 2.0 A arrecadação; recolhimento, escrituração e aplicação da "Cota·
Especial" a que se refere o artigo anterior obedecerão às mesmas disposições
já previsb;s para a cota de que trata o Decreto-lei n. 0 5. 582, de 17 de junho
de 1943.
Art. 3.0
Art. 4.0

:ê:.ste decrete-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1
República.

d~

abril de !_944, 123.0 da Independênci.<1 e 56.0 da
.GETULIO VARGAS.

A. do Souza Costl!.

DECRETO-LEI N. 0 G. 399

~ DE

3

DE

ABRIL

DE

1944

Cria funções (Jratificedas no Quadro Único do Mitâstél"io do Tmbnlho,
Indústria e Comét·cio e dá outras p;:ovidê:r.d<J.S
O Presidente da Repúb!ic.?.., usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Ccnstituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, no Quadro Único do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, as seguinte:> furições gratificada.s:
1 Secretário de
Re2ião
1 Secretário de
Região
1 Secretário de
Região
1 Secretário de
Região
1 Secretário de
Região
1 Secretário de
Regi:âo
1 Secretál'io de
R~gião

Procuradoria Regional (J.T. 1."'
Distrito Federal) ..........
Procuradoria Regional (J.T. 2."
- São Paulo) .......
~J~
Procuradoria Regional, (r
".Á
. 4.a
- Pôrto Alegre) .....
Procuradorh Regionsl (J.T. 5."
Salvador) .........
Procu:racbria Regional (J.T. 6."
- Recife) ............
Procuradoria Regional (J.'l'. 'l.u
- Fortaleza) .......
Procuradori<l Regional (J.T. s.a
- Belém).

-

CrS

3.000,00

anuais

Cr$

3 . 000,00

anuais

ü$

3 . 000,00

anuais

Cr$

3. 000,00

anuais

Cr$

3 . 000,00

anuais

c.-s

3. 000,00

anuais

Cr$

3.000,00

anuais

Artr. 2.° Fica aberto, uo !v!inistério do Trabalho, Indústria e Comércio,
o crédito especial de Cr$ 24.00Q,OO (vinte equatro mil cruzeiros), psra
atender, no corrente exercício, à despeea com a execução do disposto neste
decreto-lei.
Art. 3.0 Êete decreto~ lei entrarú em vigcr na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 3 de abri! de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre lVIarcondes Filho.
A.

d~

Sor1211 Costa.
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DECRETO-LEI N.O 6. 400 ~ DE 3 DE ABRIL DE 1944

Autodz.s

0

Instituto de Resseguros do Brasil a ortjanizar a Bôlsa Brasileira
de Seguros

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica o Instituto de Resseguros do Br8.sil (I. R. B.) autorizado,
para cabal desempenho das atribuiç-ões que lhe foram conferidas em sua
lei orgânica Decreto-lei n. 0 1.186, de 3 de s.bril de 1939, ~rts. 3. 0 , 21
alínea b § 1.0 in tine, e Decreto-lei. n. 0 1. 805, de 27 de novembro de 1940,
·arts. 18 inciso !I, 21 § 1. 0 , e 58 a organizar a Bôlsa Brasileira de
Seguros (B.B.S.).
Art. 2. 0 A Bôhm Brasileira de SGguros se destinará a promover a retenção no país da maior soma possível de responsabilidades de seguro e
resseguro que não encontrarem cobertura nas sociedades autorizadas a fun~
cionar e no Instituto de Resseguros do Brasil,
Art, 3.0 Com o início das operações da Bôlsa Brasileira de Seguros, o
seguro e o ressegt1ro no exterior, de que cogitam os arts. 74, 77 e 106 do
Decreto-lei n. 0 2. 063, de 7 de março de 1940, só poderão ser efetuados
depois de também por ela recusados.
Art. 4.0 O Instituto de Rességuros do Brasil, dentro de 120 (cento e
vinte) dias, contados da public2ção do presente Decreto-lei, elaborará o
anteprojeto dos Estatutos da Bôlsa Brasileira de Seguros, a ser apresentado
à aprovação do Govêrno.
Art, 5.0 Êste Decreto-lei e11tra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre M<Ucondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6.401 -

DE

4

DE ABRIL

DE

1944

Abte .::o :Ministéâo da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 30.000,00
para pagamento de gratificaç.,::;.o de <ep<es:entaçã.o e de ajuda de custo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Educação e Saúde o crédito especial de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), para atender à despeSa (Pessoal) decorrente da designação do biologista contratado, Humberto Teixeira
Cardoso para adquirir, nos Estados Unidos da América do Norte, um aparelhamento de secagem de plasma humano, destinado aos serviços de guerra,
sendo:
Para pagamento de gratificação de representação, à
razão de U S$ 500 mensais durante dois mêses

Cr$ 20.000,00

Para pagamento de ajuda de custo ..... .

c,$

10. ooo,oo

C,$ 30.000,00

·\'rOS

Art. 2.0
Art. 3.0

DO

PODEH

EX!<:CVl'lVO

Ítste Decreto-lei entrará. em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as dis!?osições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de abril de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS,

Gustavo Capanema.
A, de Sousa Costa,

DECRETO-LEI N. 0 6.402 -

DE 4 DE ABRIL DE 1944

Declara. sem efeito o Decreto-lei n. 0 6.129, de 21 de dezembro de 194. 3

O Presidente da República, usando dn atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. Fi~a declarado sem ·efeito o Decreto-lei n, 0 6. 129, de 21
de dezembro de 1943, que permitiu a exportação, para as repúblicas do Prata,
do carvão extraído das minas do E:otado de Santa Catarina.

Rio de Janeiro, 4 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

]oã.o de Mendonça Lima.

DECRETO-LEI N. 0 6.403

-~ DE

5

DB AB~IL DE

1944

Abre ao Ministério da Educação e Saúde o crédito especial de
Cr$ 1. 515 .135,00; para auxílio a mutib.dos e paralíticos
O Presidente dn República, usando da atribuição que lhe confere o artigo :!.80 da Constituiç5o, decreta:

Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Educacão e Saúde o crédito
especial de um milhão, quinhentos e ·quinze mil, ~e.:1to e trinta e cinco
cruzeiros (Cr$ 1. 515 .135,00), para ocor~·er às despesas (Serviços e Encargos) com a aquisição de aparelhos mecânicos, carros ortopédicos e outros
instrumentos para mutilados e paralíticos, e bem assim para atender- ao
pagamento de despesas imprevistas decorrentes da aquisição, limitadas estas
ao total de oitenta mil cruzeiros (Cr$ 80. 0"00,00) .
Art. 2.0 O crédito de que trçata o artigo anterior será automàticamente
registrado pelo Tribunal de Contas e distribuído à Tesouraria do Departamento de Administração. do 1\/Iinistério da Educação e Saúde, para ser moviment:ldo pela Divisão de . Organizaç3o Hospitala1·, do Departamento Nacional de Saúde do mesmo Ministério.
Art. 3.0 Êste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam~se as dispo::ições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de abril de )944, 123.0 da IndependêD:cia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capan.ema.
A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N.0 6. 404 -

5

DE

DE

Al?RIL

DE

1944

Revigora, no presente ano, o Decreto-lei n.0 3 .143, de 25· de março de 1941
O Presidente da República, usando da

~tribuição

que lhe confere o

<>ort. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam em vigor, no corrente ano, para os estabelecimentos de
ensino superior subordinadoS ao Ministério da Agricultura, as disposições do
Decreto-lei n. 0 3, 143, ·d.e 25 de m:;.•rço de 1941.
Art. 2.0 Revogam-se a-s disposições em contrário.
Rio áe Janeiro; 5
República.

de

abril à.e 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
G-ETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO-LEI N. 0 6.405

Reduz

-DE

5

DE ABRIL DE

1944

4 o/o a texa sôhre o vdor da vendas dos produtos de mandioc!'.l.,
ctiada pdo Decreto--lei n.O 5.53!, 'ae 28 de maio de 1943

pDTa

O Presidente da República, usa·ndo da &<tribuição que lhe 'confere o
art. 180 da Constitui.~ão, decreta:
Art. 1.° Fica reduzida para 4 -o/0 a i.m:a sôbre o vs.lor de venda dos produtos dn mandioca, crbda pelo art. 2.0, allnea e, da Decreto-lei n.0 5, 531,
de 28 de maio de 1943,
Art. 2. 0 A arrecsd<:.•ção da taxa a que se refere o art'. 1. 0 dêste Decreto-.
lei, continuará e se!'vi:t como gSJrantia das operações de créditO contratadM
pela Comissão Executiva dos. Produtos da Mandioca com o Banco do Brasil,
nos têrm.os do Decreto-lei n.O 5 .407, de 14 de abril- de 1943.
Art. 3. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data dE! sua publicação,
re?ogadas G.•s disposições em contrário,

Rio de J ar:ei:-o. 5 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

A. de Souza Costa..

DECRETO-LEI N. 0 6.406 -

DE

5

DE A.BRIL DE

194·4

Cria, no Qc1adro .PermE:nente do P..-fir.istédo áa. Agricultura., um
Ajudante de Tesoureit:o, e dá outras ·providências

Cf.:t'~o

de

O Presidente d.:t República, usando da s.•tribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:

Art, 1.° Fica criado, no QuadrO Perm~mente do Ministério da Agricultura, um cargo isolado, de provimento efetivo, padrão G, de Ajud&nte de
Tesourei:ro.
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Art. 2.° Fica aberto, ao Ministério da Agricultur~, o crédito especial
de Cr$ 13.20.0,00 (treze mil e duzentm~ cruzeiros), para atender, no correnta
exercício, à clespesE!! ·com a execução do disposto no presente Decreto-lei.
Art. 3.0 Êste Decr-eto-lei entrará em vigor na data de sua publicaçãü

Rio de Ja:.•eiro, -5 de abri! de 1944, 123.0 da Independência
R13pí1b1ica,

_&

56. 0 d8l

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.407 -

DE

6

DE ABRIL DE

1944

DispéG sôbre transfer-ência para a Reserva de Coronéis das Armas e Serviços
do Exército e' Capitães de Mar e Guerra dos Corpos e Quadzos da Arméi.da

O Presidente da República, uszmdo da atribuição que lhe confere o
art.· 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Aos atuais Coronéis das Armas e dos Serviccs do Exé-rcito e
Gos atuais Capitães de Mar e Guerra dos diversos Corpos -e Quadros da Armada que forem transferidos para a Reserva dentro de sessenta dias contados
da data da publicação dêste Decreto-lei, poderão ser, a juízo· do Govêrno,
concedidos acréscimos de vencimentos equivalentes a tantas vêzes cinco por
cento ( 5%) do 5:Ôldo quantos forem os anos de serviços que excedere;n de
trinta e cinco ( 35) .
,
Parágrafo único. O acréscimo de 'que trata êste artigo não pode!"á e'&ceder
de trinta e cinco por cento ( 35%) do sôldo.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua pu·
blicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de J aP.eiro, 6 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.

DECRETO-LEI N. 0 6 .408 -

DE

6

DE ABRIL DE

1944

Â.prava projeto e orçamento na impo-rtância de Cr$ 9. 736.402,30, refe-rentes
à corist-rução do prolongamento do Ramal de Barra Bo:1ita ao Rio do
Peix.e, da Rêde de Viaç.-io Paraná-Santa Catarina, no trecho do Km.
76.469 ao Km. 103,869
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam aprovados os projetos e orçamento, que com êste baixam, na importância total de nove milhões, set0centos ·e trinta e seis mil,
quatrocentos e dois cruzeiros e trinta centavos (Cr$ 9. 736. 402,30), organizados na Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, relativos à construção
do prolongamento da linha de Barra Bonita ao Rio do Peixe, no trecho compreendido entre os Km. 76,496 e 103,869.
Art. 2.° Fica reconhecida como incluída na importância total, a que se
refere o art. 1.0, a de um milhão, setecentos e trinta e três mil, novecentos
G dez c.ruzeiros e oitenta centavos (Cr$ 1. 733.910,80), aprovada pelo De-

ATOS llO

PODJ<;It

:~XEGüTlVO

ereto n. 0 399, de 31 de outubro de 1935,_ correspondente ·ao primitivo projeto de construção do trecho compreendido entre os Km 76,500 e 100.
Art. 3.0 As despesas realizadas na construção do trecho total entre os
Km 76,496 e 103,869. na conformidade ·dos projetos e orçamento, ora aprovados,_ deverá ser escdtmada pela Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina
à· conta da taxa de 10% instituída pàra a construção do Ramal do Paranapanema.
Art. 4. 0 Revogarri-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,
República. ,-

6

de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Limll.

DECRETO-LEI N. 0 6.409- DE 10 DE ABRIL DE 1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especi::!/ do Cr$
4.108.919,40, pnra conclusão dns· obras de aparelhamento do pôrto
de Laauna
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. L° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas, com
fundamento no Decreto-lei n. 0 2. 667, de 3 de outubro de 1940, o crédito
especial de quatro milhões, cento e oito mil, n'ovecentos e dezenove cruzeiros e quarenta centavos (Cr$ 4.108.919,40), para atender à despesa
(Obras e EquipamE-nlos) com a concluSão Jas obr;;;s de s.p:=~rclhamentO do
pôrto carvoeiro de ·Laguna, no Estado de Santa Catarina.
Art. 2.0 'Éste Decre'to-lei entrará em vigor n9. data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
·

Rio de Janeiro, 10 de a.br11 de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
dn República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.410 -

DE

10 DE ABRIL DE 1944

Dispõe sôbre a e:-:ecução do Decreto-lei n. 0 6. O19, de 23 de novembro de
1943, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A opção por um dos planos do Decreto-lei n. 0 6.019, de 23
de novembro de 1943, s0rá feita noS têrmos do § 3.0 do art. L 0 , salvo se,
no caso de opção pelo plano B, houver conveniência em que sejam emitidos
novos títulos.
Art. 2.0 O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, para da:r
execução ao disposto no art. 6. 0 do referido Decreto~ lei n.0 6. O19, de 23
de novembro de 1943, quando houver conveniência nos têrmos do artigo
anterior, fica autorizado a emitir novos títulos, em séries correspondentes aos
empréstimos originais, para serem entregues aos portadores que tenham
optadO pelo plano B, em troca dos títulos das emissões primitivas.
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· § 1.0 Podem ser emitidos títulos temporários que representem, provisOriamente, os novos títulos.
, § 2.0 A União subroga-se nos direitos dos referidos portadores contra
os primitivos devedores, sempre que êstes deixem de efetuar os pagamentos
a que estão obrigados nos têrmos dêste Decreto-lei e do de n. 0 6. 019, de
23 de novembro de 1943.
Art, 3.0 Para o cumprimento dêste Decreto-lei e do art. 16 do Decreto-lei n.O 6.019, de 23 de novembro de 1943, fica o Ministro de Estado
dt..s Negócios da Fazenda autorizado a promover os atos necessá.~ios à realização de contratos ou acordos com firmas bancárias ou "trustees", fixando
as respectivas comissões e determinando outras despesas.
Parágrafo único. Os atuais agentes pagadores serão os mesmos agentes
para o serviço (juros e amortização) das várias séries dos novos títulos,
emitidos de acôrdo com o art. 2.0 dêste Decreto-lei.
Art. 4.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N.0 6.411 -

DE 10 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o exercício de fu:n.cionáâos públicos civis e oficiais das Fôrças
Armada!':' na Co:npanhia N aciona} de Alcalis
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Os funcionários públicos civis e os oficiais das Fôrças Armadas
poderão exercer, mediante autorização do Presidente da República e- com
perda do vencimento ou remuneràção do cargo ou pôsto, funções técnicas ou
de direção, de nomeação ou eletivas, na ComPanhia Nacional de Álcalis, a
que se refere o Decreto~ lei n. 0 5. 684, de 20 de julho de 1943.

Art. 2.0 Ês.te Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação,
rev.ogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 · da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
Eurico G. Dutra.

Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça

Lim~.

Oswaldo Aranha.
Apolonio Sallcs.
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salgado Filho.
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DECRETO~LEI

N. 0 6.412 -

DE

10

DE ABRIL DE

1944

Incorpora à Rêde de Vinçãa Paraná-Santa Catarina a Estrada de Ferro
São Paulo-Paraná e dá outuu> providências

O Presidente da República,
Consi.de:;.-ando a' necessidade de ser feito o prosseguimento da construção
da estrada de ferro que constitui o tronco TPS, do Plano Geral ela Viação
Nacional, aprovado pelo Decreto n. 0 24.497, de 29 de junho de 1934, para
a lig17ção, por. via férrea, do Bras~l à República do Paraguai;

Considerando que um trecho dessa estrada de ferro, t!a extensão de 267,834
quilômetros já foi adquirido pelo Govêrno Federal e usando da atribuição que
lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica incorporada à Rêde de Viação Par·aná-Santa Catalina, com
todos os seus bens, linhas, instalacões, oficinas, imóveis, materiais fixo e rod:;mte e dos depósitos e almoxarifã"dos, a Estrada de Ferro São Paulo-Paraná,
com a extensão de 267,834 quilômetrosj de Ourinhos a Apucarana, tudo já
-adquirido pelo Govêrno Federal à Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná.
Art. 2.0 Ficam insubsistentes os Decretos n. 05 3. 356 e 4. 945 de 25 de
novembm de 192_2 e 24 de março de 1931, respectivamente, do Estado de São
Paulo, e 2.391, de 12 de novembro de 1934, do Estado do F<~.raná, em relação às obrigações da Companhia Ferroviária São Paulo-Parana, para com oa
mencionados Estados, quanto à Estrada de Ferro de que trata o artigo anterior.
Art. 3. 0 O Ministério da Viação e Obras Públicas provLienciarS imediatamente para o recebimento da estrada, procedendo-se, no ato, ao respectivo
inventário.
Parágrafo· umco. Para o fim de que trata êste artigo, o l\1inistro da
Viação e Obras Públicas designará uma comissão composta de um representante da Rêde de Viação Parar.á-Santa Catarina, outro do Departamento Nacional de Estradas de Ferro e outm da Companhia Ferroviária São PauloPamná.
Art. 4.0 O custeio da estrada, ora incorporada, se!'á atendido, até ulte~
dor deliberação, pela respectiva receita que continuará a ser arrecadada de
acôrdo cem as tarifns e regulamentos em vigor, mantidos, também provisõriamente, a situação do pessoal e o 1·egime de taxas adicionais,
Art. 5.0 O Ministro da Viação e Obras Públicas providenciará para que
sejam procedidos os estudos e orçamentos do prolongamento da estrada, de
Apucarana e Guaira, de acôrdo com o traçado e, condições técnicas do Plano
Geral de Viação Nacional, com as modificações que forem indispensáveis à
execução da ligação ferroviária à fronteira, no pôrto de Guaira, na margem
esquerda do rio Paraná, com um ramal do ponto mais conveniente em direção a Pôrto Mendes.
Art. 6.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publi·
cação, revogadas as disposições em contrário.
Rio· de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.
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DE 11 DE

ABRIL

DE 1944

Dispõe sôbre as obrigações em moeda estrangeira de que trata o Decreto-lei
n.0 2. 703, de 28 de outubro àe 1940, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ccnfere o artigo 180 da C~nstituição, decreta:
Art. 1.0 As obrigações em moeda estrangeira de que tratam os grts. L 0 ,
2.0 e 4.0 do Decreto~ lei n. 0 2. 7-03, de 28 de outubro de 1940, poderão ser
liberadas para pag8.mento do produto aos Govêrnos exilados em nações aliadas, subrogados nos direitos dos credores em virtude de ato re::onheddo pelo
Govêrno brasileiro.
Art. 2.0 As disposições do artigo anterior 8.plicam-se às obrigações de
que sejam portadores os estabelecim8ntos bancários cuja liquidação foi determinada pelo Decreto~lei n.O 4.612, de 24 de agôsto de 1942.
Art. 3.0 As obrigações em moeda estrangeira originárias de credores domiciliados n::: Alemanha, no Japão e na Itália e em po~sessões dos mesmos
países, de que sejam portadores os estabelecimentos bancários no Br<~sil, serão
imediatamente liquidadas, recolhendo~se o produto ao Banco do Brasil S .A.,
o crédito do Fundo de Indenizações de que trata o art. 3.0 do Decreto-lei
n. 0 4 .166, de 11 de março de 1942.
Art. 4.0 As operações autorizadas por êste Decreto~Iei estão sujeitas ao
fechamento de câmbio e ao pagamento dos impostos e taxas, de conformidade com o art, 5.0 do Decreto~ lei n, 0 2. 703, de 28 de outubro de 1940.
Art. 5.0 O Banco do Brasil S.A. (Fiscalização Bancária) expedirá as
instruções que Íorern previamente aprovadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda, para a execução dêste Decreto~ lei.
Art. 6.0 :Êste Decreto-hi entrai-á em vigor na data da sua publicação.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.414-

DE

12

DE ABRIL DE

1944

AhYe, pelo llainistéri~ da justiça e Negócios Interiores o crédito especial de
Cr$ 7.260,00 (sete mil duzentos e sessenta cruzeiros), para pagamento,
a título de gratificação, a Plácido Modesto de Melo, como· membro da
extinta Comissão de Censura Cinematográfica, nos exercícios de 1935
e 1936.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Fica aberto, pelo Ministério da Justiça e Neg6cios Interiores,
o crédito especial de Cr$ 7.260,00 (sete mil duzentos e sessenta cruzeiros),
para pag2.mento (Pessoal) a título de gratificação, a Plácido Modesto de
Iv.Ielo, como membro da extinta Comissão de Censura Cinematográfica, no
período de 4 de junho de 1935 a 6 de junho de 1936.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944·, 123.0 da Independência e 5b.O
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza. Costa.
131. -Hl5 -
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DECRETO-LEI N.O 6.415 -

DE

12

DE

ABRIL

DE

1944

Abre, ao Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 800.000,00 para
a instalação e o aparelhamento de Postos de Desitúeção de Vagões e dá
outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe
tigo 180 da Constituição, decreta:

.~onfere

o ar-

Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Agricultura o crédito especial de
Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), para atender às despesas com a
construção e o aparelhamento de Postos de Desinfeção de Vagões; da Divisão
de Defesa Sanitária Animal, do Departamento Nacional da ProduÇão Animal.
Art. 2.0 A construção e o aparelhamento dos referidos Postos obedecerão
aos projetos e orçamentos a serem submetidos à. aprovaÇão do Presidente da
República, nos têrmos da legislação em vigor.
Art. 3.0 Na dotação orçamentária de Cr$ 1.015.000,00 (um milhãó e
quinze mil cruzeiros), atribuída ao Ministério da Agricultura no Orçamento
Geral da União para o corrente exercício, na Verba 3 Serviços e Encargos, Consignação I - Diversos, Subconsignação 15 -- Defesa sanitária animal,
19 Departamento Nacional da Produção Animal, 03 - Divisão de Defesa
Sanitária Animal, b) Serviços de desinfeção de vagões, fica sem aplicação a
importância de Cr$ 800. 000,00 (oitocentos mil cruzeiros) .
Art. 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolo-nio Saiies.
A. de Souza Costa.
DECRETO-LEI N. 0 6.416

DE

13

DE ABRIL DE

1944

Altera dispositivo de Decrete-lei n.0 5 .436, de 30 de abril de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 5.436, de 30 de abril de 1943,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3.0 Não poderá ser promovido ou removido o agente
fiscal do impôsto de consumo que não tenha o interstício de setecentos e trinta (?30) dias de efetivo exercício na classe ou no Estado em que s2rvir.
§ 1.0 Poderá, entn:Jtanto, a juízo do Presidente da República,
ser dispensado o interstício:
a) quando na classe imediatamente inferior àquela em que
existir a vaga, não houver funcionário que preencha essa condição;
b) no caso de remoção, desde que se processe a pedido ou por
permuta,"

Art, 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,
A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.417 -

DE

13

DE ABRIL DE

1944

Dispõe s8bre promoções de Coronéis do Q.T.A. ao p8sto de General
de Brigada
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-·
tigo 180 da Constituição, decreta:'
Art. 1.0 Os Coronéis do Quadro Técnico da Ativa (Q.T.A.) passam_.
a concorrer à promoção ao pôsi:o de General de Brigada.
Parágrafo único, Tal promoção será regulada pelos dispositivos do Decreto-lei n. 0 5, 625, de 28 de junho de 1943, dispensado, entretanto, o requisito da alínea d, do art. 21 do referido Decreto-lei, e substituídos os das
letras e e g por
"como oficial superior, ter chefiado durante dois anos consecutivos
ou não, estabelecimento ou serviço inerente à sua especialidade".·.
Art. 2.0 Não excederá de quatro ( 4) o número de Generais de Brigada
oriundos do Q. T .A., os quais exercerão funções de direção nas Diretorias
Técnicas, ou outras funções inerentes ao pôsto, a juízo .do GovêTno·.
Art. 3.0 Os Generais de Brigada oriundos do Q.T.A. não preencherão
vagas no Quadro do Estado Maior General,
Art. 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N. 0 6.418 -

DE

13

DE ABRIL DE

1944

Autoriza o Ministério da Fazenda a alienar, mediante concorrência pública,
os próprios nacionais que menciona, situados no município do Sêrro,
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art, 1.° Fica o Ministério da Fazenda, pela Diretoria do Domínio da
União, autorizado a alienar, mediante concorrência pública, os próprios na-'
danais denominados "Casa dos Otoni" e "ex-Patronato Agrícola da Casa
dos Otoni", situados no município do Sêrro, Estado de Minas Gerais, com
as áreas, respectivamente, de 1.178.353,0442m2 e 36.626,7757m2 e demais·
elementos técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o n, 0 79.484, de 1943.
Parágrafo .único, Alienar-se~ão os imóveis referidos se fôr obtido, na··
concorrência, preço igual ou superior ao da avaliação oficial, constante daquele processo,
Art. 2.0 .Êste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrá~io.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1944,
República,

123.~

da Independência e 56.0 da

GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa .
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DECRETO·LEI N.O &.419 -

DE

13

DE AERIL DE

1944

Reorganiza a Caixa de Mobilização Bancária, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da CcnstitUição, e
Considerando que em conseq_uencin da situação criada pela guerra vá·
rios elementos interferem no sentido de perturbar a confiança necessária à t~or
malidade dos negócios ·em geral, cumprindo ao Govêrno anular-lhes a ação; e
Considerando que é fundamental assegurar aos bancos condições de mobilidade de seus ativos que lhe permitam, em qualquer emergência, f<c~zer face
8.GS compromissos assumidos com seus depositantes e às necessidades gerais

da economia do país, decr(ita:
Art. 1.° Fica restabelecida em seu pleno funcionamento e com suas
atrihuiçôes ampliadas a Caixa de Mobilização Bancária criada pelo Decreto
n, 0 21,499, de 9 de junho de 1932, a qual passa a denominar-se Caixa de
· IlAobilização e Fiscalização Bancária.
Art. 2.0 Poderão ser aceitos em caução pela Caixa de Mobilização e
Fiscalização Bancária os títulos de operações já realizadas até a data de 31
de dezembro de 1943 ou que as substituam em virtude de composições posteriores com os devedores.
A:rt. 3.0 O pedido de inscriçZo será feito à, Administração da Caixa de
Mobilização e Fiscalização Bancária, que, antes de despachá-I~ determinará
tódas as diligências que julgar necessárias para seguro esclarecimento da situação em que se encontrar o estabelecimento solicitante.
§ 1.0 Do pedido e das diligências guarda·r-se-á rigorosa reserva, sOmente
podendo ser trazidos a público os despachos de concessã-o de inscrição .
.§ 2.0 A Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária responderá civilmente pelas perâas e ·danos que decorrerem da quebra do sigilo exigido por
êste artigo.
Art. 4.0 Os pedidos de autorização para iuncionamento de bancos e de
casas bancárias serão dirigidos ao Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda por intermédio da· Caixa dE' Mobilização e Fiscalização Bancária, que
promoverá~ as diligências necessárias à instrução do processo, inclusive sôbre
a idoneidade dos incorporadores, emitindo o seu parecer.
Art. 5.0 Nenhum estabelecimento bancário será autorizZ:do a funcionar
sem a realização do capital mínimo previsto para a sua categoria e área de operações, na forma geral que fôr estabelecida pela Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária em ato aprovado pelo Ministro de Estado dos Negócios da
Fazenda.
§ 1.0
Sàmente os bancos de capital superior a cinqüenta milhõés de
cruzeiros (Cr$ 50.000.000,00) poderão abrir filiais e agências em todo o território nacional.
§ 2. 0 Os bancos de capital inferior a cinqüenta milhões de cruzeiros (Cr$
50. 000. 000,00) e superior a vinte milhões de cruzeiros (Cr$ 20,000. 000,00)
só poderão abrir filiais ou agências nas regiões que tenham indicado no pedido
de autorização, quando deferido, ou naquelas que constarem do ato de autorização.
§ 3.0
Os bancos de capital inferior a vinte milhões de crm:eiros (Cr$
20. 000. 000,00) e superior a cinco milhões de cruzeiros (Cr$ 5. 000. 000,00)
__ sàmente poderão operar dentro das áreas municipais contíguas, indica-das no
ato de autorização.
S 4.0 Os de capital inferior a cinco milhões de cruzeiros (Cr$ .. , ...
5.000.000,00) sàmente poderão operar nos Municípios em que estejam instaladas suas sedes.
§ 5.0
A instalação, no estrangeiro, de sucursais, filiais ou agências de
bancos nacionais, dependerá, em cada caso, de autorização expressa da Caixa
de Mobilização e Fiscalização Bancária.
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Art. 6.0 A Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária, ;mediante au~
diência do seu Conselho Administrativo, submeterá à aprovação do Ministro
de Estado dos Negócios da Fazenda os limites mínimos de capital- que deverão
ser observados para funcionamento de casas bancárias, atendendo à importân·
cia econômica das praças em que tenham de ser localizadas, à existência ou
não de outros bancos, agências ou casas bancárias e a outros fatores que a
seu juízo possam influir na fixação dos critérios a adotar.
Art. 7.° Ficam transferidas para .a Caixa de Mobilização e Fiscalização
Bancárias as atribuições de fiscalização bancária indispensável à execução dêste
Decreto-lei.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições concernentes à fiscalização bancária, a cargo da Diretoria das Rendas Internas, no tocante aos
interêsses do -Fisco e a cargo da Carteira Cambial do Banco do Brasil S. A.,
no que concerne a operações de câmbio.
Art. 8. 0 Aos estabelecimentos bancários que -tenham sua sede em praças
não servidas por agência do Banco do Brasil S. A., a Administração da Caixa
de Mobilização e Fiscalização Bancária poderá fixar urna percentagem maior
de encaixe do que a indicada pelo art. 3.0 do Decreto n. 0 21.499, de 9 de
junho de 1932, tendo em vista a distância e as vias de comunicação para a
agência mais próxima.
Art. 9.0 Sempre que à Administração da Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária parecer inconveniente a liquidação judicial das garantias de.
seus créditos vencidos, poderá intervir na administração dos creditados, a fim
de ás segurar o cumprim2nto dos respectivos contratos.
!3 1.0 A intervenção será processada por intermédio de um delegado de
livre escolha da Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária, o qual ficará,
por fôrça desta Léi, investido de todos os poderes estatutários conferidos à
administração do creditado.
§ 2.0 Enquanto durar a intervenção ficarão suspensos de suas atribuições os diretores designados no ato que a promover, cessando, com a suspensão,
o pagamento e contagem dos vencimentos e gratificações a que tenham direito.
Art. 10. Fica o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda autorizado a expedir as imtruções que se tornai'em necessárias à execução àêste
Decreto~ lei.
Art. 11. Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicaÇão.
Art. 12. Revogam-se es disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1944, · 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GE1'ULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.420 -

DE

14

DE

ABRIL DE 1944

Abre ao Ministério da Fazer.da o crédito especial de Cr$ 120.000,00 para
despesas com serviços de encadernação
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de cento e vinte mil cruzeiros (Cr$ 120.000,00), pai'a atender às despesas (Material) com a encadernação de livros da Biblio,tecu do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua _publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as diSposições em contrário.
·
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 d<: Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.421 -

DE

14

DE

ABRIL

DE

1944

Abre ao Ministério da Educação e Saúde o crédito especial de Cr$ 300.000,00
para os trabalhos de prevenção e combate à gripe, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Educação e Saúde o crédito especial de trezentos mil cruzeiros (Cr$ 300.000,00), para atender às despesas
(Serviços e Encargos) com as atividades de prevenção e combate à gripeJ
a cargo do Instituto Osvaldo Cruz.

Parágrafo único. O crédito, a que se refere êste artigo, será considerado
automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas e distribuído à Tesouraria do Departamento de Administração do Ministério da Educação e
· Saúde, para ser aplicado sob a forma de adiantamento pelo Diretor do referido Instituto .
Art. 2.0 :í!:ste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 14 de abrÜ de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 422 -

DE

14 DE. ABRIL DE 1944

Abre ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores o crédito suplementar
de Cr$ 2. 848.212,00, à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de dois milhões, oitocentos
e quarenta e oito mil, duzentos e doze cruzeiros (Cr$ 2. 848, 212,00), em
refôrço da Verba 1 - Pessoal, do vigente orçamento do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (Anexo n. 0 18 do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de
dezembro de 1943), como segue:
VERBA. 1 -

Consignação IX -

PESSOAL

Etapas e auxílios

Cr$
S!c. n. 0 36 -

Etapas para alimentação
01 -

PeSsoal Militar
20
30

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal • . . • . . . . . . . . . . .
Polícia Militar do Distrito Federal . • . . . . . . . . . , .. , . . . . . .

469.212,00
2.379.000,00

2.848.212,00
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Art. 2.0 :ítste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 12.3.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
DECRETO-LEI N. 0 6. 423 -

DE

14

DE ABRIL DE

1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a conceder isenção do impÔsto territorial incidente sôbre terreno de propriedade .da Sociedade Nacional
de Agricultura, nas condições que menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conferé o artigo 180 da Constituição, e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n.0 96, de
22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a conceder isenção do impôsto territorial incidente sôbre o lote de terreno sito na quadra
10 da Avenida Beira Mar, a 39,20rn. da Avenida Marechal Câmara, a partir
de setembro de 1942, e enquanto fôr de propriedade da Sociedade Nacional
de Agricultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRE'I'O-LEI N. 0 6.424 -

DE 14 DE ABRIL DE 1944

Manda eccriturar as taxas tele~rálicas que menciona no Fundo
N acionai de Ensino Primário
O Presidente da República, atendendo à sugestão da Cruzada Nacional
de Educação, com o intuito de cooperar na formação do Fundo Nacional de
Ensino Primário, instituído pelo Decreto-lei n. 0 4. 958, de 14 de novembro
de 1942, e usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 As importâncias das texas dos telegramas de felicitações que
forem endereçados ao Presidente da República, no dia 19 de abril do corrente ano, serão transferidas para o Fundo Nacional de Ensino Primário.
Parágrafo único. O Departamento dos Correios e Telégrafos e a Contadoria Geral da República expedirão as necessárias instruções para execução
do disposto no presente artigo.
Rio de Jan~irp, 14 de abril de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.·
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N.0 6.425

-·DE

14

DE ABRIL DE

1944

Torna obrit.atório o uso do guaraná em todos os produtos cuja propaganda
comercial se baseie no nome daquela planta, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica estabelecida, em todo o território nacional, a obrigatoriedade do uso de uma percentagem de sementes de guaraná (Paulinia Cupana
H. B. Kvar So:rbilis, Mart. Ducke), nos produtos duma propaganda comercial se baseie no nome da referida planta.

Parágrafo único, A medida estende-se a todos os produtos em cujos rótulos, bulas e publicidade se usem a palavra "guaraná'' e seus derivà.dos ~
Art. 2.0 Os refrescos, gaseificados ou não, vendidos sob a denominação
genérica de "gt'araná" só poderão continuar a trazer tal denominação uma vez
que, no seu fabrico, se use a proporção mínima de 0,5 de grama de guaraná
em sementes, pães ou pó, para 100 centímetros cúbicos· de bebida.
Parágrafo único. Os fabricantes deverão comprovar, perante a flsca-liza.ção competente, a aquisição e aplicação de quantidade de guaraná proporcional ao volume da sua produção.
Art. 3.0 Os xaropes, concentrados e semelhantes, bem· .como os medicamentos e outros produtos farmacêuticos deverão trazer no rótulo, em caracteres legiveis, a indicação da percentagem de guaraná empregado na sua elaboração.
Art. 4.0 Para os efeitos do presente Decreto-lei, considera-se "guaraná"
o produto resultante do tratamento das sementes de Paulinia Cupana - variedade Sorbilis, podendo apresentar-se sob a forma de sementes sêcas, pós, bastões ou objetos de fantasia.
§ 1.0 O guaraná não deverá perder por aquecimento em estufa a
100-110° C, dt~rante duas horas, mais de 12% do seu pêso (umidade),
§ 2.0 O pó, as sementes, os bastões ou os objetos de fantasia, para serem en,tregues ao comércio sob a denominação de guaraná, deverão conter, no
mínimo, 3 % de trimetil xantilina, apresentando, !'llém disso, tôdas as reações
características dos componentes secundários do guaraná.
Art. 5.° Ficam encarregados de zelar pela execução do disposto no presente decreto-lei o Instituto de Fermentação, criado _pelo Decreto-lei número
6. 155, de 30 de dezembro de 1943, no que se refere a bebidas, xaropes e
concentrados, e o Instituto Bromatológico e Serviços Correspondentes nos Estados, na parte concernente a produtos destinados à alimentação.
Art. 6.0 Aos infratores das disposições dêste Decreto-lei serão impostaS
pelos órgãos fiscalizadores, na forma do regulamento a ser expedido, multas
de Cr$ 500,00 a Cr$ 10.000,00 (quinhentos a dez mil cruzeiros), cobrados
em dôbro na reincidência.
No caso de reiteradas infrações, os órgãos fiscalizadores promoverão a
cassação da marca de fábrica do produto· destinado ao consnino do público.
Art. 7.0 O presente Decreto-lei. entrará em vigor decorridos 180 dias
da data da sua publicação,. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
Alexandre Marcondes Filho.
Gustavo Capanerna.
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DECRETO-LEI N. 0 6:425 -

DE

25

14 DE ADRIL DE 1944

Incorpora os imóveis (Jue menciona ao patrimônio rw.cional
O Presidente da República, usando da atribui.ção q1.·.e lhe confere: o artigo 180 da ConstitUiçãO, e
Considerando que não compareceram licitantes à concorr~ncia pública
aberta para a alienação dos armazéns de proprh:dade da firma Theodor Wille
& Comp., situados no ·cais do Pôrto, e aos quais foram atribuídos para aquêle
efeito os preços mínimos de Cr$ 6.3'75.000,00 e Cr$ 2.625.000,00, decreta:
Art. 1.° Ficam incorporados ao patrlmôr:io nacional, pelos preços de seis
milhões, trezentos e setenta e cinco mil cruzeiros (Cr$ 6.375.000,00) e dois
milhões seü:centos e vinte cinco mil cruzeiros (Cr$ 2. 625. 000,00) dois (2)
armazéns da firma Theodor Wille & Comp., cuja liquidação foi determinada
pelo Decreto-lei n. 0 5.699, de 27 de julho de 1943, imóveis êsses situados
entre a linha férrea do Cais do Pôrto e a Avenida Venezuela, em frente aos
Armazéns ns. 4 e 5 do mesmo Cais.
Art. 2.0 Êste decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 3.0 Revogam-se as dis-posições em conttário.
Rio de Janeiro, 14 de abril d~ 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.427 -DE 14 DE ABRIL DE 1944
Altera a carreira de Desenhista do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, cria a de Desenhista-auxiliar, altera e transfere para o Quadro
Suplementar a carreira de Dactilógrafo e dá outras providências
O Presidente da Rep~blica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de confor.tpidade com a tabela anexa, a carreira
de Desenhista do Quadro Permanente do Mini.stério da Fazenda.
Art. 2.° Fica criada, no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda,
a carreira de Desenhista~auxiliar, na forma da tabela- anexa.
Art: 3.0 O total de cargos preenchidos no conjunto das carreiras a que
se referem os artigos anteriores dêste &:!ereto-lei e da de Desenhista do Quadro
Suplementar do mesmo Ministério não poderá sér superior, no futuro, a vinte.
Art. 4·.° Fica alterada e transferida para o Quadro Suplementar a atual
car:rei.r9. da Dactilógrafo do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda,
na :forma da tabela anexa.
Art. 5.° Fica criada, de conformidade com a tabeb anexa, no Quadro
Permanente do f-.rHnistério da Fazenda, nova carreira de Dactilógrafo, em
cuja classe D se fundem 4 7 cargos da classe C da carreira a que se refere
o artigo anterior.
'
Art. 6.0 Do atual saldo da conta corrente do Quadro Permanente do
Ministério da Fazenda fica destinada a impOrtância de Cr$ 81.600,00 (oi~
tenta e um mil e seiscentos cruzeiros) para 2tender, no corrente ano, à
despasa com a execução dêste decreto-lei.
Art. 7.0 Êste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicaç~o,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de J anciro, 14· de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 - da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.428-DE 17 DE ABRIL DE 1944
Incorpora ao Patrimônio da União a Estrada de Ferro Guaíta-Pôrto Mendes,
explorada pela Companhia Mate Laranjeiras S, A,, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decret'a :
Art. 1.° Fica incorporada ao Patrimêínio da União, Serviço de Nav·egação da Bacia do Prata (S. N .·B. P.), criado pelo Decreto-lei n. 0 5. 252, de
16 de fevereiro de 1943, a Estrada de Ferro Guaíra-Pêírto Mendes, explorada
pela Companhia Mate Laranjeiras S. A.
·
Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, consideram-se como partes
integrantes dessa ferrovia!. além de todo o seu materi?l e instalações fixas,
as instalações portuádf.ls de Guaíra e Pôrto Mendes, e têídas as dependências
julgadas necessárias à exploração dos respectivos serviços.
Art. 2.0 O Serviço de Navegação da Bacia do Pratâ entrará na posse
imediata dos b8ns incorporados, procedendo ao mesmo tempo ao indisp8nsável
inventário de tôdas as instalações e dos materiais de que trata o artigo primeiro e seu parágrafo.
Art. 3.0 O custeio dos serviços incorporados por efeito do presente decreto~lei será atendido, até ulterior deliberação, pela respectiva receita, e, no
caso de insuficiênciá de recursos, mediante a conce;;;são de créditos especiais,
ficando mantidos, provisOriamente, ·o regime de tarifas e de aquisição de
materiais e a situação do .pessoal.
Art. 4. 0 O Ministro da Viação e Obras Públicas designará uma comissão
de técnicos que se incumbirá da avaliação dos materiais e instalações de que
trata o parágrafo único do artigo primeiro d&ste decreto-lei, assim como do
estudo da situação legal da Estrada e das instalações portuárias, perante o
Govêrno Federal.
Parágrafo único. Dessa comissão fará parte o Diretor do Serviço de
Navegação da Bacia do Prata.
Art. 5.0 A indenização a ser paga à Mate L~ranjeira S. A. será
determinada em face das conclusões do laudo a que se refere o artigo precedente.
Art. 6. 0 O presente decreto-lei entrará em vigor na data da sua publi.·
cação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 1944, 123.0 da Independência, e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A.

de

Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.429 -DE 17 DE ABRIL DE 1944
Autoriza o Chefe de Polícia do DiStrito Federal a baixar instruções pam
execução do Decret-o-lei n. 0 6.378, de 22 de março de 1944
O Presidente da República, usand; da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o Chefe de Polícia do Dist:rito Federal a baixar
as ir::struções necessárias à execução do Decreto-lei n. 0 6. 378, de 28 de ma_rço
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de 1944, até que sejam expedidos os regulamentos e regimentos a que se
referem o parágrafo único do art. 11 e o art. 17 do aludido Decreto-lei.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, lT de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexãndre Marcondes Filho.

(*)

DECRETO-LEI N.0 6.430 -

DE

17

DE. ABRIL DE

1944

Dispõe s8bte as transações imobiliárias e o estabelecimento de indústria e
comércio de estrangeiros na faixa de fronteiras
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As transações de terras particulares na faixa de cento e cinqüenta ( 150) quilômetros ao -longo da fronteira do território nacional, como
alienações, transferências por enfiteuse, anticrese, usufruto, e transferências de
posse, serão permitidaS aos estrangeiros, uma vez que a área de cada um deles
não ultrapasse dois mil (2.000) hectares e que a área total de terras aos
mesmos pertencentes ou por eles utilizadas, em cada município, não exceda o
terço da área dêste.
§ 1.0 TratandoMse de simples arrendamento, será de oito mil ( 8. 000)
hectares o limite fixado neste artigo.
§ 2.0 Às transações de que trata êste artigo, aplica-se o disposto no
artigo 4.0 do Decreto-lei n. 0 1.968, de 17 de janeiro de 1940.
Art. 2.0 Na faixa a que se refere o artigo anterior, a gerência ou administração' das sociedades que explorem emprêsas de -indústria ou de comércio
caberá, sempre, a brasileiro nato ou a maioria de brasileiros natos. Ao admiM
nistrador ou gerente brasileiro serão reservados poderes pelo menos iguais aos
do administrador ou gerente estrangeiro.
ParágraÍo único. Se a sociedade tiver, apenas, dois sócios ou dois diretores ou gerentes, um dêles deverá ser brasileiro nato.
Art. 3.0 Na mesma faixa, a organização de comércio ou indústria explorada individualmente por estrangeiros será permitida, uma vez que o número de estrangeiros estabelecidos com o mesmo ramo de negócio ou indústria
no local não exceda um terço dos comerciantes e industriais que o explorem.
Ar~. 4.0
As restrições dos artigos anteriores não se aplicam aos naturais
de cada um dos países vizinhos, na zona correspondente à respectiva fonnteira.
Art. 5.° Ficam revogados o parágrafo único do art. 1.0 , os parágrafos
1.0 e 3.0 do art. 14 e o art. 15 do DecretoMlei n. 0 1. 968, de 17 de janeiro de
1940, e o art. 10 do DecretoMlei n.0 2.610, de 20 de setembro de 1940.
Art. 6.0 Esta Lei entrará em vigor- na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO-LEI N. 0 6.431

DE

17 DE ABRIL DE 1944

Cria o Serviço de Documentação do Ministé!'io da Viação e Obras Públicas,
e dá outras providências
O Presidente d:õl República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, d2creta:
Art. 1.° Fica criado, no Ministério da Viação e Obras Públicas, diretamente subordinado ao Ministro de Estado, o Serviço de Documentação
(S. D. V.), que terá por finalidade a coleta, guarda, coordenaçãq e divulgação de textos, relatórios, dados estatístico e outros elementos relativos à
atividade do Ministério.
Art. 2.° Fica' incorporada ao S. D. V. a Biblioteca do Departamento
de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 3.° Fica criado, no Quadro I - Parte Permanente - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, o cargo isolado, de provimento em comissão,
padrão N, de Diretor do Serviço de Documentação.
Art. 4.0 Para atender, no corrente exercício, à despesa com o disposto
no art. 3.0 dêste Decreto-lei, fica aberto, ao Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$ 42.000,00 (quarenta e dois mil cruzeiros) .
Art. 5.0 itste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 1944, 123.0 da lndepend&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça LJma.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.432 - D E 17 DE ABRIL DE 1944

Aútoâza providências relativas à eletrifice.ção da Estre.da de Ferro
Central do Brasil
O Presidente da República,
Considerando que o têrmo aditivo previsto na cláusula 4. a do contrato
celebrado com a "Metropolitan Vickers Electrical Export Company Limited"
deixou de ser oportunamente .celebrado, conforme dispunha a cláusula 19. a,
alínea III, do mesmo contrato, por motivos independentes da vontade do
Govêrno;
Considerando que a realização da segunda parte da obra a que se refere
êsse contrato deve ser executada com urgência para atender às novas e vitais
~xigências do tráfego. que serão ainda aumentadas com a instalação da Usina
Siderúrgica .de Volta Redonda; e usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A Estrada de Ferro Central do Brasil, instituída com personalidade própria de natureza autárquica pelo Decreto-lei n, 0 3. 306, de 24 de
maio de 1941, fica autorizada a prOsseguir na eletrificação de suas linhas de
bitola de 1m,60, por 8dministração, ajustes ou contratos, segundo fôr mais
vantajoso, utilizando, tanto quanto possível, os recursos do país; desobrigada
a Metropolitan Vicker Electrical Export Company Limited da execução da
segunda parte das obras contratadas de acôrdo com os Decretos ns. 22. 792,
de 1 de junho de 1933, e 24.238 e 24.614, de 14 de maio e 7 de julho de
1934, em razão da manifesta impossibilidade em que se encontra de dar execução aos ·seus compromissos.
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Art. 2.o As obras serão executadas mediante prévia aprovação de planos
e orçamentos, organizados pela Estrada.
Art. 3.0 A Estrada d:ná providênchs imediat9:s para que a execução dos
serviços de eletrificação entre Nova lguassú e· Saudade, entre Deodoro e o
Cais do Pôrto e entre B;;:ngú e Santa Cruz seja realizada dentro do prazo de
três anos.
Art. 4.0 Revogam-se as ·disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 1944, 123.0 da Independência a 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO-LEI N, 0 6.433-

DE

17

DE ABRIL DE

1944

Regula a situação das ex-pmças da Armada, que tiveram baixa por invalidez
definitiva, não podendo prover os meios de subsistência
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, deCreta:

ar~

Art. 1.0 As ex~praças da Armada que, em virtude da vigência do De~
ereto n, 0 2.774, de 20 de junho de 1938, alterado pelo de n. 0 3.547, de 21
de dezembro de. 1938, tiverem tido bab:a do serviço ativo por sofrerem de
uma das seguintes moléstias: tuberculose ativa, a1ie..11ação ment31, neoplasia
maligna, mal de Hansen, paralisia e cegueira, constatadas em inspeção de
saúde e em cujos laudos médicos se haja declarado a impossibilidade. de pro~
verem a própria subsistência, serão, se o requererem, consideradas reformadas
nas datas das respectivas baixas do· serviço ativo, com os vencimentos que
então percebiam, sem direito a vencimentos atrasados; excluídas, porém, do
benefício dêste Decreto~ lei as que tiverem sido asiladas.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Hetlrique A. Guilhem.

DECRETO-LEI N. 0 6. 434 -

DE

17 DE ABRIL DE 1944

Altera as carreiras de Marinheiro e Patrão, do Quadro Suplementar do
Ministério da Guerra e dá outras providências
O Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas, de conformidade com as tabelas e relação nominal anexas, as carreiras de 1\IIarinheiro e Patrão do Quadro Suplementar do
Ministério da Guerra.
Art. 2.0 Os decretos dos fun~ion8rios atingidos por êste Decreto~lei se~
rão apostilados pelo órgão de pessoal.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 17 qe abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dut;:a.
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DE 24 DE ABRIL DE 1944

Dispõe sôbre a aposentadoria do pessoal extranumerário da Prefeitwa do
Distrito Federal, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Conceder~se-á a aposentadoria ao pessoal extranumerário da
Prefeitura do Distrito Federal na conformidade dêste Decreto-lei.
Art. 2.0 Os extranumerários da Prefeitura serão aposentados:
a) quando atingirem a idade de 68 anos ou a que, para determinados
casos, for fixada em lei especial;
b) quando verificada a sua invalidez para o exercício da função;
c) quando invalidados em conseqüência de acidente ocorrido no desem·
penha de suas funções ou de doença profissional;
d) quando forem atacados de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra ou paralisia.
§ 1.0 Salvo os casos previstos nas alíneas c e d, a aposentadoria só será
concedida após um período de carência de três anos de efetivo exercício.
§ 2.0 Excetuado o caso da alínea a, a aposentadoria só ser6. concedida
quando não couber licença.
Art. 3.0 O processo de aposentadoria poderá ser iniciado, a requerimento
do interessado, ou ex-ofiicio, pelo chefe da repartição ou pelo Departamento
do Pessoal da Secretaria Geral de Administração.
§ 1.° Compete ao Departamento do Pessoal a iniciativa compulsória do
processo de aposentadoria no caso da alínea a do art. 2.9 e o exame da viabilidade do aproveitamento em .outra função quando- ocorrer a hipótese prevista nas alíneas b e c.
§ 2.0 Caracterizado_ o motivo da aposentadoria, o Departamento do Pessoal instruirá o processo, juntará um extrato do assentamento individual e
fará o cálculo do provento correspondente, de acôrdo com o disposto no
art. 5.0 •
§ 3.0 O processo devidamente instruído será submetido pelo Secretário
Geral de Administração a despacho do Prefeito.
§ 4. 0 Autorizada a aposentadoria, o Departamento do Pessoal preparará
a portaria de concessão, a qual será submetida à assinatura do Secretário
Geral de Administração e a seguir publicada no órgão oficial.
Art. 4.0 A invalidez ou a doença, a que aludem as alíneas b, c e d do artigo 2.0 , será apurada em inspeção médica, promovida pelo Departamento
do Pessoal, devendo o laudo mencionar o diagnóstico, a sua justificação, a
duração provável da incapacidade ou doença e o cabimento, ou não, do aproveitamento em outra função, cujos característicos mencionará.
Art. 5.0 O provento da aposentadoria calcular-se~á com o auxilio da
tabela I, anexa. seguindo~se as normas abaixo:
a) a idade do servidor, à data da admissão, indicará na tabela um coefidente a ser multiplicado pelo tempo de serviço, apurado à data da aposentadoria. O produto assim obtido será, por sua vez, multiplicado pelo salário
à data da admissão, dividido por cem, dando como resultado o valor do
provento da aposentadoria;
b) a cada acréscimo ou decrésc~mo de salário corresponderá uma parcela
aditiva ou subtrativa a ser computada no valor do provento da aposentadoria;
c) a idade correspondente a cada acréscimo ou decréscimo de salário
indicará na tabela um coeficiente a s~r multiplicado ·pelo tempo de serviço,
entre o fato e a data da aposentadoria. O produto assim obtido será, por
sua vez, multiplicado pela diferença de salário dividido por cem, dando,. respectivamente, as parcelas aditivas ou subtrativas do provento da aposentadoria;
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d) a soma algébrica das parcelas assim obtidas com a da alínea a de~
terminará o provento total.
§ 1.° Considerar-se-á idade, para cálculo do provento, a que corresponder
ao aniversário mais próximo da data da admissão e das alterações do salário.
§ 2.0 O tempo de serviço público apurar-se-á em dias, convertendo-se o
total em anos pela divisão por 365 ou 300, conforme, se tratar, respe..::civn·
mente, de contratados e mensalistas ou de diaristas, feito o arredondamento
com desprêzo de fração inferior a meio ano.
§ 3.0 O provento não excederá 0 salário médio dos últimos três anos
de serviços, não consideradas as reduções por motivo de licença, e será
no mínimo de 30% do mesmo salário médio, salvo nos casos de acidente do
trabalho, de moléstia profissional ou de doença a que se refere a alínea d
do art. 2.0 em que êsse mínimo será de 70%.
Art. 6.0 O extranumerário aposentado nos têrmos da:;; alíneas b, c e d
do art. 2.0 poderá ser submetido, a qualquer tempo, a nova inspeção, para
o· fim de se verificar se subsiste a causa da aposentadoria, ou se deverá ser
determinada a réversão à atividade.
Art. 7.0 O cálculo do provento da aposentadoria dos atuais extranumerários será feito de acôrdo com o art. 5.0 , considerando-se como data de
admissão, para êsse efeito, a do presente Decreto-lei.
Parágrafo único. O provento de aposentadoria calculado de acôrdo com
o disposto neste artigo não poderá ser inferior a 70% do provento que resultaria, se o cálculo fôsse feito na forma do item II do art. 184 do Decretolei n.O 3. 770, de 28 de outubro de 1941, com base no tempo de serviço
que realmente se apurar e no salârio médio dos últimos tr&s anos.
Art. 8. 0 O extranumerário nomeado para cargo público passará a ter
a sua aposentadoria na forma estabelecida no Decreto-lei n.0 3. 770, de 28
de outubro de 1941.
Art. 9.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 1944, 123,0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

TABELA

I

Coeficientes de cálculo do Provento da Aposentadoria
(Por Cr$ 100,00 de salário e por ano de serviço)
ARTIGO

5.0

Idade

Coeficiente

Idade

Coeficiente

16
17
18
19
20

6,28
6,10

46
47
48
49
50

2,58
2,52
2,46
2,40
2,34

5,92
5,74
5,56
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Idade

Coeficiente

Idade

Coeficiente

21
22
23
24
25

5,38

51
52
53
54
55

2,28
2,23
2,18
2,12

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

5,21
5,04

4,89
4,73

4,58

56
57
58
59
60

4,44
4,32
4,17
4,05

61
62
63
64
65

3,93
3,81

3,70
3,59
3,48

2,07
1:

I

I

1,87

I

1,77

II

66
67
68

3,38
3,29
3,20

2,02
1,98
1,92
1,82
1,72
1,67
1,63
1,61

1,59
1,57
1,56

3,11
3,02•
2,94
2,86
2,79

2,72
2,65

DECRETO-LEI N. 0 6.436 -

DE

24

DE ABRIL DE

1944

ReBula o aproveitamento de notas de Cr$ 1,00 do Banco do Brasil S.A.,
e dá outras. providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 - Ficam rest~belecidos, até que se extinga o "stock" de cédulas
de um cruzei:-o (Cr$ 1,00), da estampa 1.a, do Banco do Brasil S.A., os
dispositivos do Decreto-lei n.? 3.807, de 7 de novembro de 1941.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as dbposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 1944, 123.0 da IndspeP..d&ncia e 56.0 da
R•.:!pública.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.437

-DE

26

DE

ABRIL

DE

1944

Concede franquia postal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere, o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica concedida, em caráter excepcional, enquanto perdurrir o
estado de guerra, franquia postal para a corTespondência das praças do
Exército, da Marinha e da Aeronáutica, quandà dirigida a pessoas de sua
família, observadas as· seguintes normas:
I as cartas, cartas-bilhetes e cartões-postais, só poderão ter curso
isento de sêlo postal quando apresentados ao Correio por intermédio do
Comando da unidade em que estiver servindo o remetente, ou de Comissão
Estadual nu Centro Municipal da Legião Brasileira de Assistência.
II os remetentes indicarão, obrigatOriamente, na parte inferior do
verso das sobrecartas, seu pôsto e nome por extenso.
III para qUe fique assegurada a franquia até a entrega aos destinatários, as cartas, cartas-bilhetes e cartões-postais, deverão trazer no ân~
gula superior direito do anverso uma impressão de carimbo com os seguintes dizeres: "Correspondência do Soldado Franquia Postal". ~sse carimbo será aplicado pelas autoridades referidas no item I.
IV as remessas serão mencionadas por quantidade global, na relação, em· duas vias, exigida pela regra VIII do Decreto n. 0 6.109 de 15
de agôsto de 1940.
V - .não gozarão de franquia os impressos ou outros objetos, as transferências de fundos, seja em carta com valor declarado, seja em vale postal,
e as remessas registradas, expressas e por avião comercial.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
Joaquim Pedro Salgado Filho.
DECRETO-LEI N. 0 6.438 -

DE

26

DE ABRIL DE

1944

Cria o Serviço Postal da Fôrça Expedicionária Brasileira
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 E' criado o Serviço Postal da Fôrça Expedicionária Brasileira,
correndo por conta do Ministério da Guerra as despesas com a respe~tiva instalação e manutenção.
Art. 2.0 O Ministro de Estado da Guerra e o da Viação e Obras Públicas baixarão instruções regulando o funcionamento do Serviço Postal ora
criado.
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entra em vigôr na data de sua pub!icação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

João de Mendonça Lima.
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EXECUTIVO
DE

26

1944

DE ABRIL DE

Ahre. ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 4.000,00,
para pagamento da vantagem (Pessoal) que indica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Artigo único. Fica aberto, ao Ministério da Educaçã() e Saúde, o crédito especial de Cr$ 4. 000,00 (quatro mil cruzeiros), para pagamento de ajuda
de custo concedida ao extranumerário-mensalista, assistente de ensino XVII,
da Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do Brasil, Stélio Morais,
que vai aos· Estados Unidos da América do Norte, em gozo dos benefícios de
uma bolsa de estudos, com que foi contemplado pela Universidade de Miehigan.
·
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema,

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 6.440 -

DE

27

DE ABRIL DE

1944

Dá nova organização ao Curso de Bif;lioteconomia da Bibiloteca Nacional
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta :
Art. 1.0 O Curso de Biblioteconomia, a que se referem os Decretos números 20.673, âe 17 de novembro de 1931, e 23.508, de 28 de novembro
de 1933, passará a ter, sob a designação geral de Cursos da Biblioteca Nacional
(C.B.N. ), a organização constante dêste decreto-lei e da legislação complementar que fôr expedida.
Art. 2.0

Os Cursos da Biblioteca Nacional terão as seguintes finalidades:

a) formar pessoal habilitado a organizar e dirigir bibliotecas ou a executar
serviços técnicos de bibliotecas;
b) promover o aperfeiçoamento ou a especialização dé bibliotecários, de
bibliotecários-auxiliares e de outros servidores em exercício nas bibliotecas oficiais ou particulares;
c) promover unidade de or-ientação das técnicas fundamentais dos serviços de biblioteca, favorecendo a homogeneidade básica dêsses serviç'os;
d) difundir conhecimento dos progressos realizados, no país e no estrangeiro, no campo da biblioteconomia.
Art. 3.0

' conipreenderão:
Para preencher suas finalidades, os Cursos

a) Curso Fundamental de Biblioteconomia (C.F .B. );

b) Curso Superior de Biblioteconomia (C. S. B. ) ;
c) Cursos Avulsos.
Art. 4.° Ficam criadas, no Quadro Permanente do Ministério da Edu~
cação e Saúde, as funções gratificadas de Coordenador e de Secretários dos
C.B..N.
§ 1.0 Ficam fixadas, respectivamente, em Cr$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos cruzeiros) e Cr$ 4. 200,00 (quatro mil e duzentos cruzeiros), anuais,
as gratificações das funções a que se refere o presente artigo.
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§ 2.0 O Coordenador dos Cursos se1á designado pelo MiniStro da Edu~
cação e Saúde,. mediante indicação do Diretor da ~iblioteca Nacional, ao qual
ficará diretamente subordinado.
·

§ 3. 0 O Secretário será designado pelo Diretor da Biblioteca Nacional,
dentre funcionários do M. E. S. , mediante indicação do Coordenador dos
Cursos, e prévia autorização do Ministro de Estado, quando noutro serviço ou
repartição estiver lotado o funcionário lndicado,
§ 4.0 Os serviços administi'ativos serão executados, sob a supervisão do
Coordenador, pelo Seéretário, por funcionários lotados nos Cursos e por extranumerários admitidos na forma da lei.

Art. 5.0 O ensino será ministrado por professores designados pelo Diretor
da Biblioteca Nacional mediante propOsta do Coordenador doS Cursos, dentre
especialistas, nacionais ou estrangeiros, servidores do Estado ou não.
§ 1.0 Os professores também poderão ser admitidos como extranumerários,
na forma da lei.
§ 2.0 Os funcion~rios designados na forma dêste artigo poderão, em
casos especiais e mediante autorização do Presidente da República, ser dis~
pensados dos trabalhos da repartição ou serviço em que estiverem lotados, mas
ficarão obrigados, nesta hipótese, a dezoito· hor2s semanais de aulas ou trabalhos escolares, sem direito aos honorários previstos no parágrafo seguinte.
§ 3.0 Os professores não compreendidos nos casos de que tratam os §§ 1.0
e 2.0 dêste artigo perceberão, nos têrmos da legislação vigente, honorários
de Cr$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros), por hora de aula dada ou de trabalho
executado, até o limite máximo de seis horas por semana.
Art. 6.0 Sempre que solicitadas, as bibliotecas oficiais cooperarão com
os Cursos, fornecendo elementos para a realização de estudos -e pesquisas
e facilitando aos alunos a execução de trabalhos práticos.
Art. 7.0 Serão concedidas anualmente bolsas de estudo, destina-das a
candidatos residentes fora do Distrito Federal e da capital do Estado do Rio
de Janeiro e escolhidos de preferência entre servidores estaduais e municipais
com exercício em bibliotecas.
Parágrafo único, De acôrdo com os recursos orçamentários, serão expedidas, pelo Ministro da Educação e Saúde, por proposta do Diretor da BibliÓtt::ca Nacional, instruções anuais que determinarão o valor e o número total
das bolsas, os ~ursos para os quais serão concedidas, sua distribuição pelos
diferentes Estados, assim como os deveres e obrigações dos ben-eficiários.
Art. 8.0 A organização dos cursos, sua duração, o regime escolar, as
condições de matrícula e demais disposições referente3 à sua organização serão
fixados em regulamento.
Att. 9.° Fica aberto, no Ministério da Educ.ação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros) para ocorrer às despesas· com
as funções gratificadas criadas neste decreto-lei,
Art. 10. O presente decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 27. de abril de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República,
GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema ,
A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.441 -

DE 27 DE ABRIL DE 1944

Suspende, durante o estado de d,uerra, a vig§ncia dos parád,ra.fos l.GI e 3.0' do
art. 122 do Decreto-lei n. 0 1. 713, de 28 de outubro de 1939
O Presidente da República, ·usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Durante o estado de guerra a que se refere o Decreto n.0 10.358,
de 31 de agôsto de 1942, fica suspensa, em relação aos estabelecimentos in
dustriais militares, a vigência dos parágrafos 1.0 e 3.0 do art. 122 do Decreto'lei n.0 ·1. 713, de 28 de outubro de 1939.
Art. 2. 0 Êste· Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
4

Rio de Janeiro, 27 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcotldes Filho.
A. de Souza Costa.

Eurico G. Dutra.
~entique

A. Guilhem.

João de Mendonça Lima.
Oswaldo Aranha..
Apolonio Salles.
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salgado Filho,

DECRETO-LEI N. 0 6.442 -

DE 27, DE ABRIL DE 1944

Regula a arrecadação da coutribuição de calçamento no Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n. 0 96, de
22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1. 0 Os proprietários de imóveis situados em logradouros públicos
calçados pela Prefeitura do Distrito Federal, concorrerão, em conjunto, com
50% (cinqüenta por cento) dp custo total das obras de· calçamento,
§ 1.0
O custo iotal referido neste artigo incluirá o calçamento pràpriamente dito, o preparo da base, os meios fios ou tentos, as bôcas d& lôbo e
as caixas de ralo com os respectivos ramais, para escoam~nto de águas pluvi8is, excluindo o coletor geral, muros de arrimo e demais obras de arte.
§ 2. 0
A contribuição unitária do logradouro será obtida de uma das
seguintes formas:
a) Quando o logradouro fôr constituído de uma ou mais faixas de rola-·
menta pavimentadas, cuja largura total não exceda de 18 metros, 50% (cinqüenta por cento) do custo total obtidos m:t forma indicada no parágrafo anterior, serão divididos pelo número_ total de metros de testad:;:. dos terrenos
voltados para o calçamento.
b) Quando, porém, a largura total das faixas exceder de 18 metros, os
50% (cinqüenta por cento) do custo- total obtidos da forma anterior deverão
ser multiplicados yor 18 e divididos pelo produto do número total de metros
de testada dos terr:omos voltados para o calçamento pelo número representativo, em metros, da largura total das faixas calçadas.
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§ 3.0 A contribuição de cada 'Prédio e respectivo terreno, ou terreno
não edificado, será obtida pela multiplicaçãq dessa contribuição unitária pelo
comprimento da respectiva testada voltada para o calçamento.
§ 4.0 Quando se tratar de prédio de apartamentos que seja constituí··
do de propriedades independentes, a contribuição de calçamento, relativa
ao imóvel, será lançada a cada proprietário, na proporção da quota parte
ideal que possuir no terreno.
§ 5.0 Quando se tratar de vila que seja constituída de propriedades
independentes, a contribuição de calçamento da vila será distribuída entre
os .vários proprietários; em partes proporcionais à testada dos terrenos da vila,
edificados ou não.
§ 6. 0 Serão contadas, para os efeitos do cálculo da contribuição de
calçamento a que se refere o § 2.0 dêste artigo, as testadas dos imóveis pertencentes à União, aos Estados e ao Distrito Federal, embora não sujeitos
à referida co~tríbuição.
§ J.o Quando se tratar de estradas que atravessam a zona rural, o
trecho sujeito à contribuição de calçamento será apenas o dos núcleos urba~
nos, e a contribuição será' de 25 % (vinte e cínco por cento) do custo total
obtido pela aplicação da fórmula prevista no § 2.0 dêste artigo, mas corres~
pondente aos referidos trechos.
Art. 2.0 Para efeito do presente regulamento considera~se calçamento
aperfeiçoado, excluído expressamente o de alvenaria ordinária, todo aquele
que, feito de paralelepípedos, ou possuindo capa betuminosa, repousar sôbre
base de macadame de, pelo menos, dez ( 10) centímetros de espessura depois
da compressão, ou sôbre base de concreto ou sôbre solo constituído de moledo ou rocha, ou, ainda, todo aquele executado, exclusivamente, com con~
ereto simples ou armado.
Art. 3.0 A contribuição de calçamento será devida tanto nos casos em
que o logradouro seja calçé<do pela primeira vez, como naqueles em que o
calçamento seja substituído por outro.
Parágrafo único. No caso, porém, de se tratar de substituição de calçamento, a contribuição do calçamento será igual à diferença entre a do
novo calçamento e a do pago anteriormente, salvo quando a substituição fôr
feita mediante solicitação dos proprietários de terrenos representando, pelo
menos, dois terços das testadas voltadas para o calçamento, caso em que será
cobrado integralmente o seu custo.
Art. 4.o Os imóveis situados em trecho de logradouro em via de calçamento, quando transmitidos a terceiros, ficam sujeitos ao pagamento da
contribuição de acôrdo com o orçamento prévio da repartição comPetente,
dando~se-lhe quitação por essa quota, quer se venha, posteriormente, a apurar
quota maior ou menor.
Parágrafo único. Se os interessados o preferirem, poderá o comprador
responsabilizar~se pelo pagamento da contribuição de calçamento, quando
ocorrer a hipótese prevista nêste artigo.
Art. 5.0 A contribuição de calçamento será paga em 36 (trinta e seis)
prestações duodecimais, juntamente com os impostos predial ou territorial,
e sujeita aos mesmos Cescontos, acréscimos e multas de ·mora dêstes.
Art. 6. 0 Às contribuições de calçamento já efetuado, mas em fase de
cobrança parcial ou total, ou dependente de cobrança, aplicar~se-ão o mesmo
regime e mesmos prazos do art. 5.0 desta lei.
Art. 7.0 Esta lei entrará em vigor após a sua regulamentação ·pelo
Prefeito do Distrito Federal e terá aplicação até que seja decretado o Código Tributário do Distrito Federal.
Art. 8.0 Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 27 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.
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EXECUTIVO
DE

27

DE ABRU.. DE

1944

Prorroga por 90 dias a vigência do Decreto-lei n.O 6, 198, de 13 de
·janeiro do cot't'ente ano
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica suspensa, por noventa (90) dias, a partir de 14 de abril
do corrente ano, a cobrança dos direitos de importação e taxas sôbre o cimento. Portland ou Romano a ciue se refere o art. 582 da Tarifa das Alfândegas.
Art. 2.0 O cimento que já estiver em portos nacionais gozará do re·
gime fiscal de que trata o artigo anterio>.
Parágrafo único, O disposto néste artigo se aplica.._ ao produto que, já
subinetido a despacho, ainda não tenha sido d~sembaraçado pela repartição
aduaneira,
Art. 3.0 Ao produto que der entrada no país após o prazo fixado no
art. 1.0 , mas que houver sido embarcado no pôrto de origem dentro do mesmo
prazo, fica assegurado o regime fiscal ora instituído,
Art. 4.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação:
Art. 5,0· Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de. Janeiro, 27 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6.444 -

DE

27

DE ABRIL DE

1944

Cria uma coletoria federal no município de Baixo Guandu, no Estado do
Espírito Santo, e dá. outras proVidências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o- ar~
tigo 180 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n.0 3. 008,
de 30 de janeiro de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica criad~ uma coletoria para: arrecadação das rendas federais
no município de Baixo Guandu, no Estado do Espírito Santo.
Art. 2.° Ficam criados e incluídos nàs respectivas carreiras do Quadro
Pe>manente do Ministério da Fazenda um ( 1) cax:go de "Coletor - classe C"
e um ( 1) cargo de "Escrivão - classe B".
Art. 3.o Para atender à despesa decorrente dêste Decreto-lei, fica aberto
o crédito suplementar de quinze mil e trezentos ~ruzeiros (Cr$ 15.300,00), em
refôrço da Verba I - Pessoal, do vigente orçamento do referido Ministério
(Anexo n.o 16 do Decreto-lei n.O 6.143, de 29 de dez~mbro de 1943), como
segue:
VERBA 1 -

PESSOAL

Consignação I . . :. .__ Pessoal Permanente

S/ c n.O 01
S/c n.O 02 -

Pessoal Permanente ...•.............
Percentagens .................... , ..

Cr$
Cr$

5.400,00
9.900,00

Cr$ 15.300,00
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O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publiRevogam-se ·as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 1944, 123.0 da Indepen"dência e 56.0 da
R,epública.
GETULIO VARGAS.

A, de Souza Costa.

DECRETO~ LEI

N.0 6.4-45 -

DE

28 DE ABRIL DE 1944

Altera os Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da ]ustiç<J. a:
Negócios Interiores e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-.
tigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Ficam alterados e. incluídos no Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e transformados em cargos isolados,
de provimento efetivo, extintos quando vagarem, os cargos isolados, de· provimento em comissão, do Quadro Permanente do mesmo Ministério, constantes da relação anexa, cujos ocupantes têm efetividade assegurada pelo
art. 28 da Lei n. 0 284, de 28 de outubro de 1936.
Parágra.fo único. Serão apostilados pela Divisão do Pessoal do Ministério da Justiça e Negócios Interiores os Decretos dos funcionários atingidos
pelo disposto neste artigo.
Art. 2.° Ficam criados, no Quadro Permanente do Ministério da Justiça e Negócios "Interiores, os seguintes cargos isolados, de provimento em
comissão:
1
1

1
1

Diretor (S.E.D.IVI.P.) .......................... .
Consultor Jurídico ..... , ... , .................... , ,
Diretor (P.D.F.) , .............. , , . , ........ , ... .
Diretor (E.J .L.A. S.A.M.) ................. .

p
N
L

K

Art. 3.° Fica aberto, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito especial de Cr$ 141.600,00 (cento e quarenta e um mil e· seiscentos
c>uzetros), para atender, no corrente exercício, à despesa com a execução do
di~posto no artigo anterio:r.
Art, 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data -de sua publicação,
revogadas as dtsposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Jll!arcondes Filho.

A. de Sousa Costa.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES
CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO

QUADRO SUPLEMENTAR

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de
cargos

1

1
1

1

I
CaTreira ou cJt·go

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Exce-

Classe
ou
padrão

Vngos

I
I

Quadro

dentes

Núm.
de
cargos

I

II Carreira ou cargo
I

I

Classt:. , Exceou
padrão dentes

>

I
!

I I

Vagos

Observações

D. L. 1. 360, de
20-6-39, artigo
6.o, § 2.o.

Di,eto' do Serriço
de Estatística Demográfica Mo_ral e
Política

. ·······

p

-

-

Q.P.

1

Diretor , .•......

N

-

-

J uridico

N

-

-

Q.P.

1

Consultor Jurídico

N

-

-

Diretor do Presídio do Distrito Federal ..••...•...

L

-

-

Q.P.

1

I Diretor ........

L

-

-

-

-

Q.P.

........

K

-

Consultor

I
I

Di'eto' da Escola
João Luiz Alves .

K

I

I
1

\Diretor

I

-

I

2iw
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DECRETO-LEI N.O 6.446 -

DE

28

DE

ABRIL

DE

1944

Extin!jue e cria cargos e função gratificada no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, para funcio<~amento da Mesa de Rendas Alfandegada
de São Sebastião, e dá outras providências.
.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

art. 180 da Constituição, decreta :
Art. 1.° Ficam extintos, no Qu'adro Permanente do Ministério da Fa~
zenda, um ( 1) cargo de Coletor, classe B, e um ( 1) cargo de Escrivão de
Coletoria, classe A, correspondentes à coletoria de São Sebastião, no Estado
de São Paulo, extinta pela Lei n.0 217, de 29 de junho de 1936.
· Art. 2.° Ficam criados e incluídos nas respectivas carreiras, no Quadro
Permanente do Ministério da Fazen~a, um (1) cargo de EsCriturário, classe
E, e seis ( 6) cargos de Polícia Fiscal, classe D, a serem lotados na Mesa de
Rendas Alfandegada de São Sebastião.
Art. 3.° Fica criada, no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda,
a função gratificada de Administrador da Mesa de Rendas Alfandegada de
São Sebastião.
Parágrafo Único. ,A função gratificada a que se refere o presente artigo
será exercida por funcionário designado pelo Presidente da República, mediante
a gratificação de quatro mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 4. 200,00) anuais.
Art. 4.0 Para atender às despesas de pessoal e material da Mesa de
Rendas Alfandegada de São Sebastião, decorrentes da execução dêste Decretolei no atual exercício de 1944, fica aberto o crédito suplementar de cento e
quarenta mil e cem cruzeiros (Cr$ 140.100,00) em refôrço das seguintes dotações do vigente orçamento do Ministério da Fazenda (anexo n. 0 16 do
Decreto-lei n. 0 6 .143, de 29 de dezembro de 1943):

VERBA I Consignação I S/ c. n.

0

01 -

Pessoal Permanente

Pessoal Permanente •.•.....•. , , , , ... , ....

Consignação li -

SI c, n. 0 06 -

PESSOAL

Diaristas

Pessoal Extranumerário

. , ....... , , , •... , ...••.••• , . , ..•

Consignação III S/ c. n.

0

09 -

Funções gratificadas ............... , ... ..

3.500,00

Total ..•.•••...•..•...•••••.••.••.•• ,, •••.•.•.

120.800,00

Consignação li S/c. n.

70.800,00

Vantagens

VERBA 2 - MATERIAL

0

46.5QO,OO

17 -

Material de Consumo

Artigos de expediente, desenho, ensino e educação; artigos escolares para distribuição;
fichas e livros de escrituração; impressos

ATOS DO PODER EXECUTIVO

47

e material de classificação, inclusive fichas bibliográficas e de referência

10 S/c. n.0 19

Combustiveis; _material de lubrificação e limpeza de máquinas; material para conservação de instalações, de máquinas e de
aparelhos, Sobressalentes de máquinas e
de viaturas; artigos de iluminação

10 -

Agências Fiscais

Consignação Ill S/c. ·n.0 30 -

Agências Fiscais •. , ••.•.......

6.000,00

1.500,00

Agências Fiscais

Iluminação, fôrça motriz e gás

10 S/c. n. 0 40 -

500,00

Agências Fiscais

Despesas miúdas de pronto pagamento

10 S/c. n. 0 37 -

Diversas Despesas

Aluguel ou arrendamento de imóveis; foros;
seguros de bens móveis c imóveis
10 -

S/c. n, 0 35 -

4.200,00

Água e artigos para limpeza e desinfecção;
serviços de asseio e higiene; lavagem e engomagem de roupas; taxas de água, esgôto
e lixo

10 S/c. n. 0 31

4. 500,00

Agências Fiscais

Agências

Fisc~:l.is

..• , •.•.•.•.

1.000,00

Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens imóveis e móveis
10 -

Agências Fiscais ..........••••

1.600,00
19.300,00

Total geral •....•.••.••••..•......••••••••.•...
Art. 5.0
blicação.
Art. 6.0

140.100,00

O presente Decreto-lei entr8rá em vigor na data de sua puRevogam-se as disposições en1 contrário.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 19441 123.0 da Independência e 56.0
da República ..
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N.O 6.447 -

DE 28 DE ABRIL DE 1944

Fixa o limite das operações de crédito autorizadas pelo nrt. 4.0 da Decretolei n.O 6 .143, de 29 de dezembro de 1943

O Presidente da República; usando da atribuição qu.e lhe confere o artigo 180 do Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica fbado em dois bilhÕes de cruzeiros (Cr$ 2.000.000.000,00)
o limite das operações de crédito a que se refere o art. 4.0 do Decreto-lei
n. 0 6. 143, de 29 de· dezembro de 1943.
Art. 2.0

~ste

Decrete-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
Repúbliéa.
GETULIO VARGAS,

A. de Sousa Costa..
Alexandre Marcondes Filho.

Eurico G. Dutra ,
He:mique A. Guilhem,

Jcão de Mendonça Lima.
Oswaldo Aranha.
Apolonio Sailes.
Gustavo Capanema,
Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO· .L.EI N.O 6.448- DE 28 DE

AB~I1IL

DE 1944

Dá nova redação ao art. 226 do Decreto-lei n.O 739, de 24 de setembro
de 1938

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o at:tigo 180 da Constituiç~:o, decreta:
Art. 1.0 O art. 226 do Decreto-lei n.O 739, de 24 de setembro de 1938,
modificado pelo art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 3. O14, de 1.0 de fevereiro de
1941, passa a ser redigido da seguinte forma, mantidos os seus §§ 1.0 e 2.0 :
"Art. 226. Das decisões favoráveis aos contribuintes, inclusive as decorrentes de desdassificação da infração descrita no aui:o
ou notificação, haverá sempre recurso ex-ofiicio, salvo quando a
importância total em litígio for inferior a cinco mil cruzeiros (Cr$
5.000,00) ."

Art. 2.0 í!:ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio C:.-:- Janeiro, 28 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Casta.
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EXECUTIVO

6.449- DE 28

1944

DE ABRIL DE

,/Jbre ao Ministério da Agricultura o crédito especial de Cr$ 15. 800,00, para
atender ao pagamento do salário devido a Antônio dos Santos Oliveira
Júnior, relativo ao período de 1-1-43 a 31-12-43.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

ert. 180 da. Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Agricultura o crédito especial de
quinze mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ 15.800,00), para atender ao pagamento
do salário devido a Antônio dos Santos Oliveira Júnior, relatiyo ao período'
de 1-1-43 a 31-12-43.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas tôdas as disposições em contrário .
. Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1944, 123.0 da. Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
A. de SolFa Costa.
DECRETO-LEI

N.0 6. 450- DE

28

DE ABRIL DE

1944

Abre ao Ministério da Agricultura o crédito especial de Cr$ 6.300,00 para
atender ao pagamento do salário devido a Danilo de Aguiar Correia, relativo ao período de 1-9-43 a 31-12-43.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da _Constituição, decreta :
Art. 1.° Fica aberto· ao Ministério da Agricultura o crédito especial de
seis mil e trezentos cruzeiros (Cr$ 6.300,00), para atender ao pagamento do
salário devido a Danilo de Aguiar Correia, rel.ativo ao período de 1_-9-43
a 31-12-43.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
A. de Souza Costa.
DECRETO-LEI

N. 0

6.45 ~ -

DE

28

DE ABRIL DE

1944

Transfere a sede do. 3.0 Batalhão de Carros de Combate
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. É transferida, do Rio de Janeiro (Capital Federal) para
Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul, a sede do 3.0 Batalhão de
Carros de Combate, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
131.495- Ool. de Leis- Vol. _III

F. 4

.50
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DECRETO-LEI N.0 6.452-DE 28

DE ABRIL DE

1944

Abre ao Ministério da Agriçultura o crédito especial de Cr$ 24.300,00 para
atender ao pagamento dd .salário devido a Jonas do Amaral, relativo ao
período de 1-1-43 a ·st-12~43·:
O Presidente da República;' usando· ~a atribuição que Íhe co'nfere o
art. 180 da Constituição, decreta :
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Agricultura o crédito esp-ecial de
vinte e quatro mil e trezentos cruzeiros (Cr$ 24.300,00), para atender ao
pagamento do salário devido a Jonas do Amaral, relativo ao período de
1-1-43 a 31-12-43.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua. publicação,
revogadas tôdas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales,
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.453-DE 28 DE ABRIL DE 1944

Desapropria, para fins de utilidade pública, um terreno na cidade de Nat<il,
Estado do Rio Grande do Norte
O Presidente da República, usandq da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1,° Fica desapropriado, por utilidade pública, na forma estabelecida
pelo § _2, 0 do art. 2.0 do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941,
o terreno com a área de 35 .. 020,70 m2, situado em Nau de Refoles, na cidade
de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, o qual, em virtude de concessão
feita pela carta de sesmaria n.O 76, de 6 de janeiro de 1605, do então Governador Geral, pertence à Prefeitura de Natal, que o aforou ao Sr. João Francisco da Mata, tudo conforme consta do processo n.O 2. 524-44 da ·Secretaria
da Marinhà.
Art. 2.0 Êsse terreno destina-se à ampliação das instalações da Base
Naval de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1944, 123.0 da Independêrícia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,
Heilrique A. Guilhem.

DECRETO-LEI N-0 6. 454

DE

28 DE ABRIL DE 1.944

Fixa a gratificação dos Membros do Conselho Nacional do Trabalho
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 180,
da Constituição, deCreta-::,·
.

~·'

.

Art·: 1. 0 A gratificação aos membros do Conselho Nacional do Trabalho,
-por sessão a que comparecerem, até o máximo de 15 (quinze) por mês, será de
Cr$ 200,00 (duze!-1-tos cruzeiros).
Art. 2.0 Para atender, no atltal exercício, à despesa decorrente do disposto no art. 1.0 dêste decreto-lei, fica aberto ao Ministério do Trabalho, In-
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dústria e Comércio, o crédito suplementar de Cr$ 259. 200,00 (duzentos e cinqüenta e nove mil e duzentos cruzeiros) à Sub-consignação 14 - · Gratificação de representação,_ da Consignação III -Vantagens, da Verba I - Pessoal,
do orçamento vigente daquele Ministério.
Art. 3.0 O presente decreto-lei entrará em vigor' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A"Iexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
DECRETO-LEI N. 0 6.455-:-- DE 29 DE ABRIL-DE 1944

Dispõe sôbre subscrição e venda de "Obiigações de Guerra", e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180
da Constituição, decreta:
'
Art. 1.° Ficam isentas· da subscrição compulsória de "Obrigações de
Guerra" .Ç.e que trata o art. 5.0 do Decreto-lei n. 0 4. 789, de 5 de outubro de
1942, as pessoas físicas cuja renda líquida não exceder a sessenta mil cruzeiros (Cr-$ 60.000,00) ánuais.
Parágrafo único. O conceito de renda líquida é o definido no art. 21
do Decreto-lei n. 0 5. 844, de 23 de setembro de 1943.
Art. 2.0 A isenção de que trata o artigo anterior não compreende as
cotas devidas até 30 de abril do corrente ano.
Art. 3.° Cessa D. partir de 1.0 de maio do corrente ano o recolhimento
cc-mpulsório a que se referem os arts. 6.0 e 7.0 do Decreto-lei n. 0 4. 789, de 5
de outubro de 1942, prevalecendo a obrigação estabelecida nos citados dispositivos quanto ao recolhimento dos descontos correspondentes aos meses anteriores, até abril inclusive.
Art. 4.0 Às pessoas abrangidas pelo disposto nos artigos anteriores serão
entregues os títulos correspondentes aos pagamentos já efetuados ou aos descontos e cotas devidos até 30 de abril do corrente ano, considerando-se contribuição para o "Fundo 'de Guerra" as frações inferiores ao valor nominal
mínimo de um título que não seja integralizado.
Art. 5.0 Para o efeito da entrega dos títulos definitivos de "Obrigações
de Guerra" são considerados "ao portador" os comprovantes de contribuições
compulsórias de qualquer modalidade, quando apresentados à Caixa de Amortização ou repartições competentes, para serem substituídos.
·
Nesta disposição também se incluem os mapas de selos de que tratam
0
0
o Decre-to-lei rÍ. 5. 505, de 20 de maio de 1943, e a Portaria n. 66, de 29 de
junho de 1943, dos Ministérios da Fazenda e do Trabalho, Indústria e Comércio. quando completos e apresentados às instituições de previdência social
para substituição.
Art. 6.0 A Caixa de Amortização e demais repartições competentes não
exigirão recibos nem identidade dos interessados, que ficam equiparados aos
adquirentes de títulos pof simples compra, na forma do art. 1.0 do Decretolei n. 0 5.475, de 11 de maio de 1943.
Parágrafo único. Os comprovantes a que se refere o artigo anterior
servirão de documet).to de despesa das respectivas tesourarias, para tomada de
contas dos responsáveis e demais efeitos.
Art. 7.0 Para atender à substituição imediata dos comproVantes, da contribuição com base no Impôsto de Renda; a _Caixa de Amortização no Dis-.
trito Federal, e _as repà:rtições ·competentes :nos Estados, manterão junto às te-
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sourarias das repartições arrecadadoras do Impôsto de Renda, representantes
de suas próprias tesourarias, que, sem outras formalidades, farão entrega das
"Obrigações de Guerra" aos contribuintes, no mesmo ato do pagamento das
cotas desde que sejam elas de importância igual a cem cruzeiros (Cr$ 100,00)
ou seus múltiplos, mediante recolhimento dos respectivos comprovantes.

Parágrafo único.

Quando não se verificar a hipótese dêste artigo, é fa-

cultado ao contribuinte, por ocasião do pagamento de qualquer de suas cotas,
integralizar, como subscrição voluntária, a importância necessáriç, à obtenção
de um ou mais títulos ..
Art. 8.0 A Caixa de A~portização suprirá os órgãos pagadores do Distrito Federal, as Delegacias Fiscais e as Alfândegas, on.de houver "Serviço de
Obrigações de Guerra", os quais lhe prestarão contas da aplicação dos suprimem:os. por "Movimente de Fundos" entre as suas Contadorias Seciona1.s e a
da Caixa de Amortização.
Art. 9.0 • Em todos os casos de contribuição compulsória-, com base no
lmpôsto de Renda. serão abandonadas, nos totais, para• efeito do lançament-o,
as frações até cinqüenta cruzeiroS (Cr$ 50,00) e integralizadas em cem IT"J.zeíros (Cr$ 100,00) s.s frações que excederem aquêle limite.
·
Art. 10. Os JUros das "Obriga'ÇÕe9 de Guerra'' serão devidos por int2;iro
no semestre em que forem emitidas, qualquer que seja a data da emissão.
Parágrafo único. Considera-se data de emissão, para os fins dêste &-rtigo,
a àa a•quisição do título. isto é, a do dia em que o mesmo é entregue ao contrH... uhte.
Art. 11. É permitida a venda, em prestações, de "Obrigações de Guer!·a"
emlti.fl.as pelo Decreto-lei n. 0 4. 789, de 5 de outubro de 1942, mediant-= a
utilização de selos especiais "Sêlo de Guerra" - que serão apostos em
mapas próprios, at.é perfa•zerem o valor nomina-l de um título.
Art. 12. Os "Selos de Guerra", cujo modêlo será previamente aprovado
pelo Diretor Geral da Fazenda Nacional terão os valores de dois (2) e cir.cu
(5) cru..,eircs, serão numerados seguidamente, por sér1e de cem mil (100.000)
selos c~da uma·, e grupados em blocos de cem ( 100) unidades de cada valor
Art. 13. A Caixa de Amortização centralizará a venda no Distrit.1 Federal e o suprimento às repartições nos Estados e Território9, dos selos de
que trata êste decreto-lei.
Art. 14. Os portsdores de "Selos de Guerra" utilizarão mapa•s esp~ct"lis
onde o.s colarão, apresentando-os, depois de completos, à Caixa de Amortiz.:~..;ào
ou às re:partiçÕe<> ondt; houvet "Serviço de Obrigações de Guerra", para ::;erem
trocadM pelos títulos correspondentes.
P<Jo~·ágrafo único.
Os ma-pas a que se refere êste artigo obedecerã6 ao
modêlo que fúr aprovado pela Diretoria Geral da Fazenda Nacional e sedto
adquirido:; no comércio ou pelo preço de custo nas repartições federais.
Art. 15. Os estabelecimentos comerciais e industriais, as casas de diversões e entidades esportivas poderão adquirir "Selos de Guerra" de. que necessitem para vendê~los ou distribui-los aos seus fregueses, freqüentadores e
associa'ctos.
Parágrafo umco. O s-elos assim adquiridos não poderão ser cedidos ou
vendidos por preço superior a:o seu valor nominal.
Art 16. É facultado aos estabelecimentos comerciais e industriais indicados no artigo anterior oferecerem gratuitamente à sua clientela, a título cte
propagauJao. prêmio ou bonificação, os selos adquiridos e respectivos mapa~
Art 17. A venda dos "Selos de Guerra" será feita independentemente
de guia ou de outras formalidades r'egulamentares.
Art. 18. Os mapas trocados de acôrdo cbm o disposto no art. 14, serão
convenientemente relacionados e remetidos à Caixa de Amortização, para contrôle dos su-primentos feitos às repartições trocadoras.
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Fica o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda autorizadn:

a) a emitir os "Selo$ de Guerrfl" de que trata o art. 11, como e <.J.usm.do
julgar c·1nveniente; e
b) a expedir as instruções que forem necessárias ao cumprimento dos dispositivos dêste decreto-lei, podendo delegar e~ta. E.•tribuição ao Diretor Geral
da FazGt.da Nacional.

Art, 20 O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art 21. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúbli.::a.
GETULIO ·.VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRÉTO-LEI N. 0 6.456-DE 2 DE MAIO DE- 1944

Incorpora ao Patrimônio Nacional o acervo de bens e direitos da firma Dahne,
Conceição & Comp. e entidades dela subsidiárias, que têm a seu car~o
a execução de obras e serviços de interêsse público, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, e
Considerando que a firma Dahne, Conceição & Comp., por si e pelas
diversas emprêsas subsidiárias que controla, como contratante de obras e serviÇos de interêsse público, declarou-se expressamente impossibilitada, por via de
dificuldades firÍanceiras, de prosseguir na execução dessas obras e serviÇos;
Considerando que a importância e necessidade pública de tais obras e serviços; não só contratados com o Govêrno Federal, como com Governos Estaduais e Municipais, não permite solução de continuidade;
Corisiderando que o processo judicial, medida cabível na espécie, dificultaria
o prosseguimento normal dessas obras e serviços, demandando, além disto, mais
longo tempo para ultimação da liquidação dos interêsses em jôgo;
Considerando, outrossim, a necessidade de serem acautelados da meolhor
maneira possível os interêsses dos credores da firma, decreta :
Art. 1,° Ficam, a partir desta data, incorporados ao Patrimônio Nacional todos os bens e direitos das firmas Dahne, Conceição & Comp., F.
Dahne & Comp,, Adutora Ribeirão das Lages S, A., Companhia Melhoramentos
de Niterói S. A,, Companhia Brasileira de Águas e EsgotOs de Niterói S, A.,
Cooperadora Patrimonial S. A., Refinaria Brasileira d~ óleos e Graxas, Sociedade Territorial do Esteio Ltda. e Sociedade Industrial Três Portos.
Art. 2.0 O Presidente da República nomeará um liquidante para as entidades enumeradas no artigo anterior.
Art. 3.0 O liquidante procederá ao levantamento. do ativo e passivo de
tôdas e cada uma das entidades ora incorporadas por êste Decreto-lei, para
a liquidação do passivo conforme ?, permitirem os respectivos recursos.
§ 1.° Fica o liquidante investido de todos oS poderes de administração
e liquidação, especialmente dos de verificação de toda·s os créditos, pelos
quais se deverão, perante êle, habilitar todos os credores das entidades incorporadas.
·
§ 2.0 Po_derá o liquidante nomear procuradores e prepostos que julgar
necessários ao desempenho das suas funções.
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Art. 4.o Acertará o liquidante com os Governos Estaduais e Municipais,
com que qualquer das entidades incorporad2s tiver negócio, os respectivos
interêsses.
Art. 5. 0 Verificados o ativo e passivo de tódas e cada urna das entidades
incorporadas, promoverá o liquidante, mediante concorrência pública, ou leilão,
a venda dos bens e direitos julgados desnecessários ao interêsse público, entregando os mais às entidades públicas a que de direito competirem, mediante o
pagamento do preço por quanto forem avaliados.
Art. 6.0 A liquidação d-o passivo far-se-á guardadas as normás da Lei
n.O 5. 746, de 9 de dezembro de 1929, e rigorosamente dentro dos r"ecursos verifiCados com a apuração do ativo das entidades incorporadas.
Art. 7,0 O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944; 123.0
da República,

da Independência ·e 56.0

GETULIO VARGAS,

A, de Souza Costa,
Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI

N.0

6.457

- D E 2 DE

MAIO

DE

1944

Cria o Serviço de Lucros Exhaordinários na Divisão de Impôsto de Renda
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criado na Divisão do Impôsto de Renda (D. I. R. ) o Serviço de Lucros Extraordinários ( S, L, E.), sob imediata orientação, administra~
ção, coordenação e fiscalização do Diretor da D. I. R,
·
Parágrafo único. O S. L. E. será mantido enquanto perdurarem os motivos determinantes do Decreto-lei n. 0 6. 224, de 24 de janeiro de 1944,
Art. 2.0

O S.L.E. compõe-se de:

Seção de Orientação e Fiscalização ( S . O . F. ) ;
Seção de Contrôle (S.C.).
Art. 3.0 Haverá em cada uma das Delegacias Regionais da D. I. R, nó
Distrito Federal e no Estado de São Paulo urna Seção de Lucros Extraordinários (S.L.).
,
Parágrafo único.

A S.L. compreende:

Turma de Lançamento (T, L. ) ;
Turma de Arrecadação (T. A. ) ;
Turma de Revisão (T. R.) .
Art. 4.0 Haverá em cada uma das demais Delegacias Regionais da D,
I. R. nos Estados uma Tur-ma de Lucros Extraordinários (T ,Le,), abrangendo os serviços de lançamento, contrôle da arrecadação e revisão,
Art. 5.0 O lançamento e o contrôle da arrecadação do impôsto sôbre
lucros extraordinários serão procedidos pelas Delegacias Regionais da D.I.R.,
de acôrdo com as instruções que forem baixadas pelo Diretor.
Art. 6.° Colaborarão com a D, I, R,, nos trabalhos que lhe estão afetos, o
Banco do Brasil e todos os serviços e repartições do Ministério da Fazenda.
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Ait. 7. 0 O S.L.E. será dirigido por um chefe, designado pelo Presidente da República e indicado pelo Ministro da Fazenda, por proposta _do.
Diretnr' da D.I.R.
- ·
Art. 8.° FiCa revogado o Decreto-lei n.? 6. 383, de 29 de março de 1944.
Art. 9.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.458

2

-DE

DE MAIO DE

1944

Concede pensão especial à viuva e aos filhos menores de Luis
Guimarães Vieira
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 E' concedida à viuva e aos filhos menores de Luís Guimarães
Vieira, ex-operário de Armamento, classe F, do Quadro Suplementar do Ministério da Marinha, falecido em consequência de acidente ocorrido em serviço, em 2 de janeiro de 1942, uma pensão especial na importância 9-e Cr$
110,00 (cento e dez cruzeiros) mensais.
Parágrafo único. A pensão especial de que trata êste artigo é devida
a partir da data da vigência do presente Decreto-lei, correndo a despesa à
conta da verba orçamentária destinada ao pagamento dos demais pensionistas
a cargo do Ministéri'o da Fazenda ,
Art. 2.0 O presente .Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.459 -

DE

2

DE

MAIO

DE

1944

Dispõe sôbre o descanso em feriados civis e religiosos, de acôrdo com a tradiçãolocal, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para o .efeito de suspensão do trabalho,. na forma da legislação
vigente, serão corÍsideradoS diás feriados civis ou Í:eligiosoS·; ·de a.Côrdo com a
tradição local, 'os que fOrem determinados pelas· alltorida·d~s coin.petentes, respeitadaS- as exceções de lei ou instruções- do Ministériõ dó Trabalho, Indústria
e Comérci?.
. ··~ .
..
. .
..
·
\
Art. 2.0 As. áuto~idades municipais competentes proporão os feriados locais e atestarão· o costume relativo à guarda "do"s diaS santos observados pela
tradição local, devendo os respéctivos atos ser Submetidos, dentro de trinta
dias contados da publicação dêste'- Decreto-lei, à aprovação do Govêrno do seu
Estado, e. por êste apreciadoS em igual prazo.
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Parágrafo único. Os atos que na forma dêste artigo forem elaborados
pelas autoridades competentes dos Territórios Federais e do Distrito Federal serão submetidos à aprovação prévia do Presidente .da República.
Art. 3.° Compete ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio estabelecer a :relação definitiva de dias feriados civis e religiosos, conforme a tradição local.
Parágrafo único. Essa relação será publicada anualmente no Diário Oficial da União, e nos Órgãos encarregados da publicação oficial 4os Estados, TerritórioS e Municípios,
Art. 4. 0 Revogam-se fl.S disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Alexandre· Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6.460 -

DE

2

DE MAIO DE

1944

Regula a construção e a exploiação , de instalações portuárias rudimentares
O Presidente da República, usando da atribuição Ci,ue lhe confere o ar-_
tigo 180 da COnstituição, decreta:
Àrt. 1.0 As instalações portuárias das cidades e vilas do país, cujo valor
não uli:rapasse de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), poderão
ser construídas pelos municípios e pelos estados e a sua construção, conservação e exploração serão regidas por êste Decreto-lei. Os dispositivos do
presente Decreto-lei s'e aplicarão também às instalações portuárias de valor
até Cr$ 1.000.000,00 que a União construir e entregar aos municípios para
conservar e explorar,
Parágrafo único. As instalações portuária·s, cujo orçamento exceder da
quantia estipulada neste artigo, passarão a ser regidas pelo Decreto n. 0 24.599,
de 6 de julho de 1934.
Art. 2.0 Ainda que realizadas pelos estados ou municípios, as instalações portuárias referidas no art. 1.0 serão consideradas instalações federais.
§ 1.0 A União poderá, em qualquer tempo, encampar essas instalações
para ampliá-Ias e sujeitá-las ao regime previsto no parágrafo único do art. 1.0 ,
caso em que pagará à entidade qpe as houver realizado quantia não superior
ao respectivo custo. a qual será determinada por arbitramento no processo de
encampação.
§ --2. 0 Se ocorrer, .porém, a hfpótese prevista no art. 8.0 , a União, no
interêsse público, assumirá a direção e exploração das aludidas instalações,
sem qualquer indenização, para os fins de que trata o parágrafo · único
do art. 8.0 •
Art. -3.0 Os projetos de instalações portuárias serão submetidos pelos
municípios ou pelos estados à aprovação do Diretor Geral do Departamento
Nacional de Portos, Rios e Canais -(D.N.P.R.C.), por intermédio do Distrito de Fiscalização do mesmo Departamento, com jurisdição sôbre o local
onde devam ser executadas as obras.
Parágrafo único. Se o· projeto apresentado não fôr aprovado ou impugnado pelo D, N. P. R. C., dentro de 120 dias, contados da data da sua
entrega, na sede do Distrito de Fiscalização competente, ficará aprovado
por omissão, para todos os efeitos legais.
Art. 4.0 Tendo em vista as despesas para financiar as obras executadas.
e as despesas de custeio da . conservação e da exploração ou apenas estas,
quando se tratar de obras construídas pela União, a entidade que explorar
o pôrto submeterá à aprovação do D.N.P.R.C. a tabela de taxas a serem
cobradas do público para remurierar os encargos com os serviços portuários
que lhe forem prestados,
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§ 1.0 As taxas portuárias a que êste se refere obedecerão, quanto: possivel, aos dispositivos do Decreto n. 0 24.508, de 29 de junho de 1934.
§ 2. 0 Qualquer modificação que se torne neccssári~ na tàrifa aprovada,
alterando taxas ou seus respectivos valores, deverá ser proposta, pela entidade referida neste artigo, ao D. N. P. R. C. e sua aplic~ção só poderá ter
lugar depois de aprovada por êsse Departamento.
§ 3.0 Se a· tarifa ou qualquer modificação desta, proposta pela referida
entidade, não fôr .aprovada ou impugnada pelo D. N. P. R. C. , dentro do
. prazo de 120 dias, contados ·da '-data da entrega da proposta eacrita, na
sede do Distrito de Fiscalização já referido, ficará aprovada por omissão e
poderá ser posta em vigor, pela entidade propon~nte,
Art. 5.0 A receita auferida na exploração do pôrto e as despesas com a
mesma exploração serão escrituradas à parte, e tanto a · escrita como os
respectivos documentos comprobatários e demais peças de arquivo poderão,
a qualquer tempo, ser examinados pelo Distrito de Fiscalização do D.N.P.R.C.
Art. 6.0 Anualmente, até o dia 31 de março de cada ano, a entidade
que explorar o pôrto enviará ao . D . N. P. R. C., por intermédio do respectivo
Distrito dê Fiscalização, UJ!l de~onstrativo da receita e da despesa devidamente discriminado,
§ 1.0 A demonstração de contas será convenientemente examinada . pelo
Distrito de Fiscalização que poderá pedir ao estado ou ao município os esclarecimentos necessários e a exibição de comprovantes da receita e despesa,
§ 2.0 Terminado o exame das contas serão elas encaminhadas, com
parecer do Distrito de Fiscalização, ao D.N.P.R.C., que as julgará e aprovará depois de escoimadas infrações por ventura existentes.
Art. 7 .O A construç~o e exploração de instalações portuárias previstas
neste Decreto-lei serão feitas sem qualquer caráter de monopólio. Continuarão os armadores e embarcadores com a faculdade de construir trapiches
próprios, satisfeitas as exigências da legislação em vigor.
Art. 8.0 A autorização para a exploração de instalações portuárias prsvistas neste Decreto-lei será cassada pelo MinistrO da Viação e Obras Públicas, sem que o estado ou município tenha direito a qualquer indenização,
nos casos seguintes:

a) Se a entidade que exploral\ o pôrto não observar fielmente a ta~ifa
aprovada para remuneração dos serviços portuários;
b) Se não co:Qservar convenientemente as instalações portuárias, especialmente as que houverem sido construídas pela União;
c) Se a receita e despesa com a exploração do pôrto não forem devidamente arrecadada e empregada e escrituradas em separada, da receita e despesa do estado ou município;
d) Se a entidade que explorar o pôrto se negar a prestar os esclarecimentos e a exibir os documentos a que se refere o § 1.0 do art. 6.0 ;
e) Se não prestar regular e pontualmente os serviços portuários ao
público.
Parágrafo único. Aplicada que seja a medida prevista neste artigo,
caberá ao D.N.P.R.C. assumir o encargo da exploração do pôrto, diretamente ou transferindo-a a contratante idôneo, mediante ajuste, cujos têrmos
serão aprovados pelo Ministro da Viação e Obras Públicas e deverão enquadrar-se nos dispositivos do presente Decreto-lei.
Art. 9.0 Desde que as entidades referidas no art. 1.0 dêste Decreto-lei
se recusarem a assumir o encargo de conservar e explorar as instalações portuárias realizadas pela União, poderá ser êle outorgado pelo D.N.P.R.C.
com os onus e vantagens previstos rieste Decreto-lei, à entidade privada
idônea, escolhida em concorrência pública.
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Parágrafo Único. Fica também facultado aos estados e mumclpws trans~
ferir a entidades privadas e idôneas, nas condições dêste artigo a conservaçãO
e a exploração de instalações portuárias que houverem construído, nos têrmos
do art. 1.0 •
Art. 10. Quando os portos explorados ficarem situados no "hinterland"
de pôrto organizado, as mercadorias baldeadas no pôrto organizado, prove7'Jientes ou destinadas aos supra referidos portos, ficarão sujeitas às taxas
~a tabela N (Decreto n. 0 24.508-34) que o Govêrno Federal houver aprQ'"
·vedo para o respectivo pôrto organizado.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeir-o, 2 de maio de 1944, ·123.0 da Independência e 56.0 d~
República.
GETULIO

VARGAS

]oiio de Mendonça Lima.
Alexandre Marcondes Filha,

DECRETO-LEI N. 0 6.461-- DE 2 DE MAIO DE 1944

Cria cargos e funções no Quadro Permanente do Ministério da justiça e
Negócios Interiores, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criados, no Quadro Permanente do Ministérig da Justiça
e Negócios Interiores, para o Departamento Federal de Segurança Pública, os
seguintes cargos isolados, de provimento em comissão:

1
1

Diretor de Divisão (D.P.S.-D.F.S.P.), padrão
Diretor de Divisão (D .p. T .-D .F. S .P. ), padrão
1 Diretor de Divisão (D.P.M.-D.F.S.P.), padrão
1 Diretor ele Divisão (D.I.C.-D.F.S P.), padrão
1 Corregedor (C.-D.F.S.P.), padrão .................•.•
1 Diretor (G.C.-D.F.S.P.), padrão ................... .
1 Diretor (l.F.P.-D.F.S.P.), padrão .................. .
1 Diretor (I.M.L.-D.F.S.P.), padrão ................ .
1 Diretor (S.A.-D.F.S.P.), padrão .................... .
1 Delegado (D.M.-D.F.S.P.), padrão ................ .
1 Delegado (D.D F.-D.F.S.P. ), padrão .............. .
1 Delegado (D.R.F.-D-F.S.P.), padrão ...............•
1 Delegado (D.T.M.-D.F.S.P.), padrão .............. .
1 Delegado (D.J.D.-D.F.S.P.), parão ................ .
1 Delegado (D.V.-D.F.S.P.), padrão ................. .
1 Diretor (S.T .-D.F.S.P. ), padrão .- ... :,.,, .......... .
1 Diretor (S.M.-D.F.S.P.), padrão
1 Diretor (S.Tp.-D.F.S.P.): padrão

p
p
p

p
p

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

N
N
M

Art. 2.° Ficam criadas, no Quadro Permanente do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, para o Depar.tamento Federal de Segurança Pública,
30 (trinta) funções gratificadas de Delegado de Distrito (D.P.-D.F.S.P.),
com a gratificação anual de Cr$ 6. qoo,oo cada uma.
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Art. 3.° Ficam suprimidos os seguintes cargos isolados, de provimento em
comissão, e funções gfatificac'i.as, do Quadro Permanente do r...iinistério da Jus~
tica c Negócios Interiores:
1

Corregedor, padrão

3
1

Delegado~auxiliar,

1

1

30

o

padrão ............................ .
Delegado Especial de Segurança Política e Social, padrão , .
Inspetor Geral de Polícia, padrão ..................... .
Diretor do Instituto Médi~o Legal (P.C.D.~.) com a gratificação ·anual de Cr $7 .800,00.
Delegado Distrital de Polícia (P. C. D. F.) com a gratifica~
ção anual de ·Cr$ 4.200,00.

N
N

N

Art. 4.0 Ficam incluídos no Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e transformados em cargos isolados, de provimento
efetivo, extintos quando vagarem, os cargos isolados, de provimento em comissão, do Quadro Permanente do mesmo Ministério, constantes da tabela
anexa.
Parágrafo único. Serão apostilados pela Divisão do Pessoal do Ministério. da Justiça e Negócios Interiores os decretos de funcionários atingidos pelo
disposto nêste artigo.
Art. 5.° Ficam abertos, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores
(Anexo n. 0 18 do Orçamento Geral da República para 1944), para atender,
no corrente exercício, às despesas com a execução dêste Decreto~lei os créditos
de Cr$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil cruzeiros), suplementar à Verba 1 Pessoai, Consignação I - Pessoal Permanente - Subconsignação 01 - Pessoal Permanente- e de Cr$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos cruzeiros), suPlementar à Verba 1 - Pessoal, Consignação III - Vantagt:<ns, Subconsignação 09 - Funções gratificadas.
Art. 6. 0 ítste Decreto-lei entrará em vigor no dia 7 de maio do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa,

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS JNTERIORES
QUADRO SUPLEMENTAR
CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO, EXTINTOS QUANDO VAGAREM

I
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.l
de I Carreira ou cargo
cargos J

Exce-

Classe

ou

Núm.

Yagos

Quadro

dentes

pad:rão

de
cargos

I
1

I

Diretor _de, Investigações da Polícia Civil do D1strito Federal
(cargo em co-

Classe
Carreira ou carg:(l

I

I

Exce-

ou

Vag:'ls

padrão

dentes

I

missão)

1

I
'
'

.......

-

N

-

Q.P.

1

Diretor

........

N

-

-

Q.P.

1

Diretor

........

N

-

-

Diretor do Expecliente e da Con-

tabilidade
da
Polícia Civil do
Distrito Federal
(cargo em comissão

........

II
N

I

-

-

I

Gbservaçõe&

1

II
1

Diretor de Comuw
municações
e
Estatística
da
Polícia Civil do
Distrito Federa'
(cargo em comissão)

.......

N

Diretor do Institu to Felix Pacheco (cargo em
comissão)

L

.....

1

Inspetor do Tráf ego da Polícia

Civil do Distrito
(cargo
Federal
em comissão)

1

I

.......

-

Q.P.

1

Diretor

. .......

N

-

-

-

-

Q.P.

1

Diretor

........

L

-

-

.
L

Inspetor da Guarda Civil da Polícia Civil do Distrito Federal
(cargo em comissão)

-

-

-

Q.P.

1

Inspetor

.......

L

-

-

Q P.

1

Inspetor

. ......

L

-

-

I
L

-

-

.

-"'
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DECRETO-LEI N. 0 6.462 -

DE

2 DE MAIO DE 1944

Eleva os direitos aduaneiros sôbre a importação de lâminas de vidro branco,
lisá.s, FJ dá outras providências
O Presidente da República, uSando da atribuição que lhe c':'nfere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam elevados· ao dôbrâ, nos têrmos do item 2. 0 do art. 3.o, das
disposições prelirniriares da tarifa das alfândegas, mandada executar pelo Decreto-lei n. 0 2 .878, de .18 de dezembro de 194C• os direitos aduaneiros que
incidem sôbre as lâminas de vidro branco, lisas, de qualquer espessura, mencionadas no artigo 642 da· mesma tarifa.
§ 1.° Continuam em vigor os atuais direitos aduaneiros para a importação das demais qualidades de vidro enumeradas no citado artigo 642.
§ 2.0 Os direitos aduaneiros em clôbro mandados cobrar por êste artigo
aplicam-se às partidas de lâminas de vidro plano, lisas, que já s-e encontram
nas alfândegas do país aguardando despacho.
Art. 2.0 É atribuída ao Conselho Federal de Comércio Exterior competência para fixação dos prêçoS máximos da venda no Brasil de lâminas de
vidro branco, lisas, fabricadas no país. Essa fixação de preços será feita semestralmente. à vista de documentação apresentada pelos interessados· ao mesmo
Conselho, que poderá, se julgar necessário, fazer examinar, por conta dos interessados, as res·pe"Ctivas escrit~s, por peritos da sua confiança.
Parágrafo único. Na fixação dos preços, o Conselho .. Federal de Comércio
Exterior deverá ter" em vista a justa remuneração ·do capital e do trabalho
empregados em tais emprêsas, resguardados sempre os interêsses do consumidor.
Art. 3.0 As sociedades ou emprêsas atualmente existentes no país deverão
fazer funcionar as suas fábricas para a produção mínima de dois terços da sua
capacidade, ficando sujeitas, em caso contrário, à. intervenção do Govêrno Federal.
Art. 4.0 A instalação de novas fábricas de vidro plano no país só poderá
ser feita mediante expressa autorização do Govêrno, ouvido prêviamente o
Conselho Federal de Comércio Exterior.
Art. 5.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 2 de maio. de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.463- DE 2 DE MAIO DE 1944
Cria o Serviço de Fundos da Fôrça Expedicionária. Brasileira, e dá outras
providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 d"l Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criado o Serviço de Fundos· da Fôrça Expedicionária Brasileira, para assegurar o funcionamento e administraçã"o de todos os É!lementos
orgânicos que a compõem, competindo-lhe:
a) prover os recursos necessários a todos os pagamentos de pessoal, material e serviços;
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b) servir de conselheiro técnico do Comandú em assuntos de sua especialidade;
c) promover e executar as indenizações que se tomem devidas por faltas
nos fundos públicos e perda, da~o ou destruição da propriedade privada;
d) organizar orçamentos e propostas de redistribuição de fundos aos diferentes comandos ou órgãos subordinados ao comandante da Fôrça Expedicionária Byasileira, quanto aos re':ursos à s·ua disposição, e fazer todos os registros
pecessários à contabilidade orçamentária e fiscal.
Art. 2.0 O Serviço de Fundos ora criado compreenderá órgãos destinados
a funcionar no país e além-mar, com as atribuições· que serão definidas em
instruções a serem baixadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Guerra.
Art. 3.0 Os créditos destinados às despesas da Fôrça Expedicionária Brasileira serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distri- ·
buídos à Diretoria de Intendência do Exército, que os movimei'-Itará, de acôrdo
com as necessidades, no país ou no estrangeiro.
Art. 4.0 Sempre que for aberto crédito destinado à Fôrca Expedicionária
Br8sileira, o Ministério da Fazenda automàticamente provid~nciará para que,
no Banco do Brasil S. A., seja posto à disposição .da Diretoria de Intendência
do Exército o suprimento correspondente.
Art. 5. 0 A Diretoria de Intendência do Exército quando tiver de prover
de numerário qualquer Órgão pagador situado no país ou no estrangeiro, solicitará do Banco do Brasil S. A. a providência que se tornar necessária.
Art. 6.0 Os créditos postos à disposição do comandante da Fôrça Expedionária Brasileira destinam-s-e exclusivamente às despesas de ·pagamento do pessoal e de material ou prestação de serviço, tudo mediante autorização expressa
do citado comando,
Art. 7.0 No que se refere aos Vencimentos e Vantagens dos Militares
que fizerem parte da Fôrça Expedicionária Brasileira, s-erá aplicado o disposto
no art. 19, letra c, do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares do
Exército, sendo custedas pelo Gov:êrno Brasileiro as despesas de alojam~nto
e alimentação.
Parágrafo único. Para determinar-se o início e o fim do período em que
caberá o abono dos- Vencimentos e Vantagens, nas condições dêste artigo, observar-se-"â. o disposto nO art. 20 do Código de Vencimentos e Vantagens.
Art. 8.0 Nas instruções a que s-e refere o art. 2. 0 será fixado o pessoal
destinado aos· órgãos de direção e de execução do Serviço de Fundos da Fôrça
Expedicionária Brasileira .
Parágrafo único. Será variável, segundo as necessidades a satisfazer, o
número de órgãos encarregados do provimento de numerário aos órgãos móveis
das- DivisÕ!i:!s.
Art. 9.0 As prestações de contas dos adiantamentos ou suprimentos, re~
cebidos à conta dos créditos à disposição do comando da Fôrça Expedicionária
Biasileira, serão reguladas pelas disposições vigentes no Ministério da Guerra.
§ 1. 0 Os prazos para as prestações de contas ser.ão estipulados tendo em
vista as despesas a realizar.
§ 2. 0 Atendendo às condições. especiais em que terão de ser efetuados os
pagamentos das despesas da Fôrça Expedicionária Brasileira, ficam isentos de
.sêlo os recibos de tais despesas, passados em território estrangeiro. ·
Art. 10. As.- prestações de contas, quer de pes-soal,_ quer de material, após
o exame considerado indispensável pelos órgãos 'da. fiscalização do Serviço de
FundoS da Fôrça Expedicionária Brasileira, serão encaminhadas à Subdiretoria
de Fundos do Exército, para completo exame e julgamento final.
Art. 11. Os gestores e outros responsáveis por fundos que lhes tenham
sido entre[ues, para qualquer aplicação legal, ficam sujeitos às disposições pre. vistas nos arts. 131 a 142 e seus parágrafos, do-Regulamento baixado com o
ü
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Decreto n. 0 204, de 31 de_ dezembro de 1934, e nos arts. 55 a 60 do Regulamento aprovado pelo Decreto_ n. 0 3, 259, de 9 de novembro del 1938.
Art. 12. Este Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação~
Art. 13.

Revbgam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G, Dutra.
A. de Souza Costa.

DECRETO~LEI

N.0 6.464 -

DE

2

DE

MAIO

DE

1944

Dispõe sôbre as zções preferenciais das sociedade;> cuja maioria das ordinárias pertença a pessoas jurídicas de direito público

O Presidente da República, usando da atribuiçãO que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A restrição contida no parágrafo único do art. 9.0 do Decretolei n.O 2 .627, de 26 de setembro de 1940, não se aplica às sociedades cuja:
maioria das ações com direito a voto pertença à União ou a qUalquer dos
Estados ou MurÍicípios.
Parágrafo único. Enquanto o número Jle ações sem direito a voto exceder o da metade das ações ordinárias, a União, ou o Estado ou Município
que possuir a maioria destas, não poderá transferí-las a terceiro.
Art. 2. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor l).a data de sua publicação.
Art,

3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de J aneim, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independ@ncia e 56.0 da
República.
GETULIO, VARGAS

Alexandre Marcondes Filho.
A, de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6.465 -

DE 2 DE MAIO DE 1944

Reduz a taxa de ·e~olumentos consulares, por despacho de aeronaves nacionais
a serviço de linha aérea ref}.ular internacional e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica concedida às aeronaves brasileiras a serviço de linha
aérea regular internacional a redução de 50o/o sôbre os emolumentos estabelecidos pelo art. 15, letras' a, b e c do Regulamento aprovado pelo Decreto-lei n. 0 5. 099, de 16 de dezembro de 1942.
Art, 2.0 Só estarão sujeitos ao pagamento de emolumentos, de que
trata a letra e do art. 15 do citado Decreto-lei, os conhecimento~ aéreos
de mercadorias de valor superior a US$ 25,00.
·
Art. 3.0 Sempre que a hora de partida de aeronaves brasileiras a . serviço de linha aérea regular internacional não coincidir com o horário do.
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expediente normal da repartlçao consular brasileira,
, pacho das mesmas poderá ser realizado na véspera.

competente,

o des-

Art. 4.0 ítste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação-.
Art.

5.~

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Oswaldo Aranha.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.466 -

DE

3 DE MAIO DE 1944

Altera e inclui no Quadro Permanente a carreira de Inspetor de Alunos do
Quadro Suplementar do ·Ministério da justiça e Negócios Interiores e dá
outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a tabela anexa, e incluída
no Quadro Permanente, a carreira de Inspetor de Alunos, do Quadro Suplementar. do Ministério_ da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2.0 Os Decretos dos funcionários atingidos pelo disposto no artigo anterior serão apostilados pelo Órgão de pessoal.
Art. 3.0 Para atender, no corrente ano, à despesa com a elevação de
12 cargos (doze) da classe D e 32 cargos (trinta e dois) da classe C à
classe E, fica aberto ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores o crédito- de Cr$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos cruzeiros) suplementar à Verba 1 Pessoal, Consignação I Pessoal Permanente, Subconsignação 01 ~ Pessoal PermanentG!.
Art, 4.0 Os funcionários que já pertenciam, na data d&ste Decreto-lei,

à classe E da carreira de que se refere a tabela anexa, nas promoções à classe
F terão preferência sôbre os que integram a classe D, e êstes sôbre os da
classe C.
Art. s.o ítste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de- maio de 1944, 123.0 da Independência e 56_.0 da
República.
GETULIO V AR.GAS.

Alexandre Marcondes
A. de Souza Costa.

131.49!í

~Cal.

de Leis- Vol. III

Filho.

fi!lNISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES
QUADRO PERMANENTE
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

. IClasse
Carreira ou cargo · ou

Núm.
de
cargos

.

Exc e~
Vagos

dentes

!padrão

II

Quadro

I

Núm.
de
cargos

Carreira ou cargo

l

Classe
ou .

Exce·

padrão

dentes

I

4

Insp.

de Alunos

F

10

Insp.

de Alunos

E

Insp. de Alunos

D

Insp. de Aluno~

c

32

I

I
II

-

I'

I

-

Q. S.

-

Q. S.

-

Q. S.

-

il

--58

I

lnsp. de Alunos

I

...

I

Q. S.

I
I
I
I
I

10

H

-

30

G

-

70

F

-

E

-

1 120

li

I

~I
23o I

-

-

I

Provisórios

I

I

-

12

Vagos

10

I'
I

30
66

66
106

---

---

172

106

Observaçoes : Dos cargos prov1sorws, 35 poderao ser pro v1dos tmedtatamente e os dema1s a medtda que forem sendo ex·
tintas as funções de inspetor de alurios da T.S. do S.A.M.
À medida que forem sendo promovidos os seus ocupantes, serão suprimidos os cargos provisórios, não podendo o número
tqtal de funcionários da carreira ultrapassar 230.
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DECRETO-LEI N.0 6.467 -

DE

3

DE MAIO DE

1944

Cria funções gratificadas no Quadro Permanente ( Q, P.) do Ministério da.
Fazenda e abre crédito suplementar
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, as seguintes funções grat~ficadas:
1 Chefe do Serviço de Lucros Extraordinários (Serv.

L.E. D.I.R.) ... , . , , , , , , ............ ,
da Seção de Orientação e Fiscalização
(S.O.F. - Serv~ L.E. - D.I.R.) ........
1 Chefe da Seção de Contrôle (S. C. Serv.
L.E. D.I.R.) ........................

Cr$ 24.000,00

anuais

Cr$

7.800,00

anuais

Cr$

7.800,00

anuais

1 Chefe

Art. 2.° Fica suprimida, no mesmo Quadro e Ministério, a função gratificada de Chefe da Seção de Lucros Extraordinários (Serviço de Contrôle
e Estatística da Divisão do Impôsto de Renda), com Cr$ 7.800,00 anuais.
Art. 3.° Fica aberto o crédito suplementar de 2. 978,400,00 (dois milhões, novecentos e setenta e oito ·mil e quatrocentos cruzeiros) às seguintes
dotaçÕGs do anexo 16 ::- Ministério da Fazenda - do Orçamento Geral da
República (Decreto-lei n. 0 6, 143, de 29 de dezembro de 1943):
YERBA
Consi~nação

1

-

PESSOAL

Pessoal Extranumerário

li -

Subconsignação OS 04 -

Diretoria Geral da Fazenda N acionai
06 - Serviço do Pessoal , . , .. , .. , . . . . . . . . . .
Consignação III Subconsignação 09 -

04 -

Consignação IV -

Cr$

39.600,00

Indenizações

Diárias

Diretoria. Geral da Fazenda Nacional
06 - Serviço d_o Pessoal . , , ... , .. , . , . , .. , . .
VERBA 2

Consignação li -

27 -

1. 963. 800,00

Vantagens

Diretoria Geral da Fazenda N acionai
06 - Serviço do Pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subconsignação 17 -

Cr$

Funções Gratificadas

Subconsignação 23 04 -

Mensalistas

-

Cr$

50.000,00

MATERIAL

Material de Consumo

Artigos de expediente, desenho,
ensino e educação; artigos escolares para distribuição; fichas e
livros de escrituração; impressos
e material de classificação, inclusive fichas bibliográficas e de referência

Divisão do Impôsto de Renda e Delegacias....

Cr$

575.000,00

68

A'rOS

DO

Consignação III -

Subconsignação 29 -

27 -

Diversas Despesas

Acondicionamento e embalagem;
armazenagem, carretos, estivas e
capatazias; transporte de encomendas,. cargas e animais, ·alojajamento e alimentação dêstes e
de seus tratadores em viagem;
seguros de transporte

Divisão do Impôsto de Renda e Delegacias ... ,..

Subconsignação 41 -

27 -

PODER EX);<:CUTIVO

Cr$

300.000,00

Cr$

50.000,00

Passagens, transporte de pessoal
e de suas bagageris

Divisão do Imp&sto de Renda e Delegacias ...._, .

Art. 4.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.468 -

DE

3

DE MAIO DE

1944

Altera carreiras do Quadro Suplementar do Ministério da Guerra e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 As atuais carreiras de Artífices, Serventes, Prático de Farrriácia e Escrevente, do Quadro Suplementar do Ministério da Guerra, ficam
alteradas de acôrdo com as tabelas e relação nominal anexas ao presente
Decreto-lei,
Art. 2.0 Os cargos atingidos pelo disposto no presen'te Decreto-lei
continuarão exercidos pelos atuais ocupantes, cujos Decretos de nomeação
serão apostilados pelo órgão de pesSoal.
Art. 3. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 3 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

69

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

RELAÇÃO NOMINAL A QUE SE REFERE O DECRETO-LEI
N. 0 6.468, DE 3 DE MAIO DE 1944
~-

N.

0

~~-~-----=-===="T·=-=,~~-~----"·------=

I

Nome

Sit. atual

Sit.

pwposta

I

--1-~-2

:,egódo Site

............. _ Serv. E

Artífice E

Fmndsco Femandes ........ .

Setv. E

Artífice E

Alexandre Kraemer ......... .

Serv. D

Artífice D

4 li Henrique Francisco ......... .

Serv. C

Artífice C

Serv. C

Artífice C

Serv. C

Artífice C

jj:

3

i Oscar Matias Kraener ....... .
611 Nélson Diamantino Tellha de

5

Mendonça

7

1:

............•...

Francisco Alves Pimenta ......

! Serv.

C·

Artífice C

8 I) Manuel Rafael de Almeida ....

Serv. C

Artífice C

Severiano Benigno de Oliveira.

Serv. E

Prat. Farm. E

João Batista Rodrigues

Serv. C

Prat. Farm. C

11 li Joaquim Correia Nadais

Se:-v. C

Prat. Fa'rm. C

9

jjl

10

José Martiniano de Santana ..

SE!l'V.

c

Prat. Farm. C

13

Antônio Vicente da Silva .... .

Serv. C

Prat. Farm. C

14

Veriano Madalena .......... .

Serv. B

Prat. Farm. B

15 li Valter Figueiró ............ .

Serv. B

Escrevente B

161] Josué

Serv. B

Escrevente B

12

j::j

Santos .............. .

QUADRO SUPLEMENTAR
CARREIRAS EXTINTAS CUJAS FUNÇõES SERÃO (JPORTUKAMENTE EXERCIDAS POR EXTRANUMERÁRIOS

I'

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de
cargos

Exce-

Classe
Carreira ou ca-rgo

ou

dentes

padrão

I

I' Núm.
Vagos IQuadw I de
cargos

Artífice

2

........

I

12

Artífice

........

H

63

Artífice

.......

149

Artífice

273
2
396
1
86

5
-989

I

2
12

G

Q. S.

63

. . ......

F

Q. S.

149

Artífice

. . .. . . . .

E

Q. S .

Servente

.......

E

Artífice

........

D

Q. S.

Servente

.......

D

Q. S.

........
Servente . . . . . . .

c

Q. S.

c

I

Q. S.

I

I
I

I

I

Q. S .

I

Carreira ou ca-rgo

Classe
ou

Exce-

padrão

dentes

Vagos

Observações

Artífice

I Q. S.
Q. S.

Artífice

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

t
t
1

I

275

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

I

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

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

I

H

I

G

F

I

E

.

397

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

D

91

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

c

-989

II
I

I

Servente
Servente
Servente

~

87
142
279
149

-657

I

'

I

Servente
Se~ ente

... . . .
....

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

c
.

11

13
1
7
5
4

I

Prático
mácia
Prático
mácia
Práticc
mácia
Prático
máci8.

8

Servente

I

I

I

1

I
I

I
de

F arH

de

G

F ar-

de

F ar-

..

..

Prtático de F armácia ....
Prático de F ar-

mácia

.......

E

I

1

--

I
I

I
I

I
I

I

I

Q. S.

9

Q. S.

8

Q. S.
I

I Q.

S.

D

I

Q. S.

c

\ Q.

c

Servente

.......

B

S.

11

I

I
1
I
I

I
I

Q. S.

I
I

.B

Far~

-

I

.......... ·.••.

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

H

I
1

I
I
I
I

I
I

G

II
I
I

Q. S.

I

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

F

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

E

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

D

I

1

l

I

I

I

c

mácia

I

I

I

.... . . .

Prático de

•

Q. S .

Servente

1

F
E
D

641

I
I
II

. .............
. ..............
..............
. ..............
' . . . . . . .. . . . . .

~

84
141
270
146

S.
S.
S.
S.

II

E

-59

I

I

F

. . .. . .

I

Q.
Q.
Q.
Q.

I

F'ar-

de

I

--

B

I
I

9

1

F
E
D

Servente

I Q. S.

14

II

iI

7

I

,9

I ..

I
1
-- I
59

I

I

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

c

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

B

.

I
I

I
I

I

CARREIRAS DEl<'INITIVAMENTE EX'.riNTAS

SITUAÇAO ATUAL

I

Núm,
Carreira. ou cargo
de
cargos

Classe
ou
padrão

'

I

Excedentes

/

SITUAÇAO PROPOSTA

Núm.
Vagos Quadro
de
Carreira ou cargo
cargos

Cl~sse

I

Exce-

I

!
Vagos

ou
pOOrão

dentes

I
288

Escrevente

143

Escrevente

49

I

Escrevente

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

I Q. S.

288

F

Q. S.

143

E

Q. S.

49

I

G

2
.-82

I Servente .......

I

2

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

"'

1

I
--

1

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

I

B
11

·- -~"

I

11

11

I

I

'

Q. S.

-484

I

I

I

Escrevente
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I

I
I

I

G
F

I
I

E
D

1

c

1

I
I

B

-

I

2

. - --

..
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DECRETO-LEI N. 0 6.469 -

DE ·3- DE MAIO DE

1_944

Altera os Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da justiça e
Negócios Interiores e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fics.m alteradas, de acôrdo com as tabelas e relação nominal
anexas, as carreiras de Polícia Iviarítimo· e Aéreo, dos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministélio da Justiça e Negócios Interiores.
Parágrafo único. Os cargos referidos neste artigo continuarão exercidos
pelos atuais ocupS~ntes, que constam da relação anexa e terão seus Decretos
de nomeação apostilados pela Divisão do Pessoal do MiniStério da Justiça
e Negócios Interiores .
Art. 2.0 Para atender, no corrente exercício, ao. aumento de despesa
com a execução do disposto no art. 1.0 , fica aberto, ao Ministério da Justiça
e Negócios Interiores (Anexo n. 0 18 do Orçamento Geral da República para
1944), o crédito de Cr$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos cruzeiros), suplementar à Varba 1 Pessoal, Consignação I Pessoal Permanente, Subconsignação 01 - Pessoal Pennane:ilte.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de maio de 1944 1 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES

QUADRO SUPLEMENTAR
SITUAÇÃO ATUAL

I

Núm.l
de
:argos

Classe

Carreira ot; <:"mgo

I

ou

padrã~

6

10
15
4

1

I

I
I
I

Polícia

I
I
I

12

Vagos Quadro

I dentes

I

I

''

-

Polícia Marítimo
e Aéreo ......

-

-

Q.

S.

lO

7

-

-

Q. S.

15

6

-

-

E
D

6

Q. S.

-

I

Marítimo

Marítimo
e Aéreo ......

I

I

-

8

I

-

I

I!

-

I'

-

I

I!

S.

6

I
I Q. s.
I
I
I Q. P.
I
I

I
I
I - I
II I
I -

Carreira ou ca•rgo

de
cargos

II cQ.

10

e Aéreo ......

I
I Polícia

I
2
44

Polícia Marítimo,.
e Aéreo ......
Polícia Marítimo
e Aéreo ......
Polícia Marítimo
e Aéreo .. , , ..
Polícia Marítimo
e Aéreo .. , ...

Núm.

Exce~

II

I
6

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Q.

P.

I
I
I
f

7

I
I

I

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

I ................
II ................
I
II

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

44

I
I

Exce~

Vagos

12

!O
8
7

I
I
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

I
I

-

-

-

I

I
II

.

-

.

.

-

II

I
6

Observações

dentes

I

Polícia Marítimo
e Aéceo

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

~~~I

Classe
ou
padrãO

-

I
I
I
I
I
I
I'
I

-

II

QUADRO PERMANENTE
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.

Classe
Carreira ou CÇ.•rgo
ou
[ padrão

de
cargos

I
Marítimo
I Polícia
e Aéreo ......

I

5

I

8

12
17
33

I

I

II
II

--I
771
I

V a.gos

dentes

I

I

2

ExceM

I
I

I Quadro

I

I

I

I

-

2

Polícia Marítimo
e Aéreo , , ....

H

-

5

I

Polícia Marítimo
e Aéreo , .....

G

-

8

Polícia Marítimo
e A~reO ......

I Q.
I

F

-

E

-

I
I

I

12

Polícia

Polícia Marítimo
e Aéreo . . . . ..

-

D

I

II
I

-

14

I

I
I
I

I

7

Q· P.

2

Q. P.

5

P.

8

I Q.

P.

12

I

P.

18

i Q·

I
II
I

I
('~rgo

Classe

ou
padrão

e Aéreo
I

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

H

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

Q. P.

I

I

~I
80

I
I

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

ExceM

I

II

Vago;;

I
II

I

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

I

I
Idente'
I
I

Polícia Marítimo

I
I

I

Marítimo
e Aéreo ....

Núm.l Carreira ou
de I
cargos

-

I'
I
I

I
I
I

2

5

G

-

F

-

I
I

12

E

-

I

15

D

II
I

I

8

I

-

I

9

---

I
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DECRETO-LEI N. 0 6. 4 70 -

DE 3 DE MAIO, DE 1944

Abre, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 19.896,00
· para pagamento da vantagem (Pessoal) que indica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 19.896,00 (dezenove mil oitoCentos e noventa: e seis
cruzeiros) para pagamento de gratificação de representação mensal de US$
100,00 (cem dólares), no período de doze meses (janeiro a dezembro de
1944), concedida ao extranumerário mensalista, Assistente de ensino XVII,
da Faculdade Nacional d~ Filosofia da Universidade do Brasil, Hildgard
Stornberg, que se encontra nos Estados Unidos da América do Norte, em
gozo dos benefícios de uma bolsa de estudos, com que foi contemplado pela
Universidade de Luisiânia.
Rio de Janeiro, 3 de maio dê 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .
~A.

. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6.471 -DE 4 DE MAIO DE 1944

.1bre, ao Ministério da justiça e Negócios Interiores, o crédito especial dz
Cr$ 180.000,00, para despesas de gratificação de representação a fw~
cionários designados para prestar ser:viços em país estrangeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a.rjgo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores ~
crédito especial de cento e oitenta mil cruzeiros (Cr$ 180.000,00), pa~--a
,_,tender às despesas (Pessoal) de gratificações de representação a funciv::ários da Polícia Çivil do Distrito Federal, designados para prestar servir;us ·
Gm país estrangeiro, no período compreendido entre 1 de janeiro a 31 ds
Gezembro de 1944.
Art. 2.0 Êste Decreto~ lei entra em vigor na data de su& p·ublic~çâ.o.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em conü&<it·.
"Rio de Janeiro. 4 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 565' da
República.
GETULIO

VARGAS.

A.lexs.ndre MarcondeS Filho.
A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.472

~

DE 4 DE MAIO DE 1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a isentar o Real Gabinete Português
de Leitura de 50% (cinqüenta por cento) do pal)amento do impôsto
predial relativo ao imóvel sito na Rua Luiz de Camões n.0 30, na forma
que menciona

O Presidente da Repúbliéa, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Cônstituição e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n. 0 96, de
22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a isentar, a
partir do exercício de 1944, o -Real Gabinete Português de Leitura de 50%
(cinqüenta por cento) do pagamento do impôsto predial incidente sôbre
o prédio de sua propriedade, sito na Rua Luiz de Camões n. 0 30, enquanto
essa instituição funcionar no referido prédio com as finalidades previstas nos
seus Estatutos.
Art.

2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Alexe.ndre Pdarcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6.473 -

DE 5 DE MAIO DE 1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de

Cr$ 6. 900. 000,00 para obras no pôr to de Recife
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito
especial de seis milhões e novecentos mil cruzeiros (Cr$ 6.900.000,00), para
atender às despesas (Obras, Desapropriação, AquisiçãO de Imóveis e E:quipamentos) com a execução de obras no pôrto de Recife, sendo:

Para a construção de uma carreira na ilha do Fina. . . . . . . . . .

1. 800. 000,00

Para a instalação de inflamáveis no istmo de O linda. . . . . . . .

3. 100.000,00

Para a construção de dois armazens de emergência. . . . . . . . . .

2. 000. 000,00
6. 9QO. 000,00

Parágrafo único. As despesas a que se refere êste artigo serão consideradas dentre as que correm à conta dos recu'rsos Previstos nO Decreto-lei
0
n. 4. 789, de 5 de outubro de 1942.
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Art. 2.0

Êste decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.474 -

DE

5

DE

MAIO DE

1944

Altera o disposto no art. 3.0 , inciso e do Decreto-lei n. 0 5.460, de

5 de maio de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar··
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 O inciso e do art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 5. 460, de 5 de maio
de 1943, passará a ter a seguinte redação:
e) depositar a receita do Pôrto, diàriamente, no Banco do Brasil
ou, na falta de agência dêsse Banco, em Laguna, em estabelecimento

bancário de sua escolha, tendo em vista a idoneidade do preferido
como depositário.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 5 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS,

lt:?ão de Mendonça Lima,
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6.475 -

DE 8 DE MAIO DE 1944

Retifica. o Orçamento Geral da República no tocante à dotação que
especifica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Na Subconsignação 16 - Exposições, da Verba 3 ""--- Serviços
e Encargos, Consignação I - Diversos, do Anexo 14 - Ministério da Agri-
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cultura, do Orçamento Geral da República (Decreto-lei n. 0 6. 143, de 29
de dezembro de 1943), o Inciso 19-04-a-c passa a ter a seguinte redação:

Departamento Nacional da Produção Animal

19
04

Divisão de Fomento da Produção Animal
a) Exposições nacioná.is de animais e produtos derivados,

conforme contrato

c) Departamento Nacional da Produção Animal, para despesas de qualquer natureza com a organização da ~ 1.a
Exposição Nacional de Animais e Produtos Derivados,
a se reHlizar em Belo Horizonte no ano de 1944, , . . . .

50.000,00

Art. 2.0 ftste Decreto-lei entra em vigor na data de, sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1944, 123.0 da
República.

lndepend~ncia

e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.
A, de Souza Costa.

DECRETO-+.-EI N.0 6.476 -

DE

8 DE MAIO DE 1944

Cria no Conselho de Segurança Nacional, como órgão complementar, a Comissão
de Planejamento Econômico, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 E' criada no Conselho de Segurança Nacional, como órgão com·
plementar, a Comissão de Planejamento Econômico' das atividades gerais do
país.
Art. 2.0 A Comissão de Planejamento Econômico funcionará sob a direção imediata e efetiva, como presidente, do Secretário Geral do Conselho
de Segurança Nacional.
Art. 3.0 Os membros da Comissão de Planejamento Econômico serão
nomeados pelo Presidente da República, que, dentre ~les, designará o Secre~
tário-Executivo da Comissão.
Parágrafo único .
natureza relevante.

A função dos membros da Comissão é considerada de

Art, 4.0 A Comissão de Planejamento Econômico constituir-se~á de umi:l
Secretaria Executiva e de um conjunto de seções especiais, grupadas em dois
setpres: assuntos gerais e assuntos militares,
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§ 1.0
À Secretaria Executiva incumbe coordenar os estudos das Seções
Especiais e relatar os planos e normas em sua fase final, para serem submetidos ao plenário da Comissão.

§ 2.0 Às Seções Especiais incumbe o estudo dos problemas específicos
dos setores das atividades a que pertencem.

Art. 5.0 Ao Secretário-Executivo incumbe a chefia da Secretaria e a direção geral dos trabalhos das Seções Especiais.
Parágrafo único: As Seções Especiais, além de seus membros permanentes, poderão ser constituídas por outros técnicos, de acôrdo com as necessidade~
e a critério do Secretário Geral do Conselho de Segurança N acionai.
Art. 6.0 Para execução de suas atribuições a Secretaria Executiva e as
Seções Especiais disporão de funcionários requisitados na forma da legislaçãu
vigente.
Art. 7.0 Para atender às despesas (Serviços e Encargos) de instalação,
funcionamento e pessoal da Comissão e da sua Secretaria, fica aberto o crédito de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros).
Art. 8.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publi·
cação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.

EUrico G. Dutra,
Henrique A. Guilhem.

João de Mendonça Lima.
Oswaldq Aranha.
Apolonio Salles.

Gustavo Capanema.

Joaquim Pedro

Sal~Jado

Filho
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DECRETO-LEI N, 0 6.477 -

DE 8 DE MAIO DE 1944

Abre ao Ministério da Agricultura o crédito especial de Cr$ 1. 006,50, para
pa(jamento do salário devido a Herman Kleerekoper relativo ao período
de 20-12-43 a 31-12-43
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arR
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Agricultura o crédito especial de
·mil e seis cruzeiros e cinqüenta centavos (Cr$ 1.006,50), destinado ao pa4
gamento do salário devido a Herman Kleerekoper relativo ao período de
20-12-43 a 31-12-43.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dh:posições em contrário,
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1944, 123.0 da Independência. e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sa.lles,
A . de Souza Costa,

DECRETO-LEI N. 0 6.478"-

9

DE

DE

MAIO

DE

1944

Eleva o vencimento mensal do Diretor da Rêde de Viação Paraná-Santa
Catarina
O Presidente da República, usando d8 atribuição que lhe confere o arR
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica elevado para Cr$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos cruzeiros) o vencimento mensal do Diretor da Rêde de Viação Paraná-Santa
Catarina, a que se refere o art, 5.0 , parágrafo único, do Decreto-lei número 4, 746, de 25 de setembro de 1942.
Art, 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro,_ 9 de maio de 1944, 123.0 da Independ@ncia e 56.0 da
República,

GETULIO VARGAS.
João de Mendonça Lima.

DECRETO-LEI N.0 6.479 -

DE

9

DE

MAIO

DE

1944

Cria carreiras no Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, e dá outras providências

*'

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, no Quadro Único do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, de conformidade com as tabelas anexas, as carreiras
de Dactiloscopista-auxiliar, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Inspetor
do Trabalho e Médico do Trabalho,
Art. 2.0 Os candidatos habilitados' nos concursos para as carreiras de
Engenheiro de Segurança do Trabalho, Inspetor do Trabalho e Médico do
Trabalho serão nomeados para os cargos das diferentes classes, na ordem
da respectiva classificação.
131.495 -
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Art. 3.° Ficam alteradas, de conformidade com as tabelas anexas, as
carreiras de Dactiloscopista e Médico Clínico do Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 4.° Fica destinado, do atual saldo da conta corrente do Quadro
Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio a importância de
Cr$ 98.400,00 (noventa e oito mil e quatrocentos cruzeiros), para atender,
no corrente exercício, à despesa com a fusão das classe F, G e H da carreira de Dactiloscopista. e das classes G e H da carreira de MédicO Clínico.
Art. 5.0 Os cargos vagos e os cargos provisórios das carreiras constan·
tes das tabelas anexas serão providos com os recursos .da conta corrente do
Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 6. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS ,

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO~LEI N.0 6.480

9

--DE

DE

MAIO

DE

1944

Abre, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$
41.661,30, para pagamento da vantagem (Pessoal) que indica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde, o créditO'·
especial de Cr$ 41.66J,30 (quarenta e um mil seiscentos e sessenta e um
cruzeiros e trinta centavos) para p~gamento de gratificação de representação mensal de 1. 200 (mil e duzentos) pesos, no período de 1 de janeiro
a 19 de julho do corrente ano, concedida a Oscar D'utra e Silva, Biologista,
classe L, do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, o
qual se encontra em viagem de estudos e observação dos trabalhos do Ins·
tituto Biológico de Buenos Aires e de outras instituições científicas da República Argentina.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETQ.LEI N.O 6.481--

DE

9

DE MAIO DE

1944

Aprova a Convenção sôbre a regulamentação do tráfego interamet:icano de
veículos automotores entre o Brasil e diversos países, firmado em
Washington, a 15 de dezembro de 1943
O Presidente da República, nos têrmos do art. 180 da Constituição:
Resolve aprovar a Convenção sôbre a regulamentação do tráfego in·
teramericano de veículos automotores entre o Brasil e diversos países, fir~
mada em Washington, a 15 de dezembro de 1943.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Oswaldo Aranha.

DECRETO-LEI N.0 6.482 -

DE

9

DE MAIO DE

1944

Cria o- 1.0 Regimento de Carros de Combate
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É criado, para organização imediata, com sede em Campinas
Estado de São Paulo, o Primeiro Regimento de Carros de Combate.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO-LEI N. 0 6.483

89

EXECUTIVO

-DE

9

DE MAIO DE

1944

Cria a 2.a Bateria Móvel de Artilharia de Costa
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo Único. É criada, para organização imediata, com sede em Fer·
nando de Noronha (7.a Região Militar), a 2.a Bateria Móvel de Artilharia
de Costa, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1944, 123.0 da Independência e .56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N.0 6.484 -

DE

9

DE MAIO DE

1944

Cria a 1.a Companhia Independente de lnlantaria tipo especial
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É criada, para organização imediata, com sede em Fernando
de Noronha (7.a Região Militar), a 1.a Companhia Independente de Infantaria tipo especial, com efetivo e dotação a serem fixados por atos
do Ministro da Guerra .
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1944·, 123.0 da Indepimd.@ncia e .56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECR~TO-LEI

N. 0 6.485-

DE

10

DE

MAIO

DE

1944

Altera a constituição da. Comissão de· Construção do· Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas do Ministério da Agricultura e dá outras providências
.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo "180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A Comissão de Construção do Centro Nacional de Ensino e
Pesquisas Agronômicas, criada pelo Decreto-lei n. 0 3. 480, de 29 de julho de
1941, fica constituída do Diretor Geral do mesmo Centro, do Reitor da Universidade Rural, do Diretor do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas,
e de um representante da Divisão de Obras do Departamento de Administração do Ministério da Agricultura, designado pelo Ministro de Estado.
Parágrafo único. Caberá a presidência da Comissão ao Diretor Geral do

C.N.E.P.A.
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Art. 2.0 Além das atribuições conferidas à Comissão de Construção do
C.N.E.P.A., constarites do Decreto-lei n. 0 3.480, de 29 de julho de 1941,
caber-lhe-á, também, planejar, projetar e localizar as construções necessárias
aos Institutos Agronômicos __ Regionais, do Serviço N acionai de Pesquisas Agronômicas, criados pe"lo Decreto-lei n. 0 6. 155, de 30 de dezembro de 1943.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO-LEI N. 0 6.486 -

DE

11

DE

MAIO

DE

1944

Prorroga por mais doze meses a vigência do Decreto-lei n, 0 5. 626, de 28 de
junho de 1943
O Pres-idente d~ República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art, 1,° Fica prorrogada, até 30 de junho de 1945, a vig@ncia do Decreto-lei n. 0 5.626, de 28 de junho de 1943, que suspendeu, por seis m-:'!ses,
a cobrança dos direitos e taxas ·que incidem sôbre o sal estrangeiro, e ao
qual se refere o Decreto-lei n. 0 6 .112, de 16 de dezembro de 1943,
Art. 2.0 A prorrog:;.'Ção beneficiará o sal que já estiver nos portos nacionais, -e que já houver sido embarcado, e bem assim o que for até 28 de maio
de 1945.
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em cOntrário.
Rio de Janeiro, 11
República.

d~

maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.487 Retifica o art. 2.

0

do Decreto-lei n.

0

DE

11 MAIO DE 1944

6. 304, de -2 de março de 1944

O Presidente. da República, usando da atribuição qUe lhe confere o
ert. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterado o artigo segundo ( 2.0 ) do Decreto-lei n. 0 6. 304,
de 2 de março de 1944, que passará á ter a seguinte. redação:
Art. 2.° Ficam extintos, no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda•, 1 (um) cargo de Coletor, ~classe B e 1 (um) cargo de Escrivão do
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Coletoria, classe A, correspondente à 2.a Coletoria Federal de Itapeva, no
Estado de São Paulo, extinta pelo citado Decreto-lei n. 0 6. 304, de 2 de març0
de 1944.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
RiO de Janeiro, 11 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 . 6.488-

DE

11

DE

MAIO

DE

1944

Transfere gratuitamente ao Estado da Paraíba o domínio pleno de te<ren.o
interiOr, situadc;> na cidade de João Pessoa, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 180 da Constituição, decreta:

o

Art. 1.° Fica transferido gratuitamente ao Estado..- da Ps.<raíba o domínio
pleno do terren~ nacional interior, com o prédio em ruínas existente, situado
tw Rua Barão do Triunfo n. 0 278, na cidade de João PessoB~, capital do mesmo
Estado, com a área de trezentos e quarerita metros quadrados e cinqüenta e
três decímetros quadrados (340,53 m2), e de acôrdü com êl discriminação
técnica constante do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o
11.0 116.253, de 1943.
Art. 2.0 O terreno objeto da presente transferência será utilizado para
a construção de um prédio que constituirá património do Orfanato Dcrn
Ulric6, instituição de caridade mantida na capital do Estado pelo Govêmo
Estadual.
Art. :).0 Na Diretoria do Domínio da União assinar-se-á o contrato de
E:fetivação da tra-nsferência do domínio pleno . do terreno mencionado no artigo primeiro, com os elementos técnicos con9tantes do processo antes citado.
§ 1. 0 O contrato será lavrs.•do em livro da repartição local e valerá c.:vmo
escritura pública, para efeito de transcrição no Registro de Imóveis com;Jetente, mediante certidão verbo ad ver hum.
§ 2.0 O contrato será isento de qualquer impôsto de sêlo ou emolumento
"-' sua transcrição far-se-á gratuitamente.
·
Art. 4.0 Nenhum ônus ou contribuição fiscE-~1 federal gravará o terreno,
cujo domínio pleno se transfere pelo presente Decreto-lei.
Art. 5. 0 O domínio pleno do terreno ora transferido reverterá ao patrimônio da União, sem que esta responda por indenização de espécie alguma,
ainda mesmo quanto a construções ou benfeitorias incorporadas ao solo, se
o prédio mencionado no artigo segundo não fôr construído dentro de cinco
( 5) anos, contados da data do contrato a que se refere o artigo terceiro, ou1
se construído 0 prédio, êste não tiver a destin&ção prevista no citado artigo
segundo, ou, ainda, se se extingüir o Orfanato· Dom Ulrico e não seja o mesmo
!lubstituído por outra instituição com igual finalidade.
Art. 6.0 :Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário e especialmente a contida na alínea a dv art
L 0 do Decreto-lei n. 0 2. 513, de 22 de 01gôsto
de 1940.
Rio de Janeiro; 11 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúblic&..
GETULIO VARGAS.

A. de Souili. Costa.
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DECRETO~ LEI

N. 0 6.489 -

DE

11

DE MAIO DE

1944

Altera sem aumento de despesa, o atual orçamento do Conselho Federal
de Comércio Exterior

art.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam feitas as seguintes alterações no atual orçamento do
Conselho Federal de .Comércio Exterior (Anexo n.O 6 do Decreto-lei número 6. 143, de 29 de dezembro de 1943) :
VERBA

2

Consignação III

MATERIAL

Diversas despesas

Subconsignação 40 Ligeiros reparos, adaptações, consêrtos e conservação de bens imóveis e móveis .
02 -

Conshto e Conservação de bens móveis

Passa de
Para
(Aumento:

Cr$

CL
5.000,00
Cr$ 20. 000,00
15. 000,00)
VERBA

4 -- EVENTUAIS

Consignação I -- Diversos
Subconsignação 01
das tabelas

Despesas imprevistas não constantes

c,s
c,s

Passa de
Para

20.000,00
5. 000,00

(Redução de Cr$ 15.000,00).
Art. 3.0 ítste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. _4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.490- DE 11 DE MAIO DE 1944
Exclui dos benefícios do abono familiar os servidores públicos beneficiados
p~lo regime de salário-família
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam excluídos dos benefícios do abono familiar, instituído
pelo D~creto-lei n. 0 3. 200, de 19 de abril de 1941, os servidores, em atividade ou inatividade, dos Estados, Municípios e Territórios, quando se be-
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· neficiarem do regime ·de salário~ família que houver sido ou vier a ser instituído pela respectiva Administração ,
Art, 2.0 :Êste Decr·eto*lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6.491 -

DE 11 DE MAIO DE 1944

Cria car,go isolado de provimento em comissão no Quadro Único do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criado, no Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o cargo isolado, de provimento em comissão, padrão M,
de Chefe do Serviço de Comunicações.
•
Art. 2.° Fica suprimida, no Quadro Único do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, a função gratificada de Diretor do Serviço de Comunicações, com Cr$ 6, 600,00. anuais.
Art. 3.0 Êste Decreto*lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.

•

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO~LEI

N.0 6.492 -

DE 12 DE MAIO DE 1944

Cria a 10.a Companhia de Transmissões

O Presidente da República, usando da atribúição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único, É criada, para organização imediata, com sede em Fortaleza Estado do Ceará, a 10.a Companhia de Transmissões, revogadas
as dis~osições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1944, 123.0 da Independência· e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO-LEI N. 0 6.493 Transfere a sede do 30.

0

DE

12 DE MAIO DE 1944

Batalhão de Caçadores

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. É transferida, de Fernando de Noronha para Sobral
(Estado do Ceará), no território da 10.8 Região Militar, a sede do 30.0
Batalhão de CaçadoreS, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO. VARGAS,

Eurico G. Dutra.

DÊC:RETO-LEI N.O 6.494 -

DE

12

DE

MAIO

DE

1944

T1·ansfere a sede do 1.0 Grupo Móvel de Artilharia de Costa
O Presidente da República, .usando da atribuição que· lhe confere o artigo 180 da COnstituição, decreta:
Artigo único. É transferida, de Fernando de Noronha para Vitória
(Estado do Espírito Santo), no território da 4.a Região Militar, a sede
do 1. 0 Grupo Móvel de Artilharia de Costa (1. 0 G.M.A.C.), revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1944, 123.0 da lndepend@ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Du'ir:a.

DECRETO-LEI N. 0 6.495-

DE

12

DE MAIO DE

1944

Dá denominação a Aprendizados Agrícolas do Ministério da Agt:icultura
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

tigo

~80

da Constituição, decreta:

Artigo único. Os Aprendizados Agrícolas do Quilômetro 4 7 da Rodovia Rio-Silo Paulo, no Estado do Rio de Janeiro, e o Aprendizado Agrícola de Mato Grosso, no Estado de Mato Grosso, passam a denominar-se
respectivamente Aprendizado Agrícola "Ildefonso Simões Lopes" e Aprendizado Agrícola "Gustavo Dutra':, ficando mantidos os prefixos atualmente
em uso.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1944, 123.0 ·da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
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DECRETO-LEI N. 0 6.496 -

95

DE 12 DE MAIO DE 1944

Autoriza a alienação do terreno e prédio que menciona, e dá
outras providências
O Presidente da Repúblic~, usando da atribuição que lhe confere o s.•rtigo 180 da Constituição, e nos t€rmos dà art. 31 do Decreto-lei n.O 96, de
22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do. Distrito Federal autorizado a vender à Caixa
Econômica Federal do Rio de Janeiro, pel~ importância de oitenta milhões
de cruzeiros (Cr$ 80. 000. ooo;oo), o imóvel de propriedade d8! Prefeitura do
Distrito Federal, delimitado pelo Avenida Rio Branco e AlrÍlirante Barro20 e
Riras Treze de Maio e Bittencourt da Silva.
Art. 2.0 O produto da a·liem. ·ção do imóvel referido no art. 1.0 será destinado, juntamente com outros recursos, à execução dos empreendimentos rels....
ciona·dos no art. 2. 0 do Decreto-lei n. 0 2. 721, de 30 de outubro de 1940.
Art. 3. 0 No caso da se efetivar a compra, pela Caixa Econômica, do
imóvel a que se refere êste Decreto-lei, obrigar-se-á a mesms.•, na respectiva
escritura de compra e venda, a mantE~r, sem onus de espécie alguma para a
Prefeitura, a. locação de áreas· ocups.das por serviços desta e pela escOla e
serviços a cargo da Sociedade Propa•gadora de Belas Artes.
Parágrafo único. A Prefeitura e Caixa Econômics- ajustarão o prazo da
locação de que trata êst-e ~rtigo, até o limite máximo de .três (3) anos.
Art. 4. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5. 0 Revogo.m-se as disposiçõ'7s em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1944, 123.0 da Independª'ncia e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre "Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.497 -DE 13 DE MAIO DE 1944

Dispõe sôbre os vencimentos e vantagens do pessoal da FôrÇa Expedicionária
Brasileira
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art, 1.0 Ao pessoal evacuado do teatro de operações, para tratamento
de ferimento em combate ou ataque aéreo, ou ainda em conseqüência de
acidente em serviço, fica assegurado o pagamento de todos os vencimentos
e vantagens de camPanha, previstos para a Fôrça Expedicionária Brasileira,
até o regresso ao teatro de operações ou até cessar, por ato do Govêrno, tal
situação.
Art. 2.0 Nenhuma perda de vencimentos ou vantagens sofrerão os
militares que permanecerem no teatro de operações, mesmo quando em tratamento de saúde ou afastados do serviço por outro motivo, que não seja
por implicado em processo de qualquer natureza.
Parágrafo único. Os militares Sujeitos a processo e os que forem condenados no fôro civil ou militar terão seus vencimentos regulados pelo
Código de Vencimentos ·e Vantagens dos Militares do Exército.
Art, 3.0 Os convocados que forem funcionários ou extranumerários
federais, estaduais ou municipais e os servidores de entidades autárquicas po-
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derão optar entre oS vencimentos de seu cargo civil e os vencimentos mi
litares de campanha, previstos para a Fôrça Expedicionária Brasileira.
§ 1.0. No caso de opção pelos vencimentos militares, as repartições
ou instituições citadas neste artigo, menos as repartições federais, deverão
recolher ao Tesouro, até o último dia do respectivo mês, as importâncias
correspondentes aos vencimentos que pagavam aos mesmos convocados, por
ocasião da convocação,
§ 2.0 Para efeito de contrôle, aquelas repartições e instituições apre~
sentarão à Subdiretoria de Fundos do Exército, até o dia 15 do mês subse
qüente, a comprovação nominal daquele recolhimento.
Art. 4.0 Aos convocados amparados pelos DecretosMleis ns. 4. 902, de
31 de outubro de 1942, e 5.612, de 24 de junho de 1943, é facultado o
direito de optar entre os vencimentos militares de campanha da Fôrça Expedicionária Brasileira e os 50 % dos vencimentos, ordenados ou salários de
seus emprêgos ou cargos civís,
Parágrafo único.
No caso de opção pelos vencimentos militares,
os empregadores terão as mesmas obrigações de recolhimento e de sujeição a
contrôle, previstas nos §§ 1.0 e 2.0 do artigo anterior.
Art. 5.0 • No caso dos convocados referidos nos arts. 3.0 e 4.0 optarem
pelos vencimentos dos cargos civís, perceberão, além da etapa em espécie,
o têrço do respectivo sôldo, na proporção do art. 19, letra c, do Código de
Vencimentos e Vantagens dos Militares do Exército.
Parágrafo único.
Aqueles que não- tenham dependentes ou herdeiros
poderão autorizar as repartições, instituições ou empregadores a recolher à
Pagadoria Central da Fôrça Expedicionária Brasileira, no Rio de Janeiro,
para constituir fundo de previdência, as importâncias de seus vencimentos,
ordenados ou salários.
4

4

Art. 6.0 • O prese~te Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,
A. de Sousa Costa.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
Osvaldo Aranlza.
Apolônio Sales.
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro SalBado Fiiito.

DECRETO-LEI N.O 6.498 -

DE

13

DE MAIO DE

1944

Cria a 2.a Companhia Rodoviária Independente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 E' criada, para instalação imediata, com sede em Pôrto Velho
'(Território do "Guaporé"), a 2.a Companhia Rodoviária Independente.
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Art. 2.0 A' 2.11 Companhia Rodoviária Independente encarregar~se~á, no
momento, da construção da estrada ligando Pôrto Velho a Vilheria.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em cOntrário.

Rio de Janeiro, 13 de maio
República.

d~

1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N. 0 6.499

~ DE

13

DE

MAIO

DE

1944

Alter~ a carreir~ de Postalist:>-auxilia.r do Quadro lll, Parte St:plementar, do
R1inistório da Vi.sçiio e Obras Públicas, e dá ou.tr2s pwvidências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a tabela anexa, a carreira
de Po:>talista-auxiliar do Qunáro HI - Parte Suplementr
do Ministério da
Viação e Obras Públicas.
Art. 2.0 Os decretos das funcionários atingidos ·por êste Decreto~ lei serão apostiiados pelo Serviço Regionsl do Pessoal - S.R.P.-2.
Art. 3.0 A dotação corre:>pondente a 1 (um) cargo da classe C e 48 ( quaw
rentn e cito) cargos da classe D será levada a crédito da conta corrente do
Quadro.

Art. 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua p:ublicação,
revogadas as disposições Gm contrário.
Rio de Janeir.o, 13 de maio de J944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de 1\â'endonça Lima.

lSl.-$95 -- Col. de Lús
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DECRETO-LEI N. 0 6. 500 -

~E 15 DE MAIO DE 1944

Cria dois cargos isolado~ de Ajudante de Tesoureiro no Quad!'O 1 Parte
Permanente, do Ministério da Vieção e Obras Públicas e dá outras pro-vidências
O Presidente da República; usando da 2tribuiçRo que lhe co:rifere o ar-

tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criados, no Quadro I, Parte Permanente do Ministério
da Viação e Obras Públicas, d~is (2) cargos isoladOs de provimento efetivo,
padrão H, de Ajudante de Tesoureiro.
Art. 2.0 Para atender, no atúal exercício, à despesa com o disposto nêste
Decreto-lei, fica aberto, ao Ministério da Viação e Obras Públicas (anexo
n. 0 22 úo Orçamento Geral da República para 1944), o crédito de Cr$ 31.200,00
(trinta e um mil e duzentos cruzeiros), suplementar à Verba 1 Pessoal,
Consign8.ção 1, Pessoal Pennanente, Sti.bconsignação O1 Pessoal Permanente.
Art. 3. 0 , O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua pu~
1-llicação.
Rio de Janeiro, 15 de múo de 1944, 123.0 da Ir,dependência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João do Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.501 -

Altera dispositivos do Decreto-lei n.

0

DE

15

DE MAIO DE

1944

3.770, de 28 de outubro de 1941

O Presidente da Repúbll.ca, usando da
art. 180 da Constituição, decreta :

atribuição que

lhe confere c

Art. 1. 0 O art. 96 do Decreto-lei n. 0 3. 770, de 28 d'2 outubro de 1941,
fica acrescido do seguinte item :
"XIV exercício, em comissão, de cargo ou função de chefia
ou <:Ereção, nos Estados, IV1unicípios ou Te~-ritórios, com prévia e
expressa autorização do Prefeito, na forma do artigo 198 ".
Art. 2.0 O art. 102 do Decreto-lei n. 0 3. 770. de 28 de outo_!bro de 1941,
passa a vigorar com a seguinte redação :
"Art. 102.
Além do vencimento ou rem;.Iner;:ção do cargo,
o funcionário só poderá recE:be:· as seguintes vant~gem pecuniárias:
I -

ajuda cie custo :

II -

difi:rias ;

IH auxílio pa1·a diferenças de caixa ;
IV função gratificadc:~, prevista em lei. ;
V - gn:ti.ficações :
a)
b)

pelo exel:CÍcio em determinadas zonas ou locais ;
pela execução de trabaího de natureza especial, com risco
de vida ou saúde;
c)
pela prestação de serviço extrs.Dl'dinádo ;
d)
pela el<'!.bomção ou execução de trabalho técnico ou dentífico;
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e) de representação, quando em serviço ou estudo no estrangeiro ou no país, ou quando d~3ignado pelo Prefeito, para fazer
parte de órgão legal de deliberação coletiva ou p::~ra função de sua
confiança;
f ) adicional por tempo de serviço ;
g) de magistério ;
b.) de representação de gabinete ; e
i ) outras que forem pt:evistas em lei posterior à vigênçia

dêste Estatuto ;
VI hono~·á:dos, quando designado pm9. exercer fora do· período normal ou extraordinário de trabalho a que estiver sujeito,
es funções de auxiliar ou ·membro de banct'.ls e comissões de concurso
ou prova ou de pwfessor de cursos legalmente instituidos ;
VII - quota parte de multa e percentegem fixadas em lei j
VIII - honorários pela prestacão de serviço peculiar à pro~
fissão que exH·cer, e em fÚnção dei~, à Jusl:!ça, desde que não o
ezecute dentro do período ncrmui ou cxl:rao:rdinário de habalho a
que estiver sujei-::o.
§ 1.0 EJ::cetuadmJ os co.scs expressmnente previsto3 nêste artigo,
o funcionário não poderá receber, a qualquer título Seja qual fôr o
1nctivo ou forma de pagamento, nenhuma outra vantagem pecuniá<da, dos órgãos do serviço público, das entidades aut9xquicas ou paR
mestatais, ou outras organizações públicas, em razão de seu cargo
ou função nas quQi.s .tenha sido mandado servir,
§ 2. 0 O não cumprimento do que p:receitu".l êste arl:igo importará na demissão do funcionário, por procedimento irregular e na
imediata reposição aos cofres públicos da importância recebida pela
· a;.1tcridade ordenadm:a do pagamento,
§ 3. 0
Nenhuma importância relativa às vantagens constantes
clêste artigo será paga cu d8vida ao funcionário, seja qm!.l fôr o seu
fundf!_mento,' se não houver crédito próprio, orçmpentário, ou adicional, salvo os casos de quota parte de multa e· de honorários por
serviços profissionais pn:istados à Jus'ciça,
§ 4.0 O pagar.18n'to de qualquer das vantagens, a que se refe ·
rem o;:; itens I a VI clêste artigo, dependerá de parecer do órgão do
pessoal respectivo que opinará sôbre a legal-idade e, quando estiver
na suo ak:ada, tam.bfm sôbre a conveniênda da despesa.
§ 5.0
A despesa não poderá ser registraàn sem prévia publicação da fôlha de pagamento no Ói:gão oficial da Prefeitura ou do
~erviço oU r0p2.rtição que o possnir.
::.1 6. 0
As importân.cias devidas por tercairos, em virtude ele leis
especiais, pela pr~staç5o de serviço de :inspeção ou fiscalização, serão
recolhidas aos cofres públicos e incorporadas à receita geral do Distrito Federal, excetuadas as que se destinam ao pagamento das vantagens a que aludem os ítens VII e VIII dêste artigo",

Art. 3.0 O art. 140 do Decreto~ lei n. 0 3, 770, de 28 de outubro de 1941
passa a vigorar com E.! seguinte disposição :
" Art. 140 .
licenciado:

I -

O funcionário, efetivo ou em comissão, poderá ser

Para tratamento de sua saúde ;
Quando acidentado no exercício de suas atribuições, ou
atacado de doenças profissionais ;
Ill - Quando acometido das doenças especificadas no art. 156;
li -
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IV - Por motivo àe doenças em pessoa de sua fa.núlia;
V - No caso previsto no art. 159;
VI - Quando convocado para serviço militar ;
VII - No caso previsto no art." 168.
Parágrafo énko.
O funcionário efetivo poderá tamb6m ser
lic{;mdado para tratar de interêsses particulares".

Rio de Janeho, 15 de maio de 1944; 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúb!icn.
GETULIO VARGAS.

A]{'xandre Ma•c·ondes Filho. .

DECRETO~ LEI
Reorganh::~

N . 0 6.502 -

DE

16

DE M..t-.. IO DE

1944

o Co;po do Pesscsl S!tbdterno dv. i1...rmada, fixa novo efetivo o
dá out;:·as providências

O Presid:mte da República, usando da D.tribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti~uiç2a, decret2:
Art. 1.0 E' fbwdo o ef~tivo .do Corpo do Pessoal Subalterno da Armada,
de acôrdo com o mapa. qu.e a êste acompanha, à.ssinndo pelo l\[inistro de Estado dos Negócios d3 Ms:rinha.
Art. 2. 0 _ O Mi!1istw da M8.rinb.a distribuirá os efetivos de cs.cla g·i"2duação pelas diversas e<:pedalida::!es, conforme as necessid2.des do serviço e fi~
xará, ~nuul:nente, o :1Ú:::nBró de aprendizes~marinheiros e de grumetes; de
acô<do com os duros a poe~r.cher.
Art. 3. 0 Para o prcer:chimento dos cl2.ros verificados nas mversas gra+
duações em co::Jsequê!:cia rio novo efetivo fixado por êste Decreto~lei, fica o
r~·Hnist;:o da M::adnhs autolizado a proceder à seleção do pessoal subalterno,
t8.nto do Corpo do Pessoal Suboltemo da Armada com dos Cmpos, Quadros e
Companhias em e:Atinção, tom'ando para êsse fim as medidas que fore~ jul~
gadas necess5.riz.s e es-tabelecendo normas trc.nsitórias a serem seguidas, en~
quanto 1:êo se preceder k revisão do atual Regulamento do Corpo do Pessoal
Subalterna '-'"' i~rme.d::<, para· regul:::.rizar a carreira do mgrinheiro.
Art. 4.0 Ficam definitivamente extintos os Corpos, Quadros e Companhias que r."' 2.cham em ezlinção por fôrça do Decreto~lei n. 0 328, de 15 de
março de 1938, sendo tr::msf.eddcs para um Quadro Suplementar do Corpo
do Pessoal Subalterno ela Armada, criado por êste Decreto-lei, os que não·
forem aprcveitados na seleção a que se refere o artigo anterior.
§ 1.0
S:::;;-ão do mesmo modO; transferidos futuramente para êsse Quadro
Suplementar todos ç_queles que incidirem nas sanções regubmentares que impedem o ace1.:so à graduação imediatamente supedor, no Corpo do Pessoal
Subalterno dn Armada.
§ 2. 0
As praçar.: serão incorporadas ao servipo da 1\-iarinha de Guerra
corno grumete:> e incluíd;;~_s no Quadro Suplementar nessa graduação, aí permanecendo até que sejam especializadas e protUovidas a Segundas Classes,
quando, entâ:J, serão transferidas e classific2das no Corpo do Pessoal Subal~
terno du A•rn.ada.
Art. 5.0 O Ministro da Madnha submeterá ao Presidente da República
um projeto de Regulamento pam o Corpo do Pessoal Subalterno da Armada,
de acôrdo com as novas disposiçÕBs estabelecidas no presente Decreto~lei, atá
trinta- dias após o encerramento das providências que' forem postas em execução, em virtu.de do disposto nos 2rtigos 3.0 e 4.0 dêste Decreto-lei.

~i
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Art. 6.0 A despesa com o aumento do efetivo ora fixado correrá, no presente exercício, por conta de créditos já distribuídos ao Ministério da 1\!Iarinha.
Art. 7.0 O pre~ente D8creto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, rr=vcgadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem ..

Mapa do efetbro do Corpo do Pessoal Subalterno da An::nJ.da a que se
refere o Dec1·eto-lci 11. 6.502, de 1.8 de maio àe 1944
0

650
650
820
980
1.950
4.550
3.900

Sub-Olicis.is . .
Primeiros-Sargentos
Segundos-Sargentos
Terceiros-Sargentos
Cabos . .
MNs Primeiras-ClasS·2S
1\fNs Segundas-CLsses

13.500

Sôma ..
Taifeiros de Prirr.eira-Classe
Taifeiros de Seciunda-Classe
Taifeiros de Tmcoira··Classe

300
580
870
1. 750

Sôma

15.250

Total .

Rio de Janeiro, 16 de maio de 1944. -Henrique A. Gu.Uh.em, Ministro
da Marinha.

DECRETO-LEI N. 0 6. 503 -

DE

16

DE

MAIO

DE

1944

Dispõe sóbrc a wbstituição do procurador geral da. justiça Militar
O Presidente da República, usando da atribuiç5o que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O prccmador geral da Justiça Militar será substituido, em suas
faltas e imp.::dimcntos. por um promotor de 2.a _entrância, designado pelo
Presidente do Supremo Tribunal Militar.
Parágrafo único. A substituição, por motivo de férias, continuará a ser
regubda pela alínea i do art. 102 do Código da Justiça Militar.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicacão,
revogadas as disposições em contrário.
~

Rio de Janeiro, 16 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G.

Dutra.

.1..'/'0S

DO

l'ODím

DECRETO-LEI N. 0 6. 504 -

EXEf~l_i'l'lYO

DE

103

17 DE MAIO DE 1944

Dispõe sôbre a admit1istra~âo da Est::a~a"' de_ Ferro Flla.deira-Me.moré e
da outras provzden.cu?.c '
O Presidente da República, mando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 A Estrz.da de Ferro Madeira-Mamoré será dirigida pelo Gover·nador do Território Federal do· Guaporé.
Art. 2.° Feitos os necessários tênnos, serão transferidos para o Govêrno
do Ter::itório Federal do Guaporé os serviços portuários, rodoviários, de fôrça
e luz, abastecimento dágua, cerâmica, frigorífico, instrução e saúde, ora a cargo
da Estrada de Ferro Madeira-M'dmoré.
Art. 3.0 A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré fica sujeita ao regime estzbelecido pelo Decreto-lei n.O 3 .163, de 31 de março d& 1941.
Art. 4.0 Revcgad;;:.:; as disposições em contrário, êste Decreto-lei entrará
~m vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 d8 Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARG-AS.

João de Mendonça Lima.
Alexandre Ji.iar:condes Filho.
A. de Souza Costa.
DECRE.).'O-LEI N. 0 6. 505 -

DE

17 DE MAIO DE 1944

Dispõe sôbr:e a concessão de dicidas ao pessoal da Comissão BrasileiroAmeri~ana de P1·cáução de Gêneros Alimentícios
O Presidente da República, usando da z.tribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1. 0 O item XII d2.s Instruções que acompanham o Decreto-lei
n.'' 5. 246, de 12 de fevereiro de 19<1:3, passa a vigorar com a seguinte redação:
XII - Ao pessoal admitido pela Comissão Brasileiro-Amedcana,
quando se afastar, em objeto de serviço, da dependência em que estiver lotado, poderá ser concedida urr:ia diário, ele acôrdo com a
tabela que vigorar para os servidores da União.
Art. 2. 0 Êste Decreto-lei e:t~trará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies.
DECRETO-LEI N. 0 6.506- DE 17 DE MAIO DE 194-i
Desapmp.-ia, por utilidade pÚblica, teaenos situados no Território
Nacional de Iguassú
O PreSidente da República, usando da a.tribuição que lhe confere o arJigo 180 da Constituição e de acôrdo com as alíneas f, h e k do art. 5.0 do
Decreto-lei 11.0 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam desaproprie.dos, por utilidade pública, os lotes números
114 (cento e quatorze), 115 (cento e quinze) e 116 (cento e dezesseis) dos
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terrenos da Colônia cle São J cão, no Território Nacional de Iguassú, perteu.
centes, respe~tivamente, a Augusto Guilardi, Bento Guilardi e João Guilardi,
Art. 2.0 Os lotes de que trata o art. 1.0 serão incorporados ao patrimônio do Parque Nacional de Iguas~ú, dependência do Ministério da Agricultum.
Art. 3.° Fica o l\1inistério da . Agricultura autorizado a proceder à avaliação- dos lotes de que trata o pr0sente Decreto-lei, por intermédio de repre.
sentantes da Diretoria do Domínio da União do Ministério da Fazenda e do
seu Serviço Florestal, pa:·2 fins . de futura indenização aos respectivos pro·
prietários ,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jancir-:J, 17 de m.aio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Se.Iles.
A. d0 Sou.::a Cosia.

DECRETO-LEI N. 0 6.507 --

D::!:

17

DE

MAIO

DE

1944

Sut::peti.de a execução do a!'t. 6. 0 do De::rctc·lei n.0 2. 667, de 3 de outubro

de 1940, e dá out-n::.s P_IOvidências
O Presidente da República, ussr.do da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti.tuição, decrete:
Art. 1.0 Enquanto perdurar o estado de guerra, fica suspensa a e::dgência
da cota de vinte por cento (20%) de carvão nacional de que trata o art. 6.0
do Decreto-bi n, 0 2.667, de 3 de outubro de 1940, para o desembaraço, n2s
Alfândeg2s, do carvão e~trsngeiio importado em bruto ou briquetado.
Art. 2.0 Fica:m sem efeito os têrmos de responsabilidade assinados perante s.s Alfândegas do pais, para cumprirr:-,ento do art. 6.0 do Decreto·bi
n.O 2 .667, de 3 de outubro de 19.10, e cuja baixa 11ão foi efetuada por falta
da aquisição da respectiva cota.
·
Parágrafo único. Para os fins de cagcelamento, os interessados requererão às Alfândagas a babw. de suas re~ponsabili.da.des vigentes até a. data da
publicação dêste Decreto·lei.
Art. 3.0 O presente Decreto·lei er:.trará em vigor na data de sua pu·
blicacão.
Árt. 4.0 Revogam~se as disposições em cm~trário.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GE'I"UL!O

vAP.GAS.

A. de Souza Costa.

DECRETQ.LEI N, 0 6. 508 -

DE

18.

DE

MAIO

DE

1944

Estende a limitação a que se refe-re o a.:t. 25, § 6.0, do Deaeto n.O 20.465, de
1 de outuf:.:ro de 1931, aos sucessivos ElUJ"~entcs de vencimentos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Co~u;tituiçãa, decreta:
Art. 1.0 A pe.rtir da vigbci3 dêste Decreto-lei, fica estendida a limitação estabelecida no art. 25 parágrafo 6.0, êio Decreto n. 0 20.465, de 1 de
outubro de 1931, modificado pelo Decreto n.O 21.081, de 24 de fevereiro da
1932, aos aumentos sucessivos de vencimentos o. que se refere o art. 8.0,
let:-s h, dos mBncio!"lados cl~cretos.
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Art. 2. 0 O presente Decreto--lei entrará em vigor na dnta de sua
cação, revogadas as dispo [tições em contrário,

publi~

Rio de Janeiro, 18 de maio de 1944, 123.0 da Independência e .56.0 da
República.
GETULIO VARGAS •

.A..lexcmdre Marcondes Filho,
DECRETO~ LEI

N. 0 6. 509 -

DE

18 DE M."'.IO DE 1944

Cria, na Reserya de 1.a Classe do Exército, um Qua.dm EBpecial pa-;:a os
bros de. justiça !Jilitar da Fôrça Expedicionária Brasileira

Mfltn-

O Presidente da República, tl$D.ndo da atribuição que lhe confere o aYtigo 180 da Constituição, dec~:eta:

Art. 1.0 lt criado um Quadro Especial de Oficiais na Reserva de 1,.11.
Classe do Exército, pa~·a Juizes e Membros do Minist~rio Público e Escrivães
da Justiça Militar, organizada na forma do Decreto-lei n.0 6, 396, de 1 de
abril de 1944.
Parágrafo único. O- :tv!ini~tro civil. da Suprerr..o 'I'ribunc.l 1\1ilit<.>.r terá o
pôsto de Gencr.-;;.1 de Divi.são; o Procurador Geral, o de General de Brigada;
os Auditores de 2.a e 1.a entrância, respectivamente, os de Coronel e Tenente~
Coronel; ·os Promotores de 2.a e 1.a entrâncb, respectivnmz-nte, os de Major e
Capitão; os Advogados de Ofício de 2.U entrância e o Secretário, o de 1.0 Te·
nente; os Advogados ck· iP entrância e os Escrivães, o de 2.0 Tenente.
Art. 2, 0 O Pbno de Uniformes àos ofici:oâs de que trata o pres>mte Decreto-lei será aprovado por ato clo Ministro d~ Guerra,
Art. 3.0 O p:'esente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua pu·
blics.ção, revoi;ads.s as disposiçãen em. contrário,

Rio de Janeiro, 18 de mdo de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 de
República.
GETULIO VARGAS.

Eudco G. Dutra,

DECRETO-LEI :N.0 6. 510 ~DE 18

DE I\t1r\IO DE

1944

Cria. cargos isal&dos, de proviro.e.nto em comissão, no Ouo:.dt"o Peánatlente do
·
lYlin.isl"ério da justiça e Neg6cios Inte~-knes
O President8 cla República, usando da :e::tribuição que lh-a confere o
art. 180 da Constituição, decreta :

Art. 1.° Ficam cl'is.cbs, no Quadro Permanente do Iviinisté::·io da Justiça
e Negócios Interiores,· para o Departamento Feder2l de Segurança Pública,
os seguintes cargos isoladc:o, de pro-vimento em comi..ssão :
1
1

1

1
1

Diretor (G.E.P.- D.P.T. ~ D.F.S.P.),
padrão
. , ....... .
Diretor (E.P. ~ D.P.T. -- D.F.S.P.),
padrão ....................... , .......... .
Delegado (D.Se.P. -D.P.S. -D.F.S.P.),
padrão ......... , .. , ..................... .
Delegado (D.S.S.- D.P.S.- D.F.S.P.),
padrão ................................. _..
Comandante (P.E.- G.C.- D.F.S.P.),
padrão ............. .

N
N
N
N

M

100

,\TU~

Art. 2.°

lJO
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Ficam suprimi dor; oS seguintes cargos isolados, de provimento

em comissão, e função gratificada, do Qu8.dro Permanente do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores :
1

1
1

Comandante de Polícia Especial da Polícia
Civil do Distrito Fede;:al, padrão
Diretor do Gabinete de Pesquisasr Científicas
da Polícia Civil do Distrito Federal, padrão ..
Diretor da Escola Policial (P.C.D.F.), com
a gratificação anual de Cr$ 1. 800,00.

L
L

Art. 3.° Fica -aberto, ao MinistGrlo da Justiça e Negócios, Interiores
(Anexo 18 do Orçamento Geral da República para 1944), para atender, no
corrente exercício, às despesas com a execução dêste decreto-lei, o crédito de
Cr$ 141.600,00 (cento e quarenta e um mil e seiscentos cruziros), suplementar
à Verba 1 - Pessoal, Consignação I - Pessoal Permanente, Subconsignação
01 - Pessoal Permanente.
Art. 4. 0 Êste decreto-lei entt·ará em vigoi" 15 dias após a sua publicação,
revogadas as disposições em contrário..
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1944, 123.0
da República.

da Independência e 55.0

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N . 0 6.511

~

DE 18 DE MAIO DE 1944

Altera, sem aumento de despesa, carreiras do Quadro li (extinto) do Ministério
da Viação e Obras Públicas e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Conztituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas. conforme as tabelas anexas, as carreiras de
Oficial Adminhtrativo, Escriturário e Escriturário (D. L. 145), do Quadro II,
extinto, do Ministério da Vh.:ção e Obras Públicas.
Art. 2. 0 A dotaç2.o resultante das supress&es de cargos do Quadro II serão levadas a crédito da conta co:rrente do mesmo Qu3.drc, devendo ser aplicadas no provimento dos respectivos cargos vagos.
Art. 3. 0 Ê<:te Decreto-lei entrará em vigor
revogadas as disposições em contrário.

nêl.

data da sua publicr.ção,

Rio de Janeiro, 18 de maio de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0 da
República.
G-E'fULIO VARGAS .

João de

Mendonç~'"~·

Lima.

M!NlSTJiRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS
QUADRO
II -
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E F C B
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!
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I
I
I
I
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2

1~ I
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H
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--------------~--
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I
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~
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~

Os cB::go.'l v:o:gos ::::>

serão providos
con1 recurso'>
d<! c/ c do Qua-

~---i----'131_ j __ _<l_'~-'------ --

---------

Escriturário

-:

s:
~

I

1
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J
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I

i

1
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ii
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I
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J
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DECRETO-LEI N. 0 G. 512

~ DE

18

DE

MAIO

DE

1944

Modifica o Dec-reto-lei n.O 6. 155, de 30 de dszom.bco de 194.3, e dá outtll3
providências
O Presidente da RePública, usando dn :::tribuição que ihe confe:re o ar·
tigo 180 da Constituic;ão, decret2:

Art. 1.0 Os artigos 8.0 e 9.0 do Decreto-lei n. 0 6. 155, de 30 de dezembro de :1943, passarão a ter a seguinte redação:
"Art. 8.0 Pass~rão à c~tegoria de Estações
atuais Campos de Sementes:
I -

~xperiment8.is

os

Cempo de Sementes de Ceyeais e Legmnino::;as em São

Simão, São Paulo;
II - Campo de Sementes
pos, Bn.hiu . ''

d~

Fumo em s·ãa Gonçalo dos- Cam-

"Art. 9.0 Passarão i'! categoria de Sub-EstaçCe3 Espúimentais
os atmlis Campos de Sementes e Ce.mpos E:x1Jerimentais:

I -· C9.mpo de Sementes em Barbalha, no Ceará;
!I Cmnpo :ExperimcntB.l de Coqueiro em Ars;.cajú, ern Sergipe;
III
Cnmpo Experimental de Café em Ivf2ch~~do, r. .Hnas Gerais;
IV
Campo Experimental de Cs.fé em Lavras, IIA:inas Gereis;
V Campo EY.perime::tal de Café em Anápo!is, 2m Goia2."
Art. 2.0 hs dotações atribuidas no Ar:.exo 14
Ministério da Agricultura - do Orçame~to G;aral da República em vigor (Decr~rto-lei n. 0 6 .143.
·de 29 de dezembro de 1943) e no Pla!lo de Obrns e Equipamentos (Decreto-lei n, 0 6.145, de 29 de deze:-übro de 1943), ao Instituto de Ecologia
Agrícola c ao Instituto de E~p8dmentaçõ.o Agrícola serão utilizadas pelo
Serviço Nacionel d.e Pesquisns Agronômicas de que trata o Decreto-lei número 6, 155, de 30 de dezembro dEJ 1.943, o qu;;:l distribt!irá pelas ·suas dapendências de acôrdo com as necessidades dos servl.ços.
Art. 3.0 As dots.cões que no Anexo e Plano rde:ddos 110 artigo a.nterio:·
estão consígnadss 80 ~Inf;tituto Nscion<>l de 61oos e ao Laboratório Central
de Enologiu pass8.rão, !"êspectivamente, g se•· utilizadas pelo Instituto d€
Óleos e pelo Instituto de Fermentação, o. que ·se refere o cít2do Decretolei n.0 6. 155, de 30 de dezembro de 1943.
ATt, 4. 0 f~1;te Decreto-Xei e:ntrn em vigCr em 1 de jm~eiro de 19..-:-4.

Art. 5.0 Revogam-se

e3

disposições em

co~trário,

Rio .de Js.nei:ro, 18 de mt'lio de 1944, 123{0 da Independência e 56. 0 da
I>..epública.
GE'!UL.\0 VARGAS

Apolonio Seles.

DECRETO-LEI N . 0 6.513 -

DE

19 DE MAIO DE 1944

Altera o art. 1.0 do Decreto-lei n.O 5. 756, de.,l8 dG agôsto de 1943
O Presidente do República, us2ndo da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O artigo 1.0 do Decreto-lei n. 0 5. 756 1 de 18 à e agôsto de 1943,
passará n ter a seguinte redação:
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"Art. 1.0 Ficam suspensas, temporàris.mente, em virt~de da atual
situação de guerra e da deficiência de pessoal, as transferências voluntárias para a Reserva Remunerada, dos Capitães-Tenentes, Primeiros e Segundos Tenentes do Corpo de Fuzileiros Navais".
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor r.a data de

BUa

publicaçã'?.

Rio de Janeiro, 19 de ms.ic ãe 1944, 123.0 do: Independência e 56.0 da
Repúbli.ca.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO~LEI

Extingue o

N. 0 6.514 -

Destacam~nto

DE

19

DE

MAIO

1944

DE

lV/isto de Sapadores o Pontoneitos

O Preside11te da Repúblic.~., usando da atribuiç5o que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. É eY.tinto o Destacamento Misto de Sapadores e Pontoneiros, cem sede e:u Fernando de Noronha, cris.do pelo Decrete-lei n. 0 4. 329
de 23 de maio de 1942, revogadas s.s cl.ispodçõe.s em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 191!·4, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N. 0 6.515 -

DE

1

19 DE MA!O DE 194·4

Eleva a ;}.ratHicação de iur.ção do chefe da Seção ele Fomento Agrícola rw
Distrito Federal e dá outws providências
O Presidente d3 República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1,° Fica elevada de Cr$ 5. 400,00 (cinco mil e quatrocentos cru!Zeiros) para Cr$ 9. 000,00 (nove mil cruzeiros) a gratifiCação anual de função
de chefe da Secção de Fo::nénto Agrícola no Distrito Federal, da. Divi.sã.o ·de
Fomento da Produção Vegetal, do Depart::~mento Nacional de Produção Ve. getal, do Minist~rio da Agricultura.
Art. 2.° Fica aberto, ao Ministério da Agricultura, para atender à despesa com a execução do disposto nêste Decreto-lei, o crédito de Cr$ 3. 600,00
(três mil e seisc~ntos cruzeiros), suplementar à Verba 1 ......:... Pessoal - Consignação III - Vantagens - Subconsignação 09 - Funções gratificsdas.
Art. 3.0 Éste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua public:=!ção,
:-evogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 194-4, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio So.Iles.
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DECRETO-LEI N.0 6.516

Eleva

EXEClJ'l'l\'0

~ DE

22

DE

MAIO

DE

1944

o limite da emissão de "Obrigações de Guerra" autorizfJ.da
Decreto-lei n.0 4. 789, de 5 de outubro de 1942

pelo

O Presidente de República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica. elevado à quar,tia de seis bilhõ-es de cruzeiros (Cr$
6. 000. 000. 000,00) o limite da emissão de "Obrigações de Guerra" de que
trata o Decreto-lei n. 0 4, 789, de 5 de outubro de 1942.
Parágrafo único, A elevação estabelecida neste artigo será considerada
para os efeitos do disposto no art.
de 1942.

11 do referido Decreto-lei n. 0 4. 789,

Art. 2. 0 O pre<:ente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 22 de maio de 1944, 123. 0 da In~ependênci!l e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Sousa Costa,

Alexémdre Marcondes Fillw.
Eurico G. Dutra,
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonr;a Lima.
Os\-?Eddo Ar~nha.
Apolonío Salles,
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salf1-2.do Filho.

DECRETO-LEI H. 0 6. 517 -

DE

22

DE

MAIO. DE 1944

Eleva a &mtHic2ção de função dos Secnetc~rics das Câmarc.s de ]ust.iça do
T;_·abalho e de Previdência. Social, do Conselho Jl!acic.nal do Trc:balho,
do Ivlinist-ório do Trabê.Ilw, Indústria e Comércio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica ebvada, de Cr$ 4.200,00 (quatro mil duzentos cruzeiros),
para Cr$ 6. 600,00 (sei:;; r.cil e seiscentcs cruzdros), a gra_tificação anual
de função dos Secretários da C8msra de Justiça do Trabalho e da Câmara
de Previdência Socla1, do Conselho I'.J2cional do Tr,~balho, do l\.1inh:tério do
Tr:>.b2lho, Indústria e Comércio.
Art. 2. 0 P2ra c: tender à despesa ·com a execução do disposto neste Decrete-lei, fica aberto ao 1\Ií:.listério do Trabalho, Ind'Úslria e Comé;do Atle:m n. 0 21 do Orç.:o:mento Geral da República paxa 2944, o crédito de
Cr$ 4. 800,00 ( qu:atro mil e ohacentcs cruzciws), sup1e:nentar à Verba 1
~ Pessoal ~ Con:oign;::ção IH ~ Vantagens, Subconsign2ção 09 ~ Funções
gratificadas.
Art. 3. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 22 de maio àe 1944, 123.0 da ·Ind2pendência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS,

Alexandre Marconde~ Filho.
A. de Sousa Costa.
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EXECUTIVO
DE

22

DE

MAIO

DE

1944

Cria função gratificada no Quadro Permanetlte do IVIinistério da Educação
e Saúde e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fi.ca criada, no Quadro Permanente do Minh;tério da Educação
e Saúde, a função gratific2.da _de chefe de Port:::ria do InstitUto Nacional
de Surdos Iviudos, cem a gratificação anuz.l de Cr$ 3. 000,00 (três mil cruzeiros) .
·
Art. 2.° Fica aberto, ao Ministério ela Educação e Saúde, para atender
à despesa com a execução do disposto no artigo anterior, o crédito de Cr$
3.000,00 (três mil cruzeiros) suplementar à Ve:rba 1 - Pessoal, Consignação
III - Vantage::is, Subconsignação 09 - Funções gratificadas.
Art. 3.0 Êste Decmto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as di.sposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1944, 123.0 da
República.

Indep~mdência

GETULIO

e 56. 0 da

VARGAS.

Gustavo Capanema .
A. de Sousa Costa.

DECRETO-;LE! N . 0 6.519 -

DE

23

DE

MAIO

DE

1944'

Dispõe sôb:e a administracã.o do Ter-:itório de Fernando de Noronha
e d~ outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constltuição, dec~cta:

Art. 1.0 O Território de Fcmando de Noron'ha, criado pelo Decreto-lei
n. 0 4. 102, de 9 de fGvcreiro de 1942, e constituído pelo respectivo arquipélago,
será govem~do pelo comE:.ndante da guarnição militar do Território, que poderá utilizar elementos da mencionnda guarniç5o nos t.erviços relativos à administração territorial.
Art. 2.° Ficam supi"imidos os cargos iso18dcs, de p1·ovimento em comissão, de Governador do Território de Fernando de No1·onha, padrão R, e Secretário do Território de Fern.ando de Noronha, padrão ·N, do Quadro Permanente
do Ministério da Guerra.
Art. 3.0 Ao comandante da gu<.rnição militar, do Território de Fernando
de Noronha, :>erá at!·ibuída a gratificação de repres~ntação anual de Cr$
24~000,00 (vi:ate quatro mil cruzeiros) pela~ funçõer; de Governador do Território.
Art. 4·.° Ficsm criados, no QuB.dto Permanente do Ministério da Guerra,
cargo isOlado, de provimento em comissão, de Secretário do Território de
Fernando de No1·onha, pad-.ão P, e a funç5o gratific.s.da de Oficial de Registro
do Território de Fernando do Noronha, com a gratificação de Cr$ 6.000,00
(seis. n:.il cruzeiros) anuais.
0

Art. 5.° Fica aberto o crédito especial de Cr$ 5. 349. 150,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil, cento e cinqüenta cruzeiros), ao I...:Ii-
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nistério da Guerra, para atender às despesas com a -administração do Território de Fernando de Noronha, ·assim discriminadas:
Pessoal . . . . . . . , . , . , ... , . , , .... , .. , ..
621.200,00
3. 700.000,00
Material . . . . . . . . . , , ........... , .. , . , .
1.027.950,00
Serviços e Encargos . . . .............. .
Parágrafo únl:::o. A parcela referente a pessoal
ssguintes despesas:
Extnmumerárlos ContTatadOs ............ .

destina~se

Extranumerários Mensalistas .......... .

Extranumerários Diaristas ............ .
Pessm!l Permanente .................. .
Função Gratificada ................... .

Gratificação de Representação ......... .

a atender às

50.000,00
388.200,00
99.000,00
54.000,00
6.000,00
24.000,00
621.200,00

Art. 6.0 O crédito do que trata o artigo anterior será 2utomàticamente
regh;trado e distribuído pelo Tribunal de Contas à Dirdoria de Intendência
do Ministério da Guerra, para efeito de ser movimentado segundo_ a forma
prevista no art. 13, in fine, do Decreto-lei n. 0 5. 718, de 3 de agôsto de 1943.
Art. 7.0 O Tesoureiro da Guarnição Militar de Fernando de Noronha
poderá receber suprimentos _da Diretoria de Intendência, à conta do crédito
abe:::to por êste Decreto-lei, e movimentá-los de acôrdo com as ordens do Governador,
Art. 8.° Ficam revogados os artigos 1.0 e parágrafo único e 2.0 do Decreto-lei n.0 5, 718, de 3 de flgÔsto de 1943.
Aí·t. _9. 0 O art. 8.0 do Decreto-lei n. 0 5. 718, de 3 de agôsto de 1943,
n vigorar com a seguinte red<:.ção:
·

p&~ssa

"Art. 8.0 O Governador designará um funcionário para as fun·
ções de Oficial de registros públicos".
Art. 10, Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
e-xceto quanto ao disposto nos artigos 1.0 e 3.0 , que serão considen~dos BIJl vie:or desde 1 de janeiio do cc1·~erite ano,
Art. 11.

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 23 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 55.0 'da.
República.
GETULIO VA;;;:GAS.

Eurico G, Dutra.
Alexandre Marcondes Filho,

A. de Souza Costa,
DECHETO~LEI

N. 0 6. 520 -

DE

23

DE MAIO DE

1944

Cria cargos no Quadro da justiça - Parte Permanente - do Ministério
da justiça e Negócios Interiores e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criados, no Quadro da Justiça - Parte Permanente
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 4 (quatro) cargos isolados, de
provimento_ efetivo, pad::-ão G, de Escrevente Juramentado.
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Art. 2.0 Para at~nder, no corrente exercício, à despesa com a execução
do disposto neste Decreto~lei, fica aberto, ao Ministério da Justiç:i' e .Negócios
Interiores, anexo n. 0 18 do Orçamento Geral da União para 1944, o crédito
de Cr$ 52 .800,00 (cinqüenta e dois mil e oitocentos cruzeiros), suplementar
à/Verba 1 - Pessoal, Consignação I - Pessoal Permanente, Subconsignação
O1 - Pessoal Permanente,
Art. 3.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 194~, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

·vARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa .

DECRETO-LEI N.0 6. 521 -

DE

23 DE ·MAIO DE 1944

Abre, ao l'llinistério da ·Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 2 .150,00,
para pagamento da vantagem (Pessoal) que indica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Artigo único. Fica aberto, ao Ministérb da EducaçãO e Saúde, o crédito especial de Cr$ 2. 150,00 (dois mil cento e cinqüenta cruzeiros) para
atender, no corrente exercício,, a pagamentos de ajudas de custo devidas a
funcionários removídos para o Museu Impsris.l, em Petrópolis.
Rio de Janeiro, 23 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS •

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 522

DE

24 DE MAIO DE 1944

institue o "Dia do Telegrafista"

O Presidente da República, considerando que tra.nscorre no dia 24 de maio
dêste ano Co primeiro centenário da inauguração do telégrafo elétrico no continente americano, cuja iniciz.<tiva é de autoria de Samuel Morse, e us2ndo da
aotribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. O dia 24 de maio será considerado em todo o país como o
"Dia do Telegrafista", revogs.das as disposiÇões em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 1944; 123.0 da· Independênci:i' e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
Alexandre Mar-condes Filho.
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DECRETO-LEI N. 0 6. 523 -

DE

24

DE MAIO DE

1944

Cria função gratificada no Quadro III - Parte Permanente, do Ministério
da Viação e Obras Públicas
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
o art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, no Quadro UI Parte Permanente, do Ministério_ da Viação e Obras Públicas, a função gratificada de Chefe de Linhas
e Instalações da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de Botucatu, com Cr$ 3. 000,00 anuais.

Art. 2.0 -Para atender à despesa com a execução do disposto no artigo anterior, fica aberto ao Ministério da Viacão e Obras Públicas,
Anexo n.0 22 do Oiçamento Geral da União p~ra 1944 o crédito de
Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros), suplementar a Verba 1 -Pessoal, Consignação III Vantagens, Subconsignação 09
Funções gratificadas.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas ~s disPosições em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de maio de 1944, 123° da Independ&ncia e
·56.0 da República.
GETÚLIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N.0 6. 524 -

DE

24

DE MAIO DE

1944

Dá nova designação aos membros do Tribunal de Contas do Distrito
Federal
art.

O Presidente da República usando da atriJ?uíção que lhe confeoe o
180, da Constituição, ~ecreta:

Art. 1.0 Os membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal passam a ter a designação de Ministros.
Art. 2. 0 Nas tabelas anexas ao Decreto-lei n. 0 1. 944, de 30 de de~
zembro de 1939, Quadro Permanente, letra B, onde se diz "Membro do Tribunal de Contas", diga-se "Ministro do Tribunal de Contas".
Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor na data da publicação, revogadas
as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 24 de maio de 1944, 123° da Independência e 56°
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes

DECRETO-LEI N.0 6. 525 -

DE

24

DE

MAIO

DE

Filho,

1944

Declara incorporada à campanha nacional contra o câncer ã Liga Bahiatut
Contra o Câncer
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
o art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica incorporada à campanha nacional contra o dmcer, nos
têrmos do art. 3.0 do "Decreto-lei n.O 3. 643, de 23 de setembro de 1941,
a Liga Bahiana Contra o Câncer.
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Art, 2.0 A Liga Bahiana Contra o Câncer será subvencionada pela
União e pelo Estado da Bahia, A subvenção, arbitrada pelo Govêrno Federal e pelo Govêrno Estadual, na conformidade dos serviços gratuitos prestados a doentes necessitados, será concedida, anualmente.
Art. 3.0 A Liga Bahiana Contra o Câncer reger-se-á por seus estatutos, que serão aprovados por decreto do Presidente da República.
Art. 4.0 :Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação
ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de maio de 1944, 123° da Independência e
56.0 da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Gustavo Capanema .

DECRETO-LEI N.O 6, 526 - DE 24 DE MAIO DE 1944
Cria função gratificada no Quadro Permanente dd Ministério da Agricultura
e dá outras providências
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
o art. 180 da Constituição, 'decreta:
Art. 1.° Fica criada, no Quadro Permanente.,---do Ministério da Agricultura, para o Departamento Nacional da Produção Mineral, a função gratificada de Chefe da Bibliotêca, com Cr$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos cruzeiros) anuais.
Art. 2.0 Para atender à despesa com a execução do disposto no artigo anterior, fica aberto, ao Ministério da· Agricultura, Anexo n. 0 14, do
Orçamento Geral da União para 1944, o crédito de Cr$ 5.400,00 (cinco
mil e quatrocentos cruzeiros), suplementar à Verba 1 Pessoal, Consignação III Vantagens, Subconsignação 09
Funções gratificadas.
Art. 3.0

:itste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,

Rio de Janeiro, em 24 de maio de 1944, 123° da Independência e
56.0 da RepÚblica.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 527 -

DE 24 DE MAio DE 1944

Cria, na Prefeitura do Distrito Federal, a Escola Técnica de Assistência Social e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180, da Constituição, e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n,0 96, de·
22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica cr-iada, na Secretaria Geral de Saúde e Assistência da
Prefeitura do Distrito Federal, a Escola Técnica de Assistência Social, destinada ao preparo de visitadoras sociais, educadoras domiciliares, pueri·
cultoras e nutricionistas.
§ 1.0 Poderá, outrossim, a referida Escola, aperfeiçoar os conhecimentos ·do pessoal já em função nos serviços dessa natureza, subordinados
à Prefeitura do Distrito Federal.
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§ 2.0 A Escola Técnica de Assi~tência Social poderá ainda, ptomover
o preparo das atendentes em geral.
Art. 2.0 A Escola Técnica de Asistência Sodal ficará diretamente
subordinada ao Secretário Geral de Saúde e Assistência .
Art. 3.0 Para os cursos de visitadoras sociais educadoras domiciliares,
puericultoras e nutricionistas, será exigido, como base de conhecimento geral,

o certificado de licença ginasial.
Art, 4.0 O ensino nos diversos curses da Escola será ministrado de
acôrdo com o Regulamento a ser baixado oportunamente,
Parágrafo único - Pará'" o curso de a tendentes, o Regulamento da Escola estabelecerá as condições de matrícula.
Art. 5.0 Os serviços da Escola Técnica de Assistência 'Social, serão superintendidos por um Diretor, devendo a escolha recair em pessoa especializada em assuntos relacionados Com serviço social, com prática de en~
sino em cursos semelhantes e tirocínio em trabalhOs de assistência social.
Art. 6.0 O corpo docenté, o pessoal técnico auxiliar e o pessoal administrativo, serão compostos por serventuários da Prefeitura do Distrito
Federal.
Parágrafo único ~ A Prefeiitura do Distrito Federal poderá, em razão
das conveniências do servico ou das ne"cessidades do ensino, contratar para
os cursos da Escola Técniéa de Assistência Social, professores, que regerão
uma ou mais cadeiras, assim co~o pessoal para os quadros técnico, auxiliar
e edministrativo.
Art. 7.0 As atribuições do Diretor da Escola bem como as do corpo docente e do pessoal administrativo e técnico auxiliar serão discriminadas no
Regulamento da Escola.
Art. 8. 0 Para os efeitos ào art. 5. 0 dêste Decreto-lei, fica criado no
Quadro Permanente da Prefeitura um cargo isolado de Diretor de Estabelecimento, padrão 03, de provimento em comissão.
Art. 9.0 Nos têrmos do item III, do art. 7.0 do Decreto-lei n. 0 96,
de 22 de dezembro de 1937, o Prefeito do Distrito Federal baixará o Regulamento pam a Escola Técnica de Assistência Social.
Art. 10. Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a abrir o crédito nece~sário para atender, no corrente exercício, às despesas decorrentes
do presente Decreto-lei.
Art. 11. O presente De-creto-lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação.
Art. 12. RevogamHse as disposições em contrário.
H

Rio de J aneim, em 24 de maio de 1944, 123° da Independência e
56. 0 da República.
GETÚLIO

VARGAS.

AlexatJdre JI/Iarcondes Filho.

DECRETO-LEI N.0 6.528 -

DE 25 DE l\.r.AIO DE 1944

Estende aos civis admitidos na construção de obras militares, inclusiv-e rodovias e ferrovias, as disposições dos Decretos-leis ns .. 4. 937, de 9 de novembro de 1942, e 5.412, de 16 de abril de 1943.
O Presidente da· República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 dá Constituição, decreta:
Art. 1.0 As dispos·ições dos Decretos-leis números 4.937, de 9 de novembro de 1942, e 5 .412, de 16 de abril de 1943, são tornadas extensivas aos
civis admitidos na construção de obras militares, inclusive rodovias e ferrovias.
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Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor
revogadas 2s disposições em contrário.
.

nBl

data de sua publicação,

Rio de Janeiro, 25 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRE1"'0-LEI N. 0 6.529

-DE

25

DE MAIO DE

1944

Abre ç;o lY.Iinistétio da Fazenda: o crédito suplementar de Cr$ 227.000,00,
à verba que especifica
O Preosidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
'art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto o crédito suplement~r de duzentos e v'inte e sete
mil cruzeiros (Cr$ 227 .000,00) em refôrço da Verba 2 - M~terial, do vigente orçamento do Ministério da Fazenda (Anexo n. 0 16, do Decreto-lei
n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue;
VERBA 2 -

Consignação 111 -

MATERIAL

Diversas Despesas

8/c. n. 0 30- Água e artigos para limpeza e desinfeção;
serviços de asseio e higiene; lavagem e engomagem de roupas·; taxas de água, esgôto e
lixo
09- Tribunal de Contas e DelegaçÕe9. . . . . . Cr$

S/c. n.

0

8. 000,00

31 -- Alugl.!cl ou arrendamento de imóveis; fôros; seguros de bens móveis e imóveis
09-Tribunal de Cont01s e Delegações ......

Cr$ 210.000,00

S/c. n. 0 37- Iluminação, fôrça motriz e gás

04- Diretoria Geral da Fazenda Nacional
03- Divisão do Material ....., . . . . . . . .

Cr$

9.000,00

Cc$ 227.000,00
Pari! grafo único. O crédito atribuído neste artigo à Divisão do Material
ta:m.bé:r<1 se destirla ao Tdbunal de Contas e Delegações.
Art.
blicação.

2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-

Art. 3. 0 Revogam-se as dispoSições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. do Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.530- DE 25

DE

MAIO

DE

1944

Abre ao Ministério da.s Relações Exterioies o crédito especial de _Cr$. 575.161,60,
para classificação e liquidação de despesas provenientes de visita de personalidades ilustres.
O Presidente da República, usando dã1 atribuição que lhe confere o
a·rt. 180 da Constituição, decretà':
Art, 1.° Fica aberto ao Ministério das Relaç(Jes Exteriores o crédito
especial de quinhentos e seteilta e cinco mil, cento e sessenta e um cruzeiros
e sessentSJ centavos (Cr$ 575.161,60), que será distribuído ao Tesouro Nacional, para atender à classificação e liquidação de despesas (Serviços e Encargos), realizadas no exercício de 1943 com recepções, hospedagens e demais
homenagens ._)restadas a. representantes de Governos eS>trangeiros e a: persa~
nalidades ilustres em visita ao Brasil.
Parágrafo único. Os p9:gamentos e a classificação definitiva da.s cont~s
já liquidadas se processarão à vista dos respectivos c9mprovantes, que serão,
para isso, transmitidos a•o Tesouro Nacional.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.
A. de Souza Costa.

DECRETO~ LEI

N.O 6. 531 -

DE

25

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza a permuta de terreno de propriedade da União por outro pertencente
à Caixa de Construção de Casas para o Pessoal do Ministéâo da Marinha
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a permuta de terreno, com a área de cinco mil,
duzentos metros quadrados (5.200,00m2), de propriedade da União, avaliado
em dezoito mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 18.200,00) por outro, com a área
de cinco mil, novecentos e onze metros quadrados e vinte e nove decímetros
quadrados (5.911,29 m2), pertencente à Caixa de Construção de Casas para
o Pess.oal do Ministério da Marinha, avaliado em vinte mil, seiscentos e oitenta e nove cruzeiros e cinqüenta centavos (Cr$ 20. 689,50), situados ambos
em Santa Tereza, no Distrito Federal, com a descrição constante da planta
de fl. 20 do processo fichado no Protocolo do Tesouro Nacional sob o
n. 0 8.684, de 1944, aquêle, nas vertentes das Laranjeiras (Floresta da Tijuca) e êste, na Estrada da Lagoinha.
Art. 2.0 F ar-se-á a permuta com a interveniência e consentimento de
José Garcia Pacheco de Aragão, a quem a Caixa de Construção de Casas
para o Pessoal do Ministério da Marinha prometeu vender o imóvel de que
faz parte o terreno mencionado no artigo anterior indenizada a União,
previamente, pela ocupação do terreno, cuja permuta é autorizada, com reservatório dágua construído pela mesma Caixa ou pelo promitente comprador.
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Art, 3.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicaçãó.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. do Souza Costa.
Henrique A. Guil11em,

DECRETO-LEI N. 0 6. 532 -

DE

26

DE MAIO DE

1944

Dispõe sôbre vencimentos e gratificações de função no Serviço Nacional de
Recenseam!3nto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os vencimentos mensais do Presidente da Comissão Censítária Nacional e Diretor do Serviço Nacional de Recenseamento, 'fixados pelo
art. 6.0 , parágrafo único, do Decreto-lei n, 0 237, de 2 de fevereiro de 1938,
ficam elevados para Cr$ 5. 500,00.
Art. 2.0 Os limites máximos de gratificações de função de Diretor de
Divisão e de Chefe de Censo, fixados pelo art. 2.0 do Decreto-lei n.0 2 .137,
de 12 de abril de 1940, ficam elevados, respectivamente, para Cr$ 32.400,00
e Cr$ 20.400,00 anuais.
'
Art. 3.0 .:ftste Decreto-lei vigorará a partir de 1 de janeiro de 1944, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO V .!.RGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI

N. 0

6. 533 -

DE

26

DE MAIO DE

1944

Abre ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o crédito suplementar
de Cr$ 2. 000.000,00 à dotação que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere -o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de dois milhões de cruzeiros (Cr$ 2.000.000,00) à seguinte dotação do Anexo 5 -Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
do Orçamento Geral da República em
vigor (Decreto-lei n.0 6. 143, de 29 de dezembro de 1943) ,
VERBA3

SERVIÇOS E ENCARGOS

.Consignação I Subconsignação 06 O1 -

Diversos

Auxílios, contribuições e subvenções

Auxílios
a) Auxílio a ser concedido na forma do Decreto n. 0 24.609, de 6-7-34
c) Para o recenseamento geral da República ..

Cr$ 2.000.000,00=-
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Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETQ.:.LEI N.O 6.534-

DE

26

DE MAIO DE'

1944

Retifica. o art. 1.0 do Decreto-lei n.0 4, 833, de 15 de outubro de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica retificado o art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 4. 833, de 15 de
outubro de 1942, com a seguinte redação: - "Fica concedido ao Clube de
Regatas do Flamengo, nos têrmos dos §§ 1.0 e 2.0 do art. 20 do Decretolei n. 0 3.438, de 17 de julho de 1941, o aforamento de dois (2) terrenos,
um de marinha e o outro nacional interior e em seguimento um ao outro,
situados na Avenida Rui Barbosa (Morro da Viúva), na Capital Federal,
tendo O de marinha à área de 1.057,841 5 m2 e o nacional interior a de
1.381,600 6 m2, com a área total de dois mil quatrocentos e triÜ.ta e nove
metros quadrados
quatro mil quatrocentos e vinte e um centimetros quadrados (2.439,442 1 m2) e de acôrdo com a discriminação técnica constante
do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o n.0 86.865, de 1941".
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em viior na data da sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

e

Rio de Janeiro, 26 de maio de· 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República. '
GETULIO V ARGBS.

A. ·de Sou:~ a Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 535 -

DE

26 DE MAIO DE 1944

Cria o Serviço de Assistência Reli!Jiosa junto às fôrças em operações. de guerra
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e considerando:
.-....:. que a assistência religiosa contribue para fortalecer as energias morais.
a disciplina e os bons costumes;
- que a educação moral e cívica é fator preponderante na formação da
têmpera militar, e que, por isso, deve continuar a ser ministrada sem solução de continuidade, às tropas em operações de guerra;
- que em operações de guerra as fôrças brasileiras sempre tiveram assistência religiosa, decreta:
Art. 1.° Fica instituído o· "Serviço de Assistência Religiosa'' (S.A.R.)
para as fôrças em operações de guerra.
Art. 2.0

São atribuições do S.A.R.:

a) prestar, sem constrangimento ou coação, assistência religiosa às tropas,
quando no estrangeiro;
b) auxiliar a ministrar instrução de Educação Moral e Cívica nos COrpos
$-e Tropa e Formação de Serviços;
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c) desempenhar, em cooperação com todos os escalões de comando, os en~
cargos relacionados com a assistência religiosa e moral e com o socorro espi~
ritual e· corporal dos homens, em qualquer situação.
Art. 3.0 O S .A. R. compor-se~á de sacerdotes ou ministros religiosos,
pertencentes à Igreja Católica, aos cultos adotados pela Religião Protestante,
ou a qualquer outra religião, desde que não ofenda a disciplina,. a moral e
as leis.
Parágrafo único. Os sacerdotes, ou ministros religiosos deverão ser bra~ .
sileiros natos, no gôzo deis direitos políticos.
Art. 4.0 Os membros do S.A.R. s~rão nomeados por portaria do Ministro da Guerra e farão jus, para sua manutenção pessoal, a uma côngrua
correspondente aos vencimentos e van,tagens atribuídos ao pôsto de 1.0 Te·
nente.
Art. 5.0 O Miriistro da Guerra fixará o número de Capelães de acôrdo
com os quadros de efetivos de guerra das diversas Unidades e Formações de
Serviço, de modo- a· assegurar assistência religiosa aos adeptos de tôda a religião ou culto que seja professado, no mínimo, por um vigésimo de tais
efetivos.
Art. 6. 0 O MinistrO da Guerra providenciará sôbre a regulamentação do
presente Decreto-lei, que entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
FI enrique A Guilhem.
Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6. 536 -

DE

26

DE

MAIO

DE

1944

Abre a(.l Ministério da Educélção e Saúda o crédito especial de Cr$ 903.939,30
para pagamento a "The Rio de janeiro City Improvements Co. Ltd.''
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Eucação e Saúde o crédito especial de novecentos e três mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e trinta
centavos (Cr$ 903.939,30), para atender ao pagamento (Serviços e Encargos)
devido a "The· Rio de Janeiro City lmprovements Co. Ltd.", proveniente de
taxas de esgotos relativas ao segundo semestre do ano de 1941, inclusive a
~'Cota de Previdência" de dois por cento (2 %) para a respectiva Caixa de
Aposentadoria e Pensõês.
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua public~ção.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.537-

DE

29

DE

MAIO

DE

1944

Abre, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito de Cr$ 792. ooo;oo
(setecentos e noventa e dois mil cruzeiros), suplementar à Verba que
indica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde (Anexo
n.O 15 do Orçamento. Geral da União para 1944), o crédito de Cr$ 792,000,00
(setecentos e noventa e dois mil cruzeiros) suplementar à Verba 1
Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Gustavo Capanema .
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6.538

-DE

29

DE MAIO DE

1944

Abre, ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o crédito de Cr$
67.500,00 .(sessenta e sete mil e quinhentos cruzeiros), suplementar
à verba que indica
art.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto, ao Ministério do Trabalho,~ Indústria e Comércio (Anexo n. 0 21 do orçamento geral da União para 1944), o crédito
de Cr$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos cruzeiros), suplementar à Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 07 - Tarefeiros.
Art, 2.0 ~ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revÓgadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa .

DECRETO-LEI N. 0 6.539 -

DE

29

DE MAIO DE

1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a .isentar do pagamento do impôsto
predial os imóveis que menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n. 0 96, de
22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do DistritO Federal autorizado, nos têrmos
dos arts. 15 e 16 do Decreto-lei n.0 157, de 31 de dezembro de 1937, a
conceder isenção do impôsto predial, a partir do exercício de 1938, aos
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imóveis de propriedade da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro,
a seguir relacionados, enqUanto exclusivamente utilizados pelas instituições
e serviços que atualmente os ocupam.
Rua Santa Luzia 206 - Hospital Geral;
Rua Coronel Rangel 21 - Hospital Nossa Senhora. das Dores;
Avenida Carlos Peixoto 124 - Hospital São Zacarias;
Rua da Passagem 181 - Hospício de São João Batista.
Praia de São Cristóvão 503 - Hospício de Nossa Senhora do Socorro;
Rua qa Gamboa 303 - Hospício de Nossa Senhora da Saúde;
Rua Miguel de Frias 57- - Policlínica do Hospital de Crianças "J. C.
Rodrigues'';
Rua São Cristóvão 72 ---::- Creche Visconde de São Francisco;
Rua General Severiano 159 - Recolhimento das órfãs e das Desvalidas
de Santa Tereza;
Rua Itapemirim 116 e 118 - Asilo de Santa Maria;
Rua São Clemente 446
Asilo da Misericórdia;
Rua do Catete 6 - Asilo de São Cornélio;
Rua Marquês de Abrantes 48 e Visconde do Cruzeiro 42 - Fundação
Romão de i'-Aatos Duarte.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N.0 6. 540 -

DE 29 DE MAIO DE 1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
43.000. 000,00, para prosse~uimento da construção da rodovia Rio-Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de quarenta e três milhões de cruzeiros (Cr$ 43.000.000,00),
para atender à despesa (Obras, Desapropriações, Aquisição de Imóveis e
Equipamentos) com o prosseguimento da rodovia Rio-Bahia, no trecho entre
Fortaleza e J equié.
Parágrafo único. A despesa· de que trata .êste artigo será considerada
dentre as que correm à conta dos recursos previstos no Decreto-lei n.0 4.789,
de 5 de outubro de 1942.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 3.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 1943, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.
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DECRETO·LEI N. 0 6. 541 -

EXEG~TIVO

DE

29

DE

MAIO

DE

1944

Altera o art. 5.0 do Decrcfo.Jei n.O 6.419, de 13 de abril de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 5.0 do Decreto-lei n. 0 6. 419, de 13 de abril de 1944,
Passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1.0· Nenhum estabelecimento bancário será autorizado a
funcionar sem a realização do caPital mínimo previsto para a sua
categoria e área de operações, na forma geral que for estabelecida
pela Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária em ato aprovado
pelo Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda.
§ 1. 0 SOmente os bancos de capital igual ou superior a cinqüenta milhões de cruzeiros (Cr$ 50.000. 000,00) poderão abrir filiais
e agências em todo o território nacional.
§ 2.0 Os bancos de capital igual ou superior a vinte milhões de
cruzeiros (Cr$ 20.000.000,00) e inferior a cinqüen):a milhões de cru·
zeiros (Cr8 50.000.000,00) só poderão abrir filiais ou, agências nas
regiões que tenham indicado no pedido de autorização, quando deferido, ou naquelas que constarem do ato de autorização.
§· 3.0 Os bancos de capital igual ou superior a cinco milhões
de cruzeiros (Cr$ 5.000.000,00) e inferior a vinte milhões de cruzeiros (Cr$ 20. 0000.000,00) sOmente poderão operar no Estado para
o qual forem autorizados e dentro das áreas municipais indicadas no
ato de autorização.
·
§ 4.0 Os de· capital inferior a cinco milhões de cruzeiros (Cr$
5.000.000,00) sOmente poderão operar nos Municípios em que estiverem instalados.
§ 5.0 A instalação, no estrangeiro, d9 sucursais, filiais ou agências de bancos nacionais, dependerá, em cada caso, de autorização
expressa da Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária".
Art. 2.0

Êste Decreto·lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VAR-GAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO· LEI N. 0 G. 542 -

DE

30

DE

MAIO

DE

1944

Inclui parágrafo no art. 2.0 do Decreto-lei n.O 4. 850, de 21 de outubro

de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 O art. 2.0 do Decreto-lei n. 0 4. 850, de 21 de outubro de 1942,
passa a vigorar com . a seguinte redação:
"Art. 2.0
§ l.O
§ 2,0
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§ 3.0 A Auditoria a que se refere o parágrafo anterior continuará a julgar os processos que lhe competem e mais os do Estado
do Ceará, até ficar organizada a Auditoria da 10.a Região Militar".

Art. 2.0 í!;ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
3.0 Revpgam-se as disposições em contrário.

Art.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G.

Dutra.

Henrique A.
Joaquim Pedro

Guilhem.
S~Igado

Filho.

DECRETO-LEI N.O 6.543- DE 30 DE MAIO DE 1944

Extingue a Comissão Construtora de Est;adas de Ferro no Sul do País e dá
outr<Js providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e atendendo à conveniência ·do serviço, decreta:
Art. 1.0 É extinta 8 . Comissão Construtora de Estradas de Ferro no
Sul do País, criada pelo Decreto-lei n.O 3.025, de 6 de fevereiro de 1941.

Art. 2.° Ficam a cargo direto dos 1.0 e 2.0 Batalhões Ferroviários os
trabalhos que se achavam afetos àquela Comissão.
Art. 3.0 São transferidas da subconsignação 02-01-14, . do Plano de
ObraS e Equipamentos do Ministério da Viação e Obras Públicas para 1944,
as seguintes importânCias:

Para o 1.0 Batalhão Ferroviário
Saldo da dotação de Cr$ 6. 000. 000,00, co:hstante da letra a;
Saldo da dota cão de Cr$ 10.000. 000,00, comtante da letra b;
33% do sG.ldo da dotação de Cr$ 30.000.000,00, constante da letra c.

Para o 2.0 Batalhão Ferwviário
67%

do

snldo

da dotação de Cr$

30.000. 000,00,

constante da

letra c.
Art. 4.0 As referidas importâncias deverão ser entregues aos Comandantes dos referidos Batalhões, na cOnformidade do Código de Contabilidade da União.
Art.

5. 0

Revogr.m-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
}cão de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.
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- DECRETO-LEI N.O 6. 544 -

DE

30

DE MAIO DE

1944

Altera a carreira de Médico Legista, do Quadro Permanente do Ministério
da justiça e Negócios Interiores
O Presidente da República, usando da a,tribuição que lhe confere o
tigo 180, da Constituição, decreta:

ar~

/st. 1.° Fica alterada, de conformidade com a tabela anexa, a carreira
de r,.J8dico Legista do. Quadro Permanente do Ministério da Justiça e Negócic · Interiores.
Art. 2.0 ' Os t'ítulos dos funcionários cujos cargos foram elevados por
fôrça do disposto neste Decreto-lei serão apostilados pelo órgão de pessoaL
Art. 3.0 A despesa com a elevação de 5 cargos da classe I à classe J
será atendida, no corrente exercício, com a dotação correspondente a um cargo
da classe I, atualmente sem ocupante.
Art. 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação',
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES
QUADRO PERMANENTE

-

I

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
Carreira ou cargo

de
cargos

Classe
ou

Exce-

padrão

dentes

... . . ····· ......

3
4
5
6

--20

I

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

Classe

Núm.l
Vagos 'Quadro

de
cargos

I

Carreira ou csrgo

Exce-

Vagos

ou
padrão

'

I

Médico Le{Jista

2

SITUAÇÃO PROPOSTA

dentes

I

I'

Médico Legista

I

2

•...............

N

-

2

M

-

-

Q. P.

3

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

M

-

1

L

-

-

Q. P.

4

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

L

-

1

-

Q.P.

5

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

K

-

-

Q.P.

6

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

J

1

K

J

-

I

-

1

Q. P.

- - - --1

}

---

1

20

I

I

-

4

---

---

4

4

I
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N. 0 6. 545 -

EXECUTIVO
DE

30

DE

MAIO

DE

1944

Abre, ao Ministério da EduCação· e Saúde, o crédito especial de Cr$ 6.564,50,
para pa~amento de vencimentos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Artigo único, Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 6.564,50 (seis mil quinhentos e sessenta e quatro cruzeiros e cinqüenta centavos), para atender ao pagamento. de vencimentos de-

vidos, no período de 1 de agôsto de 1939 a 30 de janeiro de 1940, ao então
Assistente, em comissão, padrão H, do extinto Quadro V, do mesmo Ministério,
Armando Lopes de Araújo,
Rio de Janeiro, 30 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema,
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.546

~DE

31 DE MAIO DE 1944

Altera o a-;:f. 2. do Decteto-lei n. 5_.219, de 22 de janeiro de 1943, e substitui
as cláusulas que o acompanharam
0

0

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 2.0 do Decreto-lei n.O 5. 219, de 22 de janeiro de 1943,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2.° Ficam alteradas as cláusulas I e III dos contratos assinados com a mesma emprêsa, com fundamento nos Decretos-leis
ns. 2. 463 e 2. 464, de 1 de agôsto de 1940, para a execução dos
serviços radiotelefônicos público internacional, público restrito internacional e radiotelegráfico público internacional a fim de que as cidades de Vitória e Manaus possam ser enco!'poradas à rêde internacional que já vem explorando a Companhia Rádio Internacional do
Brasil em virtude dos mesmos contratos'',

Art. 2.0 As cláusulas que acompanharam o Decreto-lei n. 0 5.219, de 22
de janeiro de 1943, referidas em seu art. 1.0, ficam substituídas pelas que com
êste baixam, assinadas pelo Iv1inistr.o de Estado da Viação e Obras Públicas.
Art. 3.0 O contrato decorrente da concessão a que se refere o Decretolei n. 0 5.219, de 22 de janeiro de 1943, bem como os têrmos aditivos aos
contratos assinados, respectivamente, com fundamento ·nos Decretos-leis números 2, 463 e 2. 464, de 1.0 de agôsto de 1940, deverão ser assinados dentro
do prazo de trinta dias a contar da data da publicação âêste Decreto-lei no
Diário Oficial, sob pena de ser desde logo considerada nula a aludida concessão.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

]oií.o de Mendo'l}ça Lima.
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CLAUSULAS A QUE SE REFERE O ART. 2. 0 DO DECRETO-LEI
N.o 6.546, DE 31 DE MAIO DE 1944
1.• PARTE- DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO
CLÁUSULA I

É outorgada à Companhia Rádio Internacional do Brasil, Socied~de Anô~
nima, com sede na Capital Federal,- concessão para executar, de acôrdo com
o Decreto-lei n.0 1.291, de 25 de maio de 1939, sem monopólio ou privilégio
de espécie alguma, serviço radiotelefônico público interior e serviço radiotelefônico público restrito interior, montando, para êsse fim, sem ônus para o
Govêrno, estações constantes de transmissores e receptores, juntos ou separados, em pontos do território nacional, destinadas a ligar, por meio da radiotelefonia, a capital da República e as capitais e cidades dos Estados, entre si,
e com estações móveis.
CLÁUSULA

li

A concessionana obriga-se a ter a sua diretoria constituída, no mmtmo, de
dois têrços de brasileiros natos, com funções efetivas na administração; a admitir como operadores sOmente brasileiros natos e a empregar, nos outros serviços, quer técnicos, quer administrativos, também dois têrços no mínimo de
brasileiros natos, dispensando aos empregados brasileiros, quaisquer que sejam, o mesmo tratamento que aos estrangeiros em desempenho de funções
equiv'alentes ou de igual categoria, inclusive fixando-lhes salários de igual nível
e pagando-lhes na mesma moeda.
CLÁUSULA

m

A presente concessão vigorará pelo prazo d~ 25 (vinte cinco) anos, contados da data do registro do respectivo contrato pelo Tribunal de Contas, e
ptorrogável por períodos de 5 anos (cinco anos), respeitados os dispositivos
da cláusula XXXIX, não podendo a Companhia alterar seus estatutos sem
prévia audiência e aprovação do Govêrno.
CLÁUSULA IV

A concessionana não poderá fazer fusão, ajuste ou convenws, com as companhias ou emprêsas que exploram serviços radiotelefônicos, em funcionamento
ou a funcionar no Brasil, sem prévio consentimento do Govêrno.
CLÁUSULA V

A concessionana, mediante requisição do Govêrno, obriga-se a suspender,
teii].poráriamente, os serviços, no todo· ou em parte, tôda a vez que assim
o exigirem motivos de ordem, de segurança ou de calamidade pública, de
guerra ou ameaça de guerra intestina ou com o exterior, ou pàra preservar
a neutralidade do país, sem que assista à Companhia direito a qualquer indenização, ficando, entretanto, o prazo desta concessão prorrogado, automàti~
camente, por período igual ao que corresponder à suspensão do serviço decorrente dessa requisição ,
CLÁUSULA VI

A concessionária fica obrigada a prestar ao Govêrno, em qualquer tempo,
informações que permitam ajuizar o modo como está sendo explorada a concessão e a manter sempre em ordem e em dia o registro de tôdas as comunicáções efetuadas.
131.495 -
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2." PARTE -

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CLÁUSULA VII

A concessionária poderá executar o serviço:
a) diretamente, de uma a outra ,estação;
b) indiretamente, por meio de uma ou mais de uma estações, de acôt:do
com as necessidades técnicas e do tráfego;
c) indiretamente, em tráfego mútuo com outras rêdes telefônicas e radio-

telefôBicas, sejam do Govêrno ou de outras concessionárias.
CLÁUSULA VIU

A concessionana não iniciará a instalação de qualquer estação sem prévia
aprovação_ pelo Govêrno do local, das plantas, das especificações técnicas e
dos orçamentos respectivos.
CLÁUSULA IX
Os planos e orçamentos das estações, bem como as propostas de aqutstções de terrenos· e materiais para edificações e instalações da rêde, serão sem~
pre submetidos previamente, à aprovação do Govêrno, por intermédio do Departamento dos Correios e Telégrafos, a cujo encargo ficará a fiscalização direta da execução dêste contrato.
CLÁUSULA X

Nenhuma estação de rádio poderá iniciar o seu funcionamento sem que
tenham sido determinEtdos pelo Govêrno Federal, na forma dos regulamentos
e convenções internacionais que vigorarem no momento, as frequências e os
indicativos de chamada com que deverá funcionar.

Parágrafo único. De comum acôrdo com a concessionária e de conformidade com os dispositivos legais e convenções existentes, o Govêrno consignará os canais de frequência das estações em quantidade suficiente para atender
às necessidades do tráfego tanto de dia como de noite .em tôdas as épocas
do ano.
CLÁUSULA XI

A concessionana fica obrigada a cumprir os preceitos ·estabelecidos na
Convenção Internacional de Telecomunicações e seus Regulamentos, e, bem
assim, tôdas as disposições contidas em leis, decretos, regulamentos ou instruções, que venham existir, referentes ou aplicáveis aos serviços da concessão,
sendo-lhes também assegurados os benefícios.
CLÁUSULA XII

A concessionana se obriga a inst~lar, inicialmente, nos prazos estipulados
nas cláusuls.>s XIV (quatorze) e XV (quinze), estações nas cidades mencionadz.s a seguir, podendo para tanto, utilizar-se dos locais cuja escolha hajã.J
sido ou venha a: ser aprovada, para o serviço internacional que executa com
fundamento nos Decretos-leis ns. 2. 463 e 2 .464, de 1 de agôsto de 1940, e
n.r: 4. 749, de 28 de sdembro de 1942:
Capital Federal;
Pôrto Alegre, E. do Rio Grande "do Sul;
Curitiba, E. do Paraná;
Salvador, E. da. Bahia;
Recife, E. de Pernambuco;
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Natal, E. do Rio Grande do Norte;
Fortaleza, E. do Ceará;
Belém, E. do Pará;
Manáus, E. do Amazonas;
Vitória, E. do Espírito Santo.
§ 1.0 A concessionária poderá ,a qualquer tempo, instalar estações em
outros pontos do território nacional, observando o disposto no artigo 5.0 do
Decreto-lei n, 0 1. 291, de 25 de maio de 1939; mas deverá, no prazo de 1ffi
(dez) anos estender a sua rêde a tôd"as as capitais dos Estados do Brasil ea tôdas as sedes da administração dos atuais territórios, desde que não estejam ligadas, nêsse prazo, por telefonia ou radiotelefonia à Capital Federal,
executando, nos primeiros cinco anos, a metade dessa extensão.
§ 2.° Capitais de novos Estados ou sedes de administração de novos territórios criados apos 5 (cinco) anos da vigência dêste contrato, serão, nas-.
mesmas condições do parágrafo anterior e no prazo de 5 (cinco) anos a contar
da sua criação, ligados pela Companhia à sua rêde.
§ 3.0 A retirada de estações de locais onde seja feita a ligação tele-fônica, com fio, poderá ser efetuada pela concessionária com autorização dao
Govêrno.
CLÁUSULA XIII

As estações, que poderão ter tantos transrriissores e receptores quantos-:
se fizerem necessários aos serviços, se ligarão ao estabelecimento que a con-cessionária m&ntiver em cada cidade; por meio de circuitos aéreos, su_h;..
terrâneos ou mistos, pertencentes à concessionária ou por ela arrendados, m:as-,
no primeiro caso, sempre lançados segundo plano aprovado pelo Departamento dos Correios e Telégrafos e em conformidade com as posturas locais
aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA XIV

Para a apresentação das plantas dos locais destinados às dez primeiras.
est2ções mencionadas na cláusula XII (doze) e dos projetos, orçamentos e espe"cificações técnicas das respectivas instalações, prevalecerão os seguintes pra:zos:a) de 3 (três) meses, contados da data do registro do contra•to peJo,
Tribunal de Contas, para serem submetidas ao exame e aprovação do Govêrna·
a:; planta-s dos locais destinados à montagem das estações;
b) de 6 (seis) meses, a contar da data da aprovação da escolha d-;slocais destinados às estações, para serem submetidos ao examfi e aprovação.
do Govêrno as plantas, orçamento e tôdas as especificações técnicas das instalações.
CLÁUSULA XV

As estações de que treta a cláusula anterior deverão ser abertas ao pú~
blico no prazo de 2 (dois) anos, contados da data da aprovação das plantasde que tráta a letra. b, da mesma cláusula, salvo motivo de fôrça maior, devidamente comprovado, a juízo do Govêrno.
CLÁUSULA XVI

A concessionária se obriga a manter as suas instalações em perfeito funcionamento, devendo comunicar a.o Govêrno, dentro de 48 horas, qualquer
ocorrência grwe que tenha causado ou possa vir a causar interrupção do
serviço.
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CLÁUSULA XVII

A concessionária fica obrigada a ma-nter a rêde ·radiotelefônica interior,
objeto dêste contrato, ligada à rêde radiotelefônica internacipnal que vem
explorando, em virtUde da concessão já outorgada pelo Decreto-lei n.O 2 . 463,
de 1 de s•gÔsto de 1940, e n. 0 4. 749, de 28 de setembro de 1942, ou de
quaisquer outras QUEl lhe venham ainda a ser outorgadas.

3.• PARTE- DAS TARIFAS E DA REMUNERAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
DO CAPITAL RECONHECIDO
CLÁUSULA XVIII

A concessionana é obrigada a submeter à aprovação do Govêrno Federal
as ta..rifas e taxas que pretender cobrar ao público, as quais não poderão ser
majoradas sem prévia autorização governamental.
§ 1.0 Poderá a concessionária, porém, a qualquer tempo, reduzir as
suas ts.rifas mediemte apresentação de novas tarifas reduzidas ao Govêrno,
§ 2. 0 As chamadas oficiais gozarão de prioridade sôbre quaisquer outras,
e da reducção de 50 % (cinqüenta por cento) sôbre a quota parte das tarifaS
que couber à concessionária.
§ 3.0 As majorações das tarifas serão tidas como aprovadas, pam todos
os fins de direito, se, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da. data
da apresentação à Repartição competente, não forem impugnadas,
CLÁUSULA XIX

As tarifas que a concessionária cobrará, inicialmente, do público, serão
fixadas na base de 4 (quatro) centavos por quilômetros de linha aérea, definida como se segue:
EJ) Ligações na mesma zona: média das distâncias geodésicas entre as
estações da zona;
b) Ligações entre duas zonas: média das distâncias geodésicas entre as
estações das duas zonas;
c) Ligações com a Capital Federal: média das distâncias geodésicas de
tôdas as esta.ções à Capital Federal.

§ 1. 0 Nenhuma linha aérea será superior à definida para as ligações
com a C:>opital Federal.
§ 2. 0 Será sempre aplicada a menor distância que resultar das definições das letras a, b, c, a·inda com a Ca.pital Federal.
§ 3.o Para as dez primeiras estsções a que se refere a cláusula XII,
ficS~m definidas como se segue as zonas para aplicação das tarifas:

1.3
2.a
3.a
4.a

Zona
Zona
Zona
Zona

Manáus, Belém, Fortaleza;
Natal, Recife, Salvador;
Pôrto Alegre;
Vitória, Capital Federal, Curitiba.

Novas estações estabelecidas no .prazo a que se refer"e o § 6.0 , terão
a tarifa em vigor para a zona DSl qual estiver incluída a estação mais próxima.
§ 4. 0 A tarifa definida na presente cláusula se aplicará ao período inicial
de três (3) minutos ou fração, cobrando-se 1/3 (um têrçO) dêsse total por
minuto ou fração de ·minuto excedente.
§ 5.0 No caso da cláusula XVII (dezessete) as comunicações entre qualquer estação da rêde interior e a estação que fizer a ligação internacional,
serão consideradas "interiores" sendo a,.s tarifas máximas a cobrar compostas
da soma das tarifas apli~áveis às várias seções do percursO total a efetuar.
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§ 6.0 Depois de decorridos os primeiros 24 (vinte e quatro) mese9 da
abertura ao público da rede constituída pelas estações mencionadas na cláusula XII, a concessionária subineterá à aprovação do Govêrno novas tarifas
fixadas segundo os resultados estatísticos relMivos ao tráfego duramte o referido período e~perimental de 24 (vinte e quatro) meses, aproveifando, tanto
quanto possível, as bases definidas pela presente cláusula.
CLÁUSULA XX

As ta.rifas deverão ser ca-lculadas de modo a permitir à concessionária uma
remuneração média anual de 9 % (nove por cento) sôbre o capital reconhecido, durante todo o período da concessão.
CLÁUSULA XXI

Para assegurar a estabilidade da remuneração de que trata a cláusula
precedente, manterá a concessionária uma conta especial' de passivo, denominad21 Lucros de Compensação, na qual escriturará o lucro que exceder de
9 o/o (nove por cento) ao ano do capital reconhecido, e até que essa· conta
atinja um valor igual a 12 o/o (doze por cento) do referido capital.
§ 1.0 Os valorss · correspondentaes a essa conta ficarão em poder da
concessionária, que por êles responderá com o seu acervo.
·
§ 2.0 Sempre que o lucro fôr inferior ao previsto na cláusula XX, o
Govêrno autorizará anualmente a concessionária a completar os lucros permitidos até a média de 9% (nove por cento) ao ano, com importâncias
debitadas a essa conta. Se o saldo da conta Lucros de Compensação não
permitir seja completada a remuneração do Capital da concessionária, a
diferença será levada a uma conta de ativo, denominada Lucros a Compensar, para ser recuperada com os excessos de lucros a verificarem-se em
anos subseqüentes.
CLÁUSULA XXII

O saldo. dos lucros excedentes de 12% (doze por cento) s&bre o ca:..
pi.tal reconhecido será escriturado, até o limite de que trata o § 2.0 desta
cláusula, em conta especial de passivo, denominada Reserva para Amor~
tização do Capital Reconhecido, e será entregue à concessionária, que dêle
disporá livremente.
§ 1.0 A Reserva para Amortização do ·Capital Reconhecido será capitalizada anualm~nte à taxa de 7% (sete por cento) e à conta da concessionária.
§ 2.0 Será apenas incluída nessa Reserva a parcela de lucros neces~
sária à amortização do capital reconhecido no fim da concessão, com a
capitalização de que trata o parágrafo anterior, nos têrmos da cláusula
XXXVI. O excesso de lucros que ainda existir enquanto não se operar
a redução de tarifas previstas na cláusula seguinte será entregue ao Govêrno
como participaçãà em lucros extraordinários da concessão.
CLÁUSULA XXIII

Se durante dois anos consecutivos a remuneração da concessionária
fôr inferior a 9% (nove por cento) ao an·o ou desd8 que o saldo da conta
Lucros de CompenSação atinja o valor mínimo de 6 % (seis por cento) do
capital reconhecido, será permitida a elevação ou nova redação das tarifas e
taxas.
Parágrafo único. Se durante 2 (dois) anos consecutivos se verificarem
lucros superiores ao limite de que trata o § 2.0 da cláu:;ula XXII, deverá
haver redução de tarifas e taxas, em benefício do público.
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CLÁUSULA XXIV

Se, por ventura, em qualquer exercício financeiro, a receita bruta far
insuficieÍlte para cobrir as despesas de custeio de acôrdo com as estipula-

ções da cláusula XXXIII, o "deficit" resultante será levado ao exercício
seguinte, como despesa de custeio.

4." PARTE -

DA FISCALIZAÇÃO E DAS CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS
CLÁUSULA

XXV

O Govêrno fiscalizará, por intermédio do Departamento dos Correios
e Telégrafos e como julgar conveniente, o assentamento das instalações da
concessiànária e a execução, condução ou exploração dos serviços, podendo,
para isso exigir. a qualquer momento, a apresentação de documentos, examinar livros e tôda a escrituração da concessionária, a qual deverá ser, obrigatàriamente, redigida em português.
Parágrafo único. Para as despesas de fiscalização, pagará a concessionária as seguintes contribuições anuais:
a) Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) no primeiro trimestre de
cada ano, para as despesas da fiscalização da concessão;
b) Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros) por estação, no primeirà semestre
de cada ano;
c) Taxa de licença, para o funcionamento das estações.
CLÁUSULA

XXVI

Tomadas de contas serão feitas anualmente nas datas e pela forma
.estabelecida nas instruções que forem baixadas para êsse fim, de modo a
fixarem-se o capital reconhecido e os lucros da Companhia provenientes
desta concessão.
Parágrafo umco. A concessionana organizará, mensalmente, segundo
modelos estipulados· nas instruções, os inventários das despesas de custeio e
das receitas arrecadadas, por estações, e submetê-los-á à fiscalização dentro
de prazo razoável, acompanhados- de documentos comprovantes, devidamente
classificados.
CLÁUSULA

XXVII

A concessionária fica obrigada ao pagamento de todos os impostos que
.incidirem sôbre os seus serviços e dos direitos aduaneiros sôbre todo o ma.terial que importar para as instalações, conserv"ação e execução dos mesmos,
com as reduções a que tiver direito, em virtude de lei.
CLÁUSULA XXVIII

A concessionana é obrigada a transmitir, gratuitamente, os boletins do
serviço meteorológico, até 15 (quinze) minutos diários, em cada circuito,
-sempre que essa transmissão lhe seja confiada.
CLÁUSULA

XXIX

A concessionária pagará ao Departamento dos Correios e Telégrafos
a contribuição de 5% (cinco por cento) sôbre as quotas partes que lhe
couberem das taxas aprovadas pelo Govêrno, aplicável a todo o serviço
executado.
CLÁUSULA

XXX

O ajuste de contas com o Departamento dos Correios e TelégrafoS,
para pagamento da contribuição prevista na cláusula anterior, será feito trimestralmente, sendo o débito resultante liquidado no trimestre seguinte ao
da aceitação da respectiva conta, pelo mesmo Departamento.

ATOS DO· PODEn

EXECU'riVO

135

Parágrafo único. Para a garantia da liquidação do débito da Companhia,
cujo pagamento deixe de ser efetuado nos prazos marcados, fica à União
ressalvado o direito sôbre todo o acervo da Companhia.
CLÁUSULA

XXXI

, Para garàntir a execução do contrato, a concessionária manterá, durante
o prazo da concessão, na Caixa Econômica do Rio Janeiro, ou no Banco do
Brasil, como caucão, o depósito de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros)
moeda corrente,, ~em direito a juros.
· '
Parágrafo único. A caução responderá, também, pelo pagamento de
multas, taxas, contribuições e impostos devidos pela concessionária à União.
CLÁUSULA

XXXII

Pela inobserv.@.ncia de qualquer das presentes cláusul;s, poderá o
vêrno impôr multas à concessionária de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 5.000,00
e cinco mil cruzeiros), moeda corrente, e o dôbro na reincidência.
A importância de qualquer multa será recolhida à Tesouraria do
partamento dos Correios e Telégrafos dentro ·de 30 (trinta) dias da
da notificação publicada no Diário Oficial, mediante guia extraida
Fiscalização.

5." PARTE -

Go(mil
Dedata
pela

DA RENDA E DO CAPITAL RECONHECIDO
CLÁUSULA XXXIII

Para os efeitos dêste contrato, e a fim de poder-se determinar a importância da remuneração, em qualquer ano, do capital reconhecido, a que
se refere a cláusula XX, serão consideradas:
1)

-

Como renda bruta:

A soma de todas as rendas ordinárias, extraordinárias, e eventuais,
arrecadadas pela concessionária e a· ela pertencente, relativas à exploração dos
serviços da concessão, inclusive . juros bancários de valores disponíveis e
renda de títulos adquiridos com o saldo das contas de "Lucros de Compensação" e "Reserva para Renovação", bem como os prodUtos das vendas dos
materiais inservíveis ou quando autorizados,
2) -

Como despesas de custeio:

A soma de todas as despesas relativas a salários, ordenados e outras
remunerações de pessoal; a aluguéis; a transporte de pessoal em serviço
dentro do país, ou para o estrangeiro, neste caso quando em viagem previamente autorizada pelo Govêrno desde que prefixada a quantia máxima a
dispender à conta dos serviços; a transporte de material.s, inclusive utensílios e ferramentas; à conservação das linhas, edifícios, instalações e maquinismos das estações, àos escritórios e das dependências utilizadas nos
serviços da concessão; tôdas as outras despesas necessárias à exploração
inclusive os "deficits" de custeio . de exercícios anteriores, de acôrdo com a
cláusula XXIV; e todos os impostos, taxas, prêmios de seguro, indeniza~
ções e contribuições, estabelecidas em lei ou concessão e que forem pagos
pela concessionária em virtude do presente contrato.
b) A parte proporcional das despesas de custeio, incluindo~se as de ope~
ração, engenharia geral, supervisão, contabilidade e administração da emprêsa,
comuns aos serviços desta concessão e a outros executados pela concessionária em virtude de contratos celebrados com o Govêrno Federal, calculada essa
parte tomando~se a relação entre a receita bruta de que trata o item I desta
cláusula e a receita_bruta total da Companhia.
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c) .,As importâncias correspondentes à depreciação nnual dos bens constitutivos dos serviços da concessão e aprovadas pelo Govêrno nos têrmos da cláusula XXXV, para a constituição da "Reserva para Renovação" de materiais
e equipamentos.
3)

Como renda liquida:·

A dife::-ença entre a renda bruta e as despesas de- custeio.

Dessa renda liquida serão retiradas a remuneração do capital reconhecido,
de acôrdo com a cláusula XX, e os valores a creditar à conta Lucros de Compensação e à Reserva da Amortização do Ce.pital Reconhecido.
Reservas legais que devam ser constituídas, além daquelas citadas neste
contrato, correrão à conta da remuneração do capital reconhecido da Companhia.
CLÁUSULA XXXIV

Para os mesmos efeitos da cláusula an'terior, considerar-se-á como capital
reconhecido:
A soma de tôdas as quantias aprovadas pelo Govêrno Federal tanto para
as primeiras instalações como para os acréscimos e melhoramentos posteriores, nos têrmos desta concessão, que a concesúonária despender com a aquisição de terrenos, edifícios, construções e instalações de equipamentos, de antenas, de linhas e de cabos, estabelecimento de escritórios e na aquisição de
quaisquer outros itens do ativo fixo que sejam necessários à perfeita execução
dos serviços da concessão, inclusive despesas de administração, contabilidade,
engenharia e despesas gerais, juros e outros encargos financeiros imputáveis,
à aquisição e instalação dêsses terrenos, edifícios, equipamentos, antenas, linhas, cabos, escritórios e de todos os i~ens d'o ativo fixo, até a data em
que os referidos itens forem encorporados aos serviços da concessão.
§ 1.0 Os juros a que se refere o final da alínea precedente serão contados a partir da data da encomenda dos equipamentos, aquisição de terrenos
e início das construções de edifícios, depois da aprovação, pelo Govêrno, dos
projetos e plantas de aquisições e instalações.
§ 2. 0
Não se computarão no capital reconhecido, para efeito de amortização e de remuneração à éoncessioná:da, o valor de aquisiçõeS ou realizações de qualquer espécie, para ampliação, m'elhoramento e renOvação dos equipamentos e serviços, desde que as sorrias 'provenham de valores em poder da
concessionária, eni. contrapartida à reserva para a renovação ou lucros de compensação, ou das próprias rendas dos serviços no ano, a menos que se apliquem nesse fim as parcelas atribuíveis à concessionária como remuneração
ou amortização do seu capital no ano.
§ 3.0 As quantias autorizadas pelo Gov&rno como despesas à conta do
capital reconhecido, considerarMseMão encorporadas a essa conta a partir da
data em que as respectivas ·construções, instalações e demais itens tenham
sido postos· no serviço da concessão.
§ 4. 0 As quantias autorizadas pelo Govêrno para inclusão na conta do
capital reconhecido, serão consideradas aprovadas, desde que o Govêrno sôbre elas não se tenha manifestado no prazo de 60 dias, contados da data da
apresentação ao Departamento dos Correios e Telégràfos dos respectivos comprovantes e detalhes das despesas.
§ 5. 0 A concessionária poderá, mediante prévia autorização do Govêrno,
fazer emissões de debêntures ou contrair empréstimos a longo prazo, com ou
sem garantia hipotecária, mas os serviços do seu resgate e dos juros ficarão
a cargo exclusivo da concessionária, que utilizará para êsse fim, sob sua única
responsabilidade, as quantias que lhe couberem para a remuneração e amor·
tização do seu capital reconhecido.
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CLÁUSULA XXXV

Para a formação da "Reserva para Renovação", a concessionana manterá
um registro de todos os seus bens com a sua duração prevista em serviço, de
acôrdo com a praxe em serviços congêneres. O valor da parte depreciável de
cada bem dividido pela sua' duração dará a percentagem de depreciação correspondente. As percentagens a aplic2r serão aprovadas pelo Govêrno é serão
debitadas ao custeio para constituir a "Reserva para Renovação", destinada
a manter as instalações e equipamentos com o máximo de· efidência, provendo
as substituições ou renovações de materiais que se tornarem imprestáveis para
o serviço pelo uso, desgaste, acidente, obsolência ou outras causas.
§ 1.0 Perdas extraordinárias de instalações e equipamentos serão levadas
á conta do custeio para acréscimo extraordinário dessa reserva.
§ 2.0 A Reserva para Renovação será constituída em título de passiva
e as importâncias quE\ lhe correspondam, ficarão em poder da concessionária
e representadas por títulos do seu ativo fixo ou corrente.
§ 3. 0 As retiradas de materiais serão creditadas ao ativo fixo e debitadas
à Reserva para Renovação, quando essa for snficiente para tanto, sendo-lhe
creditados cs valores de salvados ou resíduos. O valor debitado à Reserva será
deduzido do "Cs.pital Reconhecido".
§ 4.0 As substituições ou adições feitas com os recursos proporcionados
pela Reserva para Renovação não serão computadas como pertencentes ao
"Capital Reconhecido" a não ser quando a concessionária reconstitua com seu
capital os contravalores correspondentes àquela Reserva.
CLÁUSULA XXXVI

Para o cálculo das importâncias a creditar à Reserva para Amortização
do Capital Reconhecido nos têrmos da cláusula XXII e parágrafos, ter-se-á
em conta que o saldo credor dessa Reserva, capitalizado à taXa de 7 % deve
reproduzir aquele capital no fim da concessão, dedu~idos o saldo credor da
reserva para renovação e da conta Lucro de Compensação. Em cada ano por
ocasião da tomada de contas, calcular-se-á a diferença entre o capital com
aquelas deduções segundo os saldos no momento e a reserva de amortização, e a
anuidade média que deve reproduzir essa dlferença no têrmo da concessão, capitalizada àquela taxa. Tal será a parcela a incluir na Reserva nos têrmos do
§ 2.0 , daquela cláusula.
CLÁUSULA XXXVII

Será sempre facult2do à concessionana, para os efeitos do § 2.0 , da cláusula XXXIV, empregar- na ampliação e melhoramento dos equipamentos e serviços o seu próprio capital ou os saldos, das contas Lucros de Compensação
e Reserva para Renovação em seu poder,

6.a PARTE -

DA CADUCIDADE DA CONCESSÃO
CLÁUSULA XXXVIII

A concessão incorrerá em caducidade, pleno ju;-e, declarada por decreto
do Govêrno, independentemente de interpelação _ou ação judicial, sem que a
Companhia tenha direito à indenização alguma e nem à devolução de caução:
a) se as estações não estiverem em funcionamento dentro do prazo' estabelecido nas cláusulas XII e XV;
·
"
b) se, depois de iniciadas, as comunicações ficarem, no todo ou em parte,
interrompidas por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, salvo motivo de
fôrça maioT, a juízo do Govêrno;
c) se a concessionária realizar serviços de carater telegráfico, em fono-,
gramas, ou utilizar a concessão para fins diversos do estipulado nêste contrato;
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d) se, sem prévia

au~orização

do Govêrno, sôbre o serviço interior ce-

lebrar convênios ou ajustes com qualquer outra emprêsa particular de serviço
telefônico ou radiotelefônico que funcione ou venha a funcionar no país ou
no estrangeiro;

e) se, sem prévia autorização do Govêrno, transferir direta ou indireta~
mente o objeto. desta Concessão; considerando-se transferência indireta da concessão, qualquer fusão ou ligação financeira, no país ou no estrangeiro que
acarrete sua subordinação ou predominância;
f) se não forem .pagas, nas époc~s marcadas, as contribuições para as
despesas de fiscalização ou, dentro do prazo fixado na cláusula XXX, os saldos devedores das contas sôbre as quais não tenha havido reclamações;
a) se não for completada dentro de 30 dias a caução de que trata a cláusula XXXI, logo que dela se tenha retirado qualquer quantia para pagamento
de multas, taxas ou impostos devidos pela Companhia;
h) se não forem realizadas, dentro dos prazos marcados pelo Govêrno, as
substituições e renovações necessárias para manter os serviços, de acôrdo com
a cláusula XVI.
7.• PARTE -

DA ENCAMPAÇÃO E REVERSÃO
CLÁUSULA XXXIX

Se, ao expirar o prazo inicial dêste Contrc:lto, a reserva de amortização
capitalizada, acrescida do saldo credor da conta Lucros de Compensação e da
reserva para renovação menos o saldo devedor, se existir, da conta do ativo
Lucros a Compensar, tiver atingido valor igual ao do capital reconhecido, todos
os bens constitutivos do ativo fixo dos serviços passarão à propriedade do
Govêrno, se êste assim o entender, liquidando-se a favor da concessionária os
saldos das contas Reserva para Amortização, Reserva para Renovação e Lu:cros de Compensação, para completar a recuperação do seu capital.
§ 1.0 Se, expirando o prazo inicial da concessão ou qualquer das suas
prorrogações, aquela soma não atingir o capital reconhecido e o Govêrr.o r~
solver tomar posse dos bens constitutivos dos serviços, completará a diferença,
para reembolsar· aquele capital.
§ 2. 0 Se, por qualquer motivo relevante, resolver o Govêrno encampar
a concessão antes de terminado o seu prazo, pagará à ·concessionária o capital
reconhecido ainda não amortizado, acrescido do saldo devedor da conta Lucros
a Compensar, se existir .
§ 3.0 Em qualquer prazo, desde que a soma inicialmente descriminada
nesta cláusula atinja o valor do caPital reconhecido, o Govêrno poderá tomar
posse dos bens constitutivos do serviço, sem qualquer indenização à concessionária. mas quer no caso dêste parágrafo, qu\r no caso do anterior, pagará
à concessionária uma bonificação de 20 % (vinte por cento) sôbre o capital
reconhecido para as despesas de liquidação da concessão se esta ocorrer antes
de decorridos ·15 (quinze) anos do início do presente contrato. Esta bonifi~
cação será reduzida de 2 % (dois por cento) por ano decorrido após o 15.0
(décimo quinto).
§ 4. 0 Se, após 120 dias ao têrmo do prazo do contrato ou de qualquer
de suas prorrogações, o GoVêrno não providenciar para tomar posse dos bens
constitutivos do ativo fixo dos serviços, na forma prevista nos itens' anteriores,
a concessão será prorrogada automàticamente por um prazo 4e 5 (cinco) anos,
nas mesmas condições do presente contrato.
·
§ 5. 0 No caso de existirem instalações e obras, aprovadas pelo Govêrno,
ainda não incluídas no capital reconhecido no momento da encampação, a indenização abrangerá o custo das mesmas, devidamente comprovado.
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§ 6. 0 Nos casos de encampação e caducidade do contrato, o Govêrno de
comum acôrdo com a concessionária, poderá apropriar-se de tOdo ou de parte
dos materiais e objetos sobressalentes existentes nos almoxarifados e depósitos,
indenizando a concessionária do preço de sua aquisição devidar'hente compro~
vada, ou na falta de comprovação, determinado por uma avaliação que se fará
por arbitramento na forma do estabelecido na cláusula XLIII.
§ 7.0 Caso a encampação dos serviços seja feita depois de reduzidas as
tarifas por iniciativa da concessionária com fundamento no p'arágrafo primeiro
da cláusula XVIII, qualquer saldo devedor que, porventura, existir na conta de
lucros a compensar, será desprezado na determinação da. indenização a ser paga
à concessionária.
CLÁUSULA XL

No caso de incidir a encampação sôbre estação em que seja efetuado
simultâneamente com o interior o serviço internacional, a concessionária terá
:um prazo razoável, a juízo do Govêrno, para a separação dos serviços, continuando no seu transcurso com o serviço interior e com obrigação de operá-lo
nos têrmos dêste contrato.

8.• PARTE -

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
CLÁUSULA XLI

Para os efeitos da primeira parte da cláusula XII, a concessionana poderá utilizar as estações montadas e as instalações feitas com fundamento nos
Decretos-leis ns. 2 .463, de 1 de agôsto éle 1940, e 4. 749, ~e 28 de setembro

de 1942.
§ 1.0 Se qualquer dessas estaçÕes não fôr mímtida para o serviço internacional, por passar êsse serviço a ser atendido pela rêde radiotelefônica interior, de acôrdo com o disposto na cláusula XVII, a mesma poderá ser destinada ao serviço interior.
§ 2.° Fica claramente entendido que a concessionária sOmente terá direito
a· retribuição de 9 %, de que trata a cláusula XX, sôbre as parcelas do custo
e das despesas de instalação referentes a esta cláusula que forem incluídas na
conta do capital reconhecido.
CLÁUSULA XLII

A partir do 15.0 ano da vigência do presente contrato, a concessionária
se obriga a oferecer à subscrição do público brasileiro, mediante o lançamento
nas bolsas brasileiras, pelo menos 50 Of0 das ações com que pretenda aumentar
seu capital social, se ocorrer a necessidade dêsse aumento. No caso da subscrição no Brasil não atingir essa percentagem, a Companhia poderá obter, onde
julgar conveniente, o restante do aumento do seu capital.·
CLÁUSULA XLIII

As dúvidas e questões que se suscitarem entre o Govêrno e a concessionária sôbre a aplicação e inteligência das cláusulas dêste contrato serão, na
impossibilidade de acôrdo, definitivamente decididas por arbitramento.
§ 1.0 Para o arbitramento nomearão as partes um árbitro, cada uma, e,
previamente e de comum ocôrdo, um terceiro desempatador que funcionará
sômente s,e os dois primeiros não chegarem a acôrdo.
§ 2. 0 O recurso ao Poder Judiciário no tocante às questões relativas ao
pagamento de multas, taxas ou impostos, não suspende a sanção de que trata
a cláusula XXXVIII.
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CLÁUSULA XLiV

O fôro do" contrato será a Capital Federal,
CLÁUSULA XLV

O contrato só entrará em vigor depois de registrado pelo Tribunal de
Contas, não se responsabilizando o Govêrno por indenização alguma se aquela
instituto denegar-lhe registro. O prazo para vigência das disposições do Contrato, se outro não lhe fôr , assinado no texto, se entende contado a partir
dêsse registro.
Rio de .Janeiro, 31 de maio de 1944. --João de Mendonça Lima.

DECRETO-LEI N.O 6.547-

DE

31

DE

MAIO

DE

1944

Dá nova redação ao enunciado na parcela de Cr$ 4. 500. 000,00, do crédito
especial aberto pelo Decreto-lei n. 0 6.056, de 2 de dezembro de 1943,
destinada à Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art, 1.0 A parcela de Cr$ 4. 500. 000,00, do crédito especial aberto pelo
Decreto-lei n. 0 6. 056, de 2 de dezembro de 1943, destinada a atender às
despesas com o aparelhamento da linha férrea Natal-Nova Cruz, da Estrada
de Ferro Central do Rio Grande do Norte, passará a ter a seguinte redação:

Departamento Nacional de Estradas de Ferro
b) Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte:
Para atender às despesas com o prosseguimento da
construção do trecho Ângico-São Rafael e com o
aparelhamento da linha férrea Natal-Nova C!'uZ,
compreendendo a construção de obras de arte,
substituição de trilhos, linha telegráíica e material rodante , . . , , . ·........................ .
Cr$

4. 500.000,00

Art. 2. Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de- sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da 'Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,
João de M endonç.:t Lima.
A. de Souza Costa.
0

DECRETO-LEI N, 0 6.548-'- DE 31 DE MAIO DE 1944

Altera dispositivos da Lei de Promoções do Exército, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Passam a ter a seguinte. redação os artigos abaixo mencionadM
do Decreto-lei n.0 5. 625, de 28 de junho de 1943 (Lei de Promoções):
"Art. 10.
a) O curso de sua formação, para os postos de 2.0 Tenente atá
ç de Capitão; o das Escolas de Armas, Estado-Maior ou Técnica
do Exército e Aplicação ou Aperfeiçoamento dos Serviços, para oe
postos de oficial superior.
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O oficial, enquanto matriculado na Escola de Estado-Maior ou
na Escola Técnica do Exército, fica dispensado d~ curso da Escola
das Armas para promoção. Se não lograr concluir o respectivo curso
com aproveitamento, sOmente ·poderá ter acesso aos demais postos
da hierarquia satisfeita a exigência do curso da Escola das Armas.

b)

......................... ........................... .
_

c) Capacidade física indispensável ao exercício das funções de
seu pôsto,- verificada em inspeção de saúde, a que deve ser previamente submetido, para o fim especial de acesso.
Fica dispensado dêste requisito o oficial em tratamento de
saúde por motivo de:
moléstia contraída ou ferimentos recebidos em campanha
ou na manutenção da ordem pública; ou, ainda, moléstia dêles proveni~nte;

desastre ou acidente no serviço ou instrução, ou moléstia
dêles . proveniente.
Para os efeitos dessa dispensa, é necessário quJ seja anexada a
ata de inspeção de saúde e respectivo documento sanitário de
origem, devidamente controlado.
d)

e) Como tempo de serviço em unidade de tropa, no mínimo
um ano, em cada período de seis anos.
A arregimentação dos oficiais do Q. E. M. A. é-- regulada por
lei especial.
f)

g) Possuir, no mínimo, trinta anos de idade para ascender ao
oficialato superior."
"Art.
§

13.

. .. -....................................... -.. .

1.0

§ 2.0 As alterações de interstício São medidas da alçada do Govêrno, que poderá reduzí-lo até a metade em todos os postos, ou
aumentá-lo até o dôbro, para os postos de subalternos, por proposta
da Comissão de Promoções do Exército, tendo em vista não só o
número de vagas existentes em cada pôsto, mas também o equilíbrio que deve existir no acesso entre Ós oficiais da mesma turma
de aspirantes,
As alteracões de interstício serão e~ relação às datas de promoções e não- as fixadas no art. 43. "

"Art, 22 . Para a promoção a General dos Serviços - Médico
e Intendente - o requisito exigido na alínea d do art. 21 é substituído pelo curso mais elevado da esPecialidade e os requisitoS
constantes das alíneas e e g do mesmo art. 21 e são, igualmente,
por:
1 Como oficial mperior, ter exercido funções compatíveis
com seu pôsto, na sua· especialidade, durante dois anos, consecutivos
ou não;
2 Como Coronel, ter chefiado, por igual espaço de tempo,
consecutivo ou não, estabelecimento ou serviço inerente à sua especialidade.
Para a promoção ao p8sto de General de Brigada oriundo do
Q.T.A., criado pelo Decreto n. 0 6.417, de 13 de abril de 1944,
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é dispensado o requisito da alínea d do art. 21 e substituídos os
das letras e e g por:
- como oficial superior, ter chefiado durante dois anos, consecutivos ou não, estabelecimento ou serviço inerente à sua especialidade".
0

"Art. 25.
§ 1.0 Nenhuma promoção será feita em qualquer turma sem
que tenham · sido promovidos todos os aspirantes da mesma arma
ou serviço da ·turma anterior, uma vez satisfeitas as exigêllcias es-tabelecidas em Lei.
§ 2.° Constituem uma turma de candidatos a oficial todos os
que, pela terminação do curso de formação, tenham sido declarados aptos num mesmo dia. "

"Art. 32. As promoções no magistério serão feitas nas datas
estabelecidas no art, 9.0 da presente lei.
Parágrafo umco. As propostas serão enviadas pela Diretoria do Ensino à Comissão de Promoções do Exército, acompanhadas
dos documentos comprobatórios".
"Art. 35. O número de oficiais a incluir nos Quadros de
acesso pelos princípios de merecimento e antiguidade será fixado
pelo Ministro da Guerra, que levará em conta as vagas existentes
e prováveis.
§ 1.0 Organizados os Quadros de acesso, quando o númeio
de candidatos inscritos for inferior ao número de vagas verificadas,
a Comissão de Promoções do Exército providenciará a inclusão de
novos nomes, escolhidos dentre os compreendidos nos limites fi~
xados para o semestre em curso, de sorte que feitas as promo~
ções, restem ainda dois dêles.
§

z.o

§

3.o

§ 4. 0 Na organização dos Quadros de acesso de merecimento,
serão levadas em conta as inclusões dos oficiais pertencentes aos
Quadros especiais A e Q . A."

"Art. 42. Na organização dos Quadros de acesso de merecimento, a presença de oficiais da categoria de Técnico da Ativa
(T.A.) não deverá ser levada em conta no número fixado pelo
art. 35, não podendo, entretanto, o número dos mesmos exceder
àquele limite.
Parágrafo único. Não pode ser incluído no Quadro de acesso
nenhum oficial dessa categoria mais moderno que o mais moderno
do· Q.O., A, ou Q.A. ingressado."
"Art. 4 7. As autoridades militares preparam os documentos
relativos a todos os oficiais a ela diretamente subordinados e que,
nas datas referidas no art. 43, satisfaçam a todos os requisitos
estabelecidos no art. 10. :ltsses documentos serão remetidos à
Comissão de Promoções do Exército, até 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, e servirão de base, respectivamente!, à organização dos quadros de acesso do . segundo semestre do ano queestiver em curso e os <do primeiro semestre do ano seguinte."

"Art. 71 ............................................... ..
§

1.o
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§ 2. 0 Os Generais Médico e Intendente opinarão, apenas, pelo
voto, na organização dos QUadros de acesso relativos aos oficiais
do Corpo de Saúde e Serviço de Intendência, respectivamente,
§ 3.0
•,•
§ 4,0

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

"Art. 87. Os oficiais que tenham atingido a idade limite para
a transferência para a Reserva de 1.3 Classe e em favor dos quais
Ja existam, pelo princípio de antiguidade, vagas abertas do pôsto
imediato ou resultantes, deverão aguardar na ativa a data de pro~
moções mais próxima . No caso de não serem promovidos nessa
data, por qualquer circunstância, serão transferidos para a Reserva e sua vaga será computada imediatamente".
"Art. 89. As promoções dos oficiais pertencentes aos Quadros
"Q. A." e "A" são reguladas, respectivamente, pelos Decretos
ns. 0 1.556, de 8 de abril de 1937, e 21.461, de 3 de junho de 1932".
"Art. 95. A presente Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário".
Art. 2.0 O disposto no art, 89 aplica-se a partir de 3 de maio de 1938,
data da primeira promoção por merecimento_ de oficial do Quadro "A",
sem nenhuma vantagem, de antiguidade ou Outra qualquer, atrazada.
Art. 3.° Ficam suprimidos a alínea g do art 19 e. o parágrafo único do
art. 41.
·
Art. 4.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, ievogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N.O 6.549 -

DE

31 DE MAIO DE 1944

Dispõe sôbre a divisão territorial do país
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Ficain confir-nadas as instalações de comarcas, têrmos e dis~
tritos, da atual divisão do país, que se tenham realizado depois do dia 1 de
janeiro último, e bem assim permitido que se instalem até o dia 1 de janeiro
de 1945 as circunscrições em cuja sede não foi ainda realizada a solenidade
prevista na parte final do item IV do art. 4.0 do Decreto-lei n. 0 5. 9b1,
de 21 de outubro de 1943.
Art. 2. 0 E' fixado o dia 1 de janeiro de 1945 para entrar em vigor o
quadro territorial dos Estados que ainda não o tenham aprovado até a data
desta Lei.
Parágrafo único. Nos Estados a que alude êste artigo fica prorrogado
até 1 de janeiro de 1945, o quadro territorial aprovado para vigorar até
·1 de janeiro de 1944, devendo o novo quadro territorial vigorar obrigatàriamente durante quatro anos apenas,
Art. 3.0 E' facultado aos governos dos Estados, observado, o processo
estabelecido no art. 4.0 do Decreto-lei n. 0 5. 901, de 21 ele outubro de 1943,
alterarem a respectiva divisão judiciária, desde que as alterações introduzidas
entrem efetivamente em vigor até o dia 1 de janeiro de 1945.
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Art. 4.° Continuarão em vigor em cada· uma das partes dos novos municípios as leis do município de que foram desmembradas, até que o novo
município tenha legislação própria.
Parágrafo único. No prazo de 30 dias a contar da instalação de cada
município, deverá o prefeito enviar ao Conselho Administrativo do Estado
o projeto do respectivo orçamento.
Art. 5.0 Simultâneamente com .a eleboração dos respectivos quadros territoriais, dÊlverão os govêrnos dos Estados elaborar e submeter à aprovação
do Presidente da República, por intermédio do Ministro da Justiça e Negócios Interiores, o projeto de Decreto-lei relativo à criação dos cargos de
justiça necessários à instalação das novas circunscrições cuja criação tiver
sido proposta.
Art. 6.0
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da. República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6.550- DE 31 DE MAIO DE 1944

RetiÍica os limites e -a divisão administrativa dos Territórios do Amapá, do
Rio Branco, do quapo'ré, de Ponta Porã, e do Iguassú
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 São fixados os seguintes limites para os Territórios Federais
criados pelo Decreto-lei n. 0 5.812, de 13 de setembro de 1943:
a) Território Federal do Amapá - a Noroeste e Norte, a linha de limites
com as Goianas Holandesa e Francesa; - a Nordeste e Leste, com o Oceano
Atlântico (incluindo as ilhas litorâneas de Maracá, da Onça e outras); - a
Sueste e Sul, o talvegue do Canal do Norte, (incluindo o arquipélago de
Bailique ilhas de Bailique, do J aburú, do Brigue, Curuá, do Franco, dos
Marinheiros e outras merÍores) ___._ e uma linha no braço norte do rio Amazonas que acompanhe o alinhamento geral da margem continental (excluindo
a maior parte das ilhas dêste braço e incluindo apenas as muito próximas do
continente, no alinhamento das- terras marginais, como as ilhas Pedreira,
Santana, dos Periquitos e outras menores) até a foz do rio Jari; - a Sudoeste
e Oeste, o rio Jari, da sua foz até a sua nascente principal na serra do Tomucumaque;
b) Território Federal do Rio Branco a Oeste, Norte e Leste, os limites com a República da Venezuela e a Guiana Inglesa; a Sueste e Sul,
o J;"io Jamundá ou Nhamundá, da sua nascente principal na Serra Uassari até
o paralelO da nascente piincipal do rio Alalaú, seguindo por êsse paralelo
até alcançar a referida nascente; o rio Alalaú, até a sua foz no rio Jauaperi,
descendo por êste até a sua foz no rio Negro e por êste rio acima até a foz
do rio Jufari; - a Sudoeste, o rio Jufari, desde a sua foz até a sua 'nascente
principal; o divisor de águas entre os rios Demeni e Xeruini, desde a nascente principal do Jufarí até o divisor de águas entre o Demení e o Catrimani; êste divisor até encontrar o paralelo que passa pela nascente principal
do rio C:rtrimani e seguindo por êste par~lelo até a serra Fatima;
c) Território Federal do Guaporé a Noroeste, o divisor de águas
Ituxí-Abunã e Ituxí-Madeira, até o ponto mais próximo da nascente do ParanáPixuna, descendo peta dito Paraná-Pixuna até o paralelo da confluência do
Igarapé Maicí com o rio M~deira; - a Norte, Nordeste, Leste e Sueste, pelo
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paralelo da confluência d'o Igampé MéliCÍ com o rio Madeira até essa con~
fluência, subindo êsse igarapé até a sua nascente, seguindo pelo divisor Gi~
Pan:,ná-Marmelos e Gi-Pamná-Roosevelt, até o paralelo da confluência do
rio Capitão Corrdoso com o rio' Roosevelt; seguindo por êsse paralelo até
a dita confluência, sobe o rio Capitão Cardoso e o seu formador rio Tenente
Marques até a fóz do Igarapé Pesqueira.; dessa foz, por uma reta, até o
salto Joaquim Rios 1l<.> rio !quê, subindo o rio !quê até a fóz do córrego
Toluirí-Inazá, pelo qmd sobe até a sua nascente e daí, pelo divisor de águas~
~té a nascente principal do rio Cabixí, pelo qual desce até sua fóz no rio GuaPoré; ~ ao Sul, Sudoe~te e Oeste, pelos limites com a República da Bolívia,
desde a confluência do rio Cabixí com o ·rio Guaporé, até o limite entre o
T8rritói'io do Acre e o Estado do Amazonas, por cuja linha lir.clÍtrofe continua
até encontrl>'r o divisor de águas Ituxí-Abunã;
d) Território ·Federal de Ponta Porã ~ a Oeste e Noroeste, pelo rio
Paraguai desde a fóz do rio Ap2c até a fóz do rio MirandB.; a Nordeste,
Leste e Sueste, pelo rio l"hiranda, desde a SUSJ fóz no Paraguai até a fóz do rio
Aquidamma, snbindo por êste até a fóz do ribeirão Agachí pelo qual segue E.•té
as nascentes; dêste ponto, por uma lini1.a reta até a principa'l cabeceira do
ribeirão Ta~~uaral, descendo por êste até a sua desembocadura no rio Miranda;
e>'ü seguidJ., por êste rio acima até a barra do rio Nioaque pelo qual sobe
,.até a foz do córrego Ja:carezinho; por êste córrego acima até sua nascente e
dê.•Í, :·.·_)r uma linha reta, até a c<>.beceir-S~ do córrego Laranjeira; desce por
êste cón-ego até a sua fóz no ribeirão Carandá; pelo qual desc.e até a fóz do
córrego Burití; d&ste ponto, por uma linlm reta, até a confluência do córrego
Espenídio no ribeir5o Taquarussú, subindo por êste até a fóz do ribeirão Corumbá; por êste acima, até a foz do rio Cangalha, pelo qual sobe até a sua
m:scente; ds•Í, alcança o divisor de águas do rio Brilhante e do ribeirão Budtí,
também chç::nado do América; segue por êste divisor até a na·scente do ._rio
Brilhante, pelo qua·l desce até a SWl fóz no rio Ivinheimn; prossegue pelo rio
Ivinheima abaixo e, pelo seu braço mwegável mais importante, alc:omça o rio
Parcm8; de~cendo por êste, segue até n fronteira com a Repúblic?. do Pan~guai,
n2.0 serra do ]./[ars•cajú; ~ ao Sul e Sudoeste, coro a República do P2.raguai,
acompanhando o limite internacional, até a Ióz do rio Apa;
e) Território Federal do Iguassú ao Norte, Nordeste, Leste e Sueste,
o rio Ivaí desde a sua f6:?: no Par:má até a confluência do rb T:c,•:9ir-acuí,
subindo por êste até a íoz do ribeirão Saltinho pelo qual sobe até as suas
cabeceiras; daí, por uma linha reta e sêca, f\lc>mça 8S nascentes do rio d'Areia
e descendo por êste vai até a sua foz no rio Plquirí; dêste ponto segue pelo
rio Piquirí acima e.té a foz do rio Cobre, pelo qual sobe até a foz do rio de
Cinco Voltas, por êste acim.a até a desembocadura do arroio dos Quatís, pelo
qual sobe até a sua nascente; daí, por uma llnha reta, alcança a cabeceira
do rio Restinga Gnmde e por êste abaixo até sua foz no rio Canbgalo pelo
qual desce até o rio Cavernoso, descendo por êste até sua foz no rio Iguassú;
dêste ponto, segue pelo rio Iguassú aci.ma até a foz do rio Butiá, pelo qual
sobe até as suas nascentes, de onde segue em linha reta até as cabeceiras do
la·geado Rancho Grande pelo qual desce até sua foz no rio Chopim; daí, pelo
Chopim ab:úxo, até a foz do rio das Lontras e por êste, águas acima, até
a foz do ribeirão das Capivsu·as pelo qual sobe até sua nascente; dêsse ponto
segue pelo espigão divisor das ágm~s dos rios Iguassú e Uruguai, passando
pelo morro da Balisa, no rumo gerfll de Leste, até encontrar as nascentes do
lageado Santa Rosa; desce por êste lageado até sua desembocadura no rio
Chapecó, pelo qual sobe até a foz do lageado Norte, e por êste acima até
sua nascente; daí continua por uma linha sêca até encontrar a nascente do
lageado Tigre e por êste abaixo até sua foz no rio Chapecózinho; descendo
por êste até a foz do lageado do Paulo, pelo qual sobe até a sua nascente;
daí, por uma linha reta, à cabeceira do lageado Torto; desce por êste até a
sua confluência no rio Ressaca, pelo qual continua águas abaixo até sua foz
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no rio Iraní, descendo por êste até sua foz no rio Uruguai; - ao Sul, o rio
Uruguai, da foz rio Iraní até a foz do Peperi-guassú, nos limites com a
República Argentina; - a Sudoeste, Oeste e Noroeste, a linha internacional
com as Repúblicas da Argentina e do Paraguai, prosseguindo pelo talvegue do
rio Paraná até a foz do rio Ivaí.
Art. 2.° Fica restabelecida a jurisdição dos Estados s8bre as áreas dos
Ter:ritórios incluídas na delimitação estabelecida no artigo 1.0 do Decreto-lei
0
n. 5.812, de 13 de setembro de 1943, e que não constam da delimitação
ora fixada.
Parágrafo único. Os Estados alterarão o quadro territorial vigente, par3
o fim de ex:::luir do mesmo as án:.,as retirad2s à 'sua jurisdição, pelo presente
Decreto-lei, e bem assim a inclusão das que ora lhes foram -restituídas.
Art. 3.0

Os Territórios a que .alude o artigo 1.0 têm a seguinte divisão:

a) o Território do Amapá é dividido em três Municípios, com as denominações de Amapá, Macapá e Mazagão, compreendendo o primeiro a área
do }.1unicípio de igual nome, que pertencia ao Estado do Pará; o segundo,
parte do Município do mesmo nome, daquele Estado; e o tm·ceiro, parte dos
Municípios de Mazag~o e Almeirim, que pertenciam ao Estado já referido;
b) o Território do Rio Branco é dividido em dois Municípios, com as
denominações de Boa Vista e Catrimani, compreendendo o primeiro a área "
do Município de igual nome que pertencia ao Estado do Amazonas e o segundo a parte do Município de !Vfoura, do mesmo Estado;
c) -o Território do Guaporé é dividido em três Municípios, com as denominações de Pôrto Velho, Alto IY.Iadeira e Guajará Mirím, compreendendo
o primeiro a área do Município de igual nome e parte do Município de Humaitá, ambos do Estado do Amazonas; o segundo, a área do ]\lfunicípio do
Alto Madeira, do Estado de Mato Grosso; o terceiro, a área do Município
de igual nome e parte do de· Mato Grosw, que pertenciam ao último Estado
acima refe~ido;
d) o Território de Ponta Porã é dividido em sete Municípios, com- as
denominações de Pôrto Murtinho, Bela Vista, Ponta Porã, Dourados, Miranda,
Nioaque e Maracajú; cada. um dos quatw primeiros compreende a área do
MunicíPio de igual nome que pertencia ao Estado de Mato Grosso; o quinto,
parte dos Municípios de Miranda e de Corumbá, do mesmo Estado; o sexto e
o sétimo, respectivamente, parte dos Municípios de igual nome, ainda do mesmo Estado;
e) o Território do Iguassú é dividido em cinco Municípios, com as denominações de Foz do Iguassú, Clevelândia, Iguassú, Mangueirinha e Xapecó; o
primeiro compreende a área do l\1unicípio de igual nome, que pertencia ao
Estado do Paraná, e parte do distrito de Campo' Mourão, do Município de
Guarapuava, do mesmo Estado; o segundo compreende a área do Município
de igual nome, que pertencia ao Eshl.do já referido; o terceiro; o distrito de
Laranjeiras e parte do distrito de Catanduvas, ambos do Munic!pio de Guarapuava, já mencionado; o quarto, parte do Município de Palmas, ainda do
mesmo Estado; e o quinto, parte do Município de Xapecó, que pertencia ao
Estado de Santa Catarina,
Art. 4.0 A capital do Território do Amapá é a cidade de Mac2.pá; a do
Território do Rio Branco é a cidade de Boa Vista; a do Território de GuB:poré é _a cidade de Pôrto VelhCi; a do Território de Ponta Porã é a cidads
de Maracajú; a do Territóriv do Iguassú é a cidade de igual nome (vila
de Xagú, ex-Laranjeiras),
'
Art. 5.0 E'sta Lei entrará em vigor no dia 1 de julho de 1944, mas as
sua5 disposições retroagirão ao dia 1 de janeiro de 1944 para efeitos fiscais.
Parágrafo único. Os tributos que a União, o Estado ou o Munidpio
já üverem receb~do, na data desta Lei ficarão, porém, definitivamente incorpoK
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rados .às respectivas Teceitas, valendo a quitação dada pela repartição arte·
cadadora até agora competente perante a que a, substituir.
Art. 6.0 Revogam-se as disPosições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARÔAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza

Costa~

DECRETO-LEI N.0 6.551- DE 1 DE JUNHO DE 1944

rlbre ao Ministério do TrD.balho, Indústria e Comércio o crédito especial de
Cr$ 3.517.485,30 pé'l.ra indenização às instituições que menciona
O PresidBnte da República,- usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto ao Ministério do Trab<llho, Ir:.dústrb e Comércio
o crédito éspecial de três milhões, quinhentos e desessete mil, quatrocentos
oitenta e cinco cruzeiros e trinta centavos (Cr$ 3. 517. 485,30), para atender
às despesas (Serviços e Encargos) de indenização às instituições abai::w discriminadas, de que trata a Exposição de Motivos n. 0 318, do Ministério da
Fazenda:

c,$

· Caix';... de Apose;nta~oria e Pensões dOs Serviços Aéreos e
.l ele-Comunr-:açocs . . ............................ .
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos EÍnpregados em
Tr2.nsportes e Cargas ............................. .
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriádos ..... .

2.934.631,40
188.236,90
394.617,00
3.517.485,30

Art. 2.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 1 dé junho de 1944, 123.0 da Indep~mdência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
DECRETO-LEI N. 0 6. 552 -

DE 1 DE

JUNHO

DE 1944

Autoriza o Prefeito do- Didrito Federal a conceder isenção do impôsto de
·doação, concorrente com o de compra e venda, na aquisição de imóveis
para os órfãos de José Furtado So<iJ.res de Mcir-eles, segundo piloto do
"Aníbal Benévolo", navio brasileiro torpedeado na guerra atual
O Presidente da República, usando da atribu~ção que lhe confere o artigo 180 da Constituição e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n. 0 96, de
22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a conceder isenção do impôsto de doação sôbre Cr$ 33.000,00 (trinta e três' mil cruzeiros),
concorrente com o de compra e venda, na aquisição dos prédios, com respectivo terreno, da Rua Pedro de Carvalho 535 e 539, casas I e II,· na freguesia do Engenho Novo, com os recursos fornecidos pelo Lloyd Brasileiro, a
título de indenização, por seguro de vida, e· angariados pelo "Comité de Au-
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:xílios às Famílias das VítimB.:; ti~ Afundamentos", à.est'nados aos menores
Nilda, Jair e Marina, órfãos de J ,·~é Furtado SoareS de Meireles, segundo piloto do "Aníbal Benévolo", navio bL<didro torpedeado a 12 de agôsto de 1942.
Art. 2.0 Revogam-se as -disposi\,;3cs em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de junho de 1944, 123. 0 d~. Independência e 56. 0 da
República.
GE1'ULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho..•

DECRETO-LEI N.O 6. 553 -

DE 1 DE

JUNHO

DE 1944

DiSpensa aos oficiais pertencentes à 1.a Divisão de lnhmtaria. Expedicionária
a exigência do requisito constante do art. 19, alínea f, do Decreto-lei
n. 0 5.625, de 28 de junho de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti~.:uição, decreia:
Art. 1.0 Para os fins de promoção por merecimento, aos oficiais pertencentes à 1.a Divisão Oe Infantaria Expedicionária fica dispensado o requisito
de que irata o art. 19, alínea f, do Decreto-lei n. 0 5. 625, de 28 de junho
de 1943.
Parágrafo único. Aqueles que, por qualquer cir1..::.:nstâflcia, forem excluídos da 1.a Divisão de Infantaria Expedicionária, ainda .~cn território brasileiro, sOmente poderão ser promovidos por merecimento deiJ.:.-::-; de satisfazerem áquele requisito, mesmo que já tenham ingressado no respecí:i·:o quadro
de acesso.
Art. 2. 0 Êste Decreto-lei entro.• em vigor na da-ta de sua publicação, revogadas .as disposlções em contrário.
Rio de Js.neiro, 1 de junho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N.O 6. 554 -

DE 2 DE JUNHO DE 1944

Abre, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 3.322,00
para patJ,ametJto da vantagem (Pessoal) que indica
art.

O Presidente dà Repúbiica, usando da atribuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Artigo único. Fica· aberto, ao 1\tíinistério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 3.322,00 (tr6s mil trezentos e vinf:e e dois cruzeiros)
para pagamento da· gr2.tificação de representação de USS 200,00 (duzentos
dólares), concedi.da ao Naturalista, classe L, do Qu<'.ldro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, Berta Maria J {llia Lutz, para re~llizar estudos
de História Natural, nos Estados Unidos da América do Norte, em diversas
instituições científicas, durante o prazo de oito semanas, além do que lhr;>
foi autorizado para sua permanênci~ naquele país, como delegado brasileiro à ConfHência Internacional do Trabalho em Filadélfia.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1944, 123.0 da Independência e- 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema. ·
A. de Sousa Co,<;ta.
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DECRETO-LEI N. 0 6. 555 -

DE

2

DE JUNHO DE

1944

Dispõe sôbre o pessoal do Inst-ituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e dá outi:as pmvidências
art.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Os serviços do 'Instituto serão executados por pessoal nomeado
em comissão ou a título permanente para os cargos e carreiras do Quadro,
e por pessoal extranumerário, -admitido a título precário.
Parágrafo único. Pa:ra obras e outros serviços custeados pela terceira
seção do orçamento, (art. 38, parágrafo único, do Decreto-lei n. 0 2. 865,
de 12-12-40), bem como para os serviços custeados pelo fundo de assistência,
(art. 37 do citado Decreto-lei), poderá ser admitido, além de extranumerários, pessoal que ficará sujeito, no que couber, à legislação referente ao
pessoal 'de obras do Serviço Público Federal.
Art. 2.0 O agenciamento de seguros privados será atribuído a corretores, não podendo ser exercido por servidores do Instituto.
Parágrafo único. Aos servidores cuja função esteja diretamente ligada
à orientação dos corretores de seguro!? privados, ou se relacione especificamente com a produção dos mesmos seguros, poderá ser atribuída gratificação
variável, de acôrdo com as instruções que forem baixadas pelo Presidente
do Instituto.
Art. 3.0 P:1ra admissão do pes~oal do Quadro e de extranumerários é
indispensável a prévia habilitação, por meio de provas, ou de provas e
títulos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos cargos
de provimento em comissão nem às- funções de extranumerário para as quais
não seja feita essa exigência no Serviço Público Federal.
Art. 4. 0 Todos os servidores serão admitidos 'por ato do Presidente do
Instituto, e por êle promovidos, removidos, transferidos e demitidos, salvo as
exceções já previstas em lei.
Art. 5.0 Os cargos do Quadro serão grupados em carreiras ou serão
isolados, de provimento efetivo ou em comissão.
Parágrafo único. As carreiras corresponderão a atividades suficientemente diferenciadas, sendo cada uma definida pelo agrupamento de ativi~
dades afins, comportando diferentes graus de acesso.
Art. 6. 0 A admissão aos cargos de provimento efetivo, isolados ou de
carreira, será feita para estágio probatório, de dois anos, findo o qual, se
apurada a conveniência da confirmação do servidor, pasSará êste a gozar
de estabilidade, só podendo ser demitido em virtude de falta grave, devidamente comprovada.
Art. 7.0 Os mensalistas serão admitidos para as funções previstas na
respectiva 'I'ab~la Numérica e os demais extranumerários dentro dos limites
das dotações própdas, para atender a necessidades eventuais ou para serviços
que não possam ser executados pelo pessoal do Quadro.
Art. 8. 0 As promoções obedecerão, no que couber, ao sistema em vigor
no Serviço Público Federal.
Art. 9.0 Além do vencimento ou salário do cargo ou função, só poderão
ser percebidos:
a) salário-família;
b) a percentagem sôbre os lucros, a que se refere a alínea d) do art. 47
do Decreto-lei n.0 2. 865, de 12-12-40;
c) gnüificação pela prestação de serviço extraordinário;
d) gratificação de função, prevista no Quadro; e
e) a gratificação a que se refere o parágrafo único do art. 2. 0 dêste
Decreto~ lei.
, Art. 10. Os vencimentos mensais do Presidente e de cada um dos
quatro Diretores, aos quais se refere o art. 15 do Decreto-lei n. 0 2. 865, de
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12~12-40, são aumentados, respectivamente, para Cr$ 5. 500,00 (cinco mil
e quinhentos cruzeiros) e Cr$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos cruzeiros).
Art. 11. Fica elevada para Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) _a gratificação mensal concedida, a título de representação, aos membros do Conselho Fiscal a que se refere o § 2.0 do art. 49 do Decreto-lei n.0 2, 865,
de 12-12-40.
Par&grafo único. Para pagamento dessas gratificações, bem como de
quaisquer outro:::.s despesa's com a manutenção do Conselho Fiscal, anualmente
será posta: à .dispos-ição do Presidente dêsse Conselho, pelo Presidente do Instituto, a importância ae Cr$ .250. 000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros).
Ai-t. 12. O total da despesa de pessoal não poderá ultrapassar a soma
das seguintes parcelas:
a) três quartos do total representado pela alínea a do art. 36 do De·
creto·lei n. 0 2.865,' de-12·12-40; e
b) metg·de do total representado pelas_ alíneas h, c e.. d do cit8do
art. 36.
P~·rágrafo único, O disposto neste artigo não se aplica à despesa com o
pessoal necessário -aos serviços de assistência, cUjo pagamento corre à Conta
do fundo de que trata o art. 37 do Decreto-lei n, 0 2. 865, de 12-12-40, nem
à despesa com o pessoal destinado à execução e fisca-lização de obras e demais
serviços custeados pela terceira seção do orçamento,
Art. 13, ·Ficam incorporados ao quadro permanente do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, com os mesmos direitos
e deveres dos empregados do referido quadro, os. atuais ocupantes de cargos
efetivos do extinto Instituto Nacionorl de Previdência e os GJtuais servidores
extrcmumerários que ao tempo da publicação do Decreto-lei n.0 2 ,865, de
12-12-40, já serviam ao IPASE, na ·qualidade de extranumerários, neles
incluídos os da sua Comissão Reorganizadora.
Parágrafo único, A incorporação ·dos atuais ocupantes de cargos efetivos
do extinto InStituto Nacional de Previdência se fará de acôrdo com a i-eh~ção
nominal anexa a-o poesente Decreto-lei, cabendo ao Presidente do Instituto expedir os neceasários atos de admissão.
Art. 14. Aos ocup<!ntes de ca•rgos eíetivos do extinto Instituto NacioÚGJl
de Previdência, constantes da relação anexa a êste Decreto-lei, fica a:ssegurado o . pagamento da diferença de vencimento indicada -"-* referida rela:ção.
Art, 15. Ficam dispensados da exigência de estágio probatório, a que
se refere o art. 6. 0 do presente Decreto-lei, os servidores que, ao serem
nomea•dos ps.ra os cargos e carreiras do Qua'<iro, já contarem dois anos de efetivo
Serviço no Instituto,
Art. 16. A partir do corrente exercício não será computada, para fim
de distribuição de percentagens aos. servidores do Instituto, a parte dos lucros
a que se refere o inciso III do art, 46 do Decreto-lei n, 0 2. 865, de 12-12-40,
que seja proveniente do seguro social regulado pelo Decreto-lei n, 0 3. 34 7, de
12-6-41, revertendo essa im:Port?ncia para o Fundo de Assistência de que trata
o artigo 37 do citado Decreto-lei n, 0 2. 865.
Art. 17. Ficam revogados os parágrafos 1.0 e 2.0 do art, 36, e os artigos 51 e seu pa.rágrafo. único, 52~ 53 e seus parágrafos, 54 e seu parág;rafo
único, 55 e seu parágrafo único,
e seus parágrdos, 58, 59, 60, 87, 100, 101
e seu parágrafo único, 103 e seu parágrafo único, 104, 105 e seu parágrafo
único, ·e 106 do Decreto-lei n.O 2. 865, de 12-12-40, e demais dispo:>ições em
contr,ário.
Art. 18, O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a<? disposto nos arts. 10, 11 e seu parágrafo único, 13- e
seu parágrafo único, e art. 14, que vigorarão a partir de 1.0 de janeiro de 1944.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.

si'

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

RELAÇÃO NOMINAL A QUE ~E REFERE O PARÁGRAFO ÚNI~O DO ART. 13 DO PRESENTE. DECRETO-LEI

-

SITUAÇÃO ATUAL

Nom e
Cargo efetivo-

Carb!Í A. Martins P ereira
Aníbal de Figueiredo
Letícia Gigliotti de Barros ..........
Oscar de Albuquerque ..
Maria Elisa V. da For:.seca
Gentil Amado .... ........
.. .
Manuel V. de O!ive bG. Amorim . . ..
Aluísio Gonçalves de Meio ... . . . .
Raul Ts.bàada ... . ........... ....
Homero Cruz , ... .
Leon de Carvalho B ompet
Alcindo Pac.heco ..
Sara Muniz Freire ............. .
Luís Cordovil Pires .......... . .
Colombo de Oliveir e .........
..
Carlos Bandeira Fi! h o .............
Leopoldo Augusto de Afonseca
Jorge Bettamio Gui mnrães ...... . ..
Félix' Moses . . .. ...............
Orlando Schmidt CB bral ........ .
Benedito Bueno J únior ........ .....
José Neves Ferreira ............ ..
Guiomar P. Siqueir a Filho ...... .. .
Dulce CoutO ..... . ............
:Heitor J. de Miran da Carneim
Duarte V. Mendes de Queiroz ......
HelenR> Alcdá Del Olmo ......
..
Totila Cor.:eia Baima
.
Francixo de Paula Noronha .........
Nestor do Nasdme nto Guedes ......
Maria da Costa 'R ibeiro
.. .
José da Silveit"a Eu·eno ..............
Mário Lisboa Bal'b
Ondina Matos Rib eira .............
Benedita Valadares ............ . . .
Maria da Glória M arques ..........
João Coelho Neto .
Roberto Barroso de Brito
Alfredo Mourão Ru ssell ............
Manuel Siqueira P in to .......... .
Nelson Alberto Ma chOOo ...........
Isar Cruz ...... .
José Louriva·l M. da Cmz
..
Marina Pradel Val ad'9.res
. ..
José Antônio do Am arai ...........
Maria Adelaide Wi lson
Maria Emília: de O Guia .......
Maria J. de Pa1va Ronco
Genny de M. Mat os Staack
Luísa Fernandes .

···········
..............
..........

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

..

.

.....

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

"" .............

·················
..........

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

Col. de Leis -

Vol. III -

I.N.P.I
I

1.' E~criturário .. , ...
1.' Escriturário . .....
1.' Escriturário .......
1.' Escriturário ......
1.' Escritw.::ário . .....
1.' Escritt;rário
1.0 Escriturário ......
1.' Escriturário . .....
1.' Es:::i'iturário
....
1.0 Escriturário ......
1.' Escl'iturá~·io ......
1,0 Escriturário . .. ...
1.' Escritl1rário
1.0 Escritul'ário ......
!.' Es:::dtmário .....
L' Escriturária . .....
!,O Escriturário .. ....
LO Es:::oiturário
1.0 Escriturário .....
1.' Escriturári-::1 ..
2.' E~criturá1·io .. ....
2.' Escriturário .. . ...
2.' Escri.tu:·ário . .....
2.0 Escritur1.rio .. ....
2.' Escritur6rio . . . . . . I
2.' Escríturido . .....
2.0 Escrit:ur8.do .
2.o Escritur.3rio . . . . .
2.o Escri.tnrário . .....
2.' Escriturário . . . . . . I
2.' Escri.tur8!'io .....
2.' Escriturário ..
2-' Escriturário . ....
2.0 Escritur.S.rio .....
2.' Escriturário . .....
2.0 Escril:urário . .....
2.0 Escriturário ......
2.' Escriturário .....
2.' Escritunh-io .. ....
2.0 Escrihtrtirio ..
2.o Escriturário . .....
2.' Escriturário " ...
2.' Escriturário .....
2.' Escriturário . .....
2.c Escrittn.1rio .
2.' Escritur:h!o . .....
2.' Escrituráüo . " ...
2.0 Escriturário
2.' Escriturário
2.' Escritl1r3rio "

Pág. 150 -

......

..

......
.

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

.....

.

.

...

.
.

....

.
.

.....

:. ::::I
...

:iVIaua

1

Vencimento
.•

1. 740,00
1. 740,00
1. 740,00
1. 740,00
1. 740,00
1. 740,00
1. 740,00
1. 740,00
1. 74-0,00
l. 740,00
1. 7'!·0,00
1. 740,00
1. 74·0,00
1. 7c'J.O,OO
1. 7.:1,0,00
1. 740,00
1.7<10,00
1. 7.q.o,co
1. 740,00
1. 7.~·0,00
1.3{)0,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1. 300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1. 300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00

r

I
I

I

I

AUMENTO

'
SITUAÇÃO PROPOSTA

..

Adicional

150,00
150,00
150,00
lSO,UO
150,00
150,00
100,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
140,00
140,00
150,00
150,00
150,00
100,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
140,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1$0,00
140,00
150,00
150,00
140,00
150,00
140,00
140,00

I

I

I

Total

1.890,00
1.890,00
1. 890,00
1. BYO,I)Q
1.890,00
1.890,00
1.840,00
1.890,00
1 890,00
1. 890,00
1.890,00
1 890,00
1.390,CO
1.890,00
1.880,00
1. 880,00
1.890/ll)
1.390,00
1. 890,00
1. 840,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.4SO,Ou
1.450,0(}
1.450,00
1.45~),00

I

1·.-450,00
1.450.00
1 450,(;0
1.440,00
1.45'.),0()
1.450,00
1.450.00
1.45f1,CO
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1. 450,NJ
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.440,00
1.450.00
1.450,00
1.440,00
1.450.00
1.440,00
1.440,00

Aumento

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
. 300,00
300,00
300,00
300,00

I
I Vencimento
I
2.190,00
2.190,00
2.190,00
2. 190,00
2.190,00
2.190,00
2.140,00
2.190,00
2.190,00
2.190,00
2. 190,00
2.190,00
2. 190,GO
2.190,00
2. 180,00
2. 180,00
2.190,00
2. 190,00
2 .1.90,00
2.140,00
1. 75D,OD
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 740,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 740,00
1. 750,00
1. 7.Sü,ú0
1. 740,00
1. 750,'JO
1. 740,00
1. 740,00

Dif. de venci~
menta do artigo 14

-----O!.
Of.
OI.
O f.
O!.
O!.
O!.
Of.
O f.
OI.
C>!.
O!.
Of.
0!.
Of.
Of.
O f.
Of.
0!.
O f.
Of.
Of.
Of.
Of.
Of.
ÜÍ.

O f.
O f.
O f.
Ol.
Of.
O f.
Of.
Of.
O f.
Of.
O f.
Of.
O f.
O!.
O f.
Of.
Of.
O!.
Ol.
O f.
Of.
OI.
O f.
Of.

Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Admüüstrativo ..
Administra-tivo.,
AdministrG•tivo.,
Administr~tivo ..
Administra·tivo ..
Administra·tivo, .
Administrativo ..
Administr2tivo ..
Administrativo ..
Administra·tivo ..
Admbistra!:ivo. ,
Administrativo ..
Adrainistrativo ..
P_dministrntivo ..
Administn·,tivo ..
Adminbtr;:;,tivo ..
Jl_dministrativo ..
Administrativo ..
Administrstivo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
ft_dministn:ttivo ..
Administr:::tivo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrr:tivo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo, .
Adr::ünistrativo ..
Acb1inistrativo ..
Administrativo ..
AdmiD.isí.-:·ativo ..
Admin!~trativo ..
Admi.olistrativo ..
A dE1i.nistrativo ..
Administr3Üvo .-.
Administrativo ..
Administrativo ..
Aclmidstmtivo. ,
Administrativo ..
Administrativo.·.
Administr8 tiv o ..
Administrativo, .
Administrativo ..

K

K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K

K
K

J
J
.T
J
J
.T
J
J
J
J
J
J
J

J
J

·'J'
J
J
J
J
J
J
J
J

J

J
.T
J
J

I

2.200,00
2.200,00
2. 200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2. 200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.-200,00
2.200,00
2. 200,00
2. 200,00
2. 200,00
2.200,00
2. 200,00
2. 200,00
2.200,00
1.800,00
1. 800,00
1. 800,00
1.800,00
1. 800,00
1. 800,00
1.800,00
1.800,00
1. 800,00
1. 800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1. 800,CO
1. 800,00
1.800,00
1. 800,00
1. 800,00
1. 800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1. 800,00
1. 800,00
1. 800,00
1.800,00
1. 800,00
1. 800,00
1. 800,00

SITUAÇÃO ATUAL

AUMENTO

Nome
Cargo ef.stivo- I.N.P.

I Vencimento i
I

América de Cunto , .• , •.•..
Alfredo de Carvalho ..• , . . . . • .
..
Ernesto Alves Sta:::ck ... , . , .....•.
Júlia de Castilhcs Fr@nco . . •
.•
Hermínio de Freita~ ........•.
Marina Graupera Twares
Alberto da Silv:; Ramos ...... .
Oscar Batista Lelt-e •...... , . . . . • • ..
Djalma Meireles
..... .
Heliodoro da Silva Couto ......... .
Ra~l Elói do Rêgo Castro ......... .
Gilberto C. de Carvalho ...•......
Maria de Araújo Gondim ..• , ..... .
Luci Ribas Mariano .......•...•...
Maria C. 1'/.[onteiro de Carvalho .. .
Mário Francisco dos Santo~ ...... .
Napoleão Fony;,t Neto .......•. , • , .
Dina Nunes Ribeiro .............. .
Manuel D~ntas Filho , . . . .. , . , , ..
Erna R. Schlagin ........•.•.•...
Hildeberto Barbosa Viana .....• , ..•
José Seco . . . . . . .
. ............. , .
Elí de Lamare .....•...•.••••..• , • ,
José Marques de Azevedo . , • . • . . ..
Ester Carneiro L. Vasc9ncelos
.... .
Sílvio Monteiro de Ba-rros ... , ..... .
Eugênia Azevedo Ferreira ••. , •.
Moacir Coelho da Silva , . . . . . . . , .
Manuel Osório Filho . . . . . . . . . . . .
'Bolivar IV[artins Pereira ........... .
Afonso A. Roberto Mi1Eet . . . . . . .
Mário Lacombe ................ .
Nilo da Silva Rocha . . . . . . . . . . .. .
Fernando '1\Junes Pereira ......•.
Leo Lopes de Rt 1de ......... .
Raul Bern:?Jrdes .........•.•••... ,
Demócrito da C. Silveira . . . . . . . .
Joaquim Raimundo dos Santos •... , .
Sílvio Fra:nçois ............. , ..
Francisco JVIachado Borges . . . . . . . . .
Noelli Correia df' ll.1el~ ........ .
Júlio Rocha Fernandes .. , .•• , , . . .
Aurélia Ortega IV!ari .......... .
A!bni:ra Ribeiro Boamorte , .... .
Haroldo Teixeira ......... , .... , ..
Galdino da Silva Barbosa ..•.... , .. .
Manuel Camargo ................. .
G~a:ací S. ~amargo ............. .
Mano Ferreira ... _............... .
Amaro José Siqueir:?J Pi:uto ....... .
Amanda de Carvalho
........ .
Abgar de Andrade Figueira . , .... , , ,
Col. de Leis -

V oi. III -

2. 0
2. 0
2.0
2.0
2.0
2. 0

2.

0

2. 0
~- 0

2. 0
2.

0

2. 0
3.0
3.0
3.0
3.0

Escriturário
EscriW.rário
Escrit}lrário
EscrituráriÔ
Escntudírio
Escriturário
Escriturário
Escriturário
E:>critu.rúb
Escritm·ário
Escri~urário
E::~critmário

Escriturário
Escrlturàrio
Escriturário
Escriturário
3. 0 Escritu<.:hio
3.0 Escriturário
3.0 Escriturário
3.0 Escriturário
3.0 Escriturário
3.0 Escriturário
3.0 Escriturário
3.0 Escri~u.ddo
'0
o.
Escriturário
3.0 Escriturá-.io
0
3. Escriturádo
3.0 Escritt:.rário
3.0 Escrituráüo
3.0 EscrituráriO
3.0 Escritur8rio
3.0 Escriturário
Escri.t~ddo

I

..••..
1. 300,00
..... -I )· 300,00
......
1.300,00
1 1.300,00
. • . . . . 1 1. 3oo,oo
..... -I 1. 300,00
...... j 1. 300,00
... , . -I 1.300,00
..... -I 1.300,00
...... j 1.300,00
.....
1 .. z.o o,,o o

·1

...... j
......
......
......
......
.,,...
... , . .
......
......
.•. .. .
.. ' . . .
......
.•. .. .
.....
......
......
......
.,....
......

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

Escrií:urário
Escriturário
Escriturário
EScriturário
Escriturário
3.0 Escriturário
3. 0 Escriturário· ..... .
3-.o Escriturb.rio
0
3. Escriturário
3.0 Escriturário : : : : : :
3.0 Escriturf..rio
3.0 Escriturário ...... ,
Auxiliai' v~ classo ....
Auxiliai 1.a classe .... .
Auxiliar 1. a ch!sse .... .
Auxiliar 1. a classe .... .
Auxiliar Vt dasse. , ...
Auxiliar 1. 8 classe ..••.
Auxiliar La classe.,, ..
3. 0
3.0
3.0
3.0

Pág. 150 -

I

'I

Mapa 2

I

1 3 00 00
í. 060,00

1. 060,00
1.060,00
1. 060,00
1.060,00
1. 060,00
1. 060,00
1 .'060,00
1.060,00
1.060,00
1. 060,00
1. 050,00
1. 060,00
1.060,00
1. 060,00
1. 060,00
1. 060,00
1. 060,00
1. 060,00
1. 060,00
1.060,00
1. 060,00
1.060,00
1.060,00
1.060,00
1.060,00
1.060,00
1.060,00
1.060,00
1.060,00
1.060,00
1.060,00
1.060,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00

I

I
I
I

I

I

Adicional

150,00
150,0C
150,00
100,0ú
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
so,oo
150,00
140,00
150,00
150,00
150,00
130,00
140,00
150,00
140,00
130,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
140,00
150,00
140,00
140,00
130,00
150,00
150,00
140,00
150,00
140,00
150,00
150,00
15'0,00
150,00
150,00
100,00
110,00
150,00
130,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

I
I

I
1

SITUAÇÃO PROPOSTA

Total

1.450.00
1.450,00
1.450,00
1.400,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1. 450,00
1.450,00
1. 380,00
1.450,00
1.440,00
_1.210,00
1.210,00
1.210,00
1. 190,00
1. 200,00
1. 210,00
1.200,00
1. 190,00
1.210,00
1.210,00
1.210;00
1. 210,00
1.210,00
1.210,00
1. 200,00
1.210,00
1.200,00
1.200,00
1.190,00
1. 210,00
1.210,00
1.200,00
1.210,00
1.200,00
1.210,00
1.210,00
1.210,00
1.210,00
1.210,00
1.160,00
1.170,00
1. 210,00
1.190,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00

Cmreira

300,00
300,00
300,00
200,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
300,00
300,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
20ú,OO
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200;00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 600,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1. 750,00
1.-580,00
1. 750,00
1. 7-''cO,OO
1.410,00
1.410,00
1.410,00
1.390,00
1.400,00
1.410,00
1.400,00
1.390,00
1.410,00
1.410,00
1.410,00
1.410,00
1.410,00
1.410,00
1.400,00
1.410,00
1.400,00
1.400,00
1.390,00
1.410,00
1.410,00
1.400,00
1.410,00
1.400,00
1.410,00
1.410,00
1.41.0,00
1.410,00
1.410,00
1.360,00
1.370,00
1.410,00
1.390,00
1. 120,00
1. 120,00
1.120,00
1. 120,00
1' 120,00
1' 120,00
1.120,00

Administrativo ..
Administrr:~ti v o ..
Administrativo ..
Administrativo •.
Administrativo ..
Of. Adrninistrativo ..
Of. Adr.1inist!.·2tivo ..
Of. A~m~n~st:·et~vo.:
Of. AammJ<;trstlYJo .•
Of. Administrativo ..
Of. Administreüvo ..
O f. Administrativo ..
Of. Administrativo ..
O f. Administra-tivo ..
Of. Administrativo ..
Of. Administrativo ..
Of. Adminislrativo ..
Of. Adnünistraiivo ..
Of. Adminü:trativo ..
O:f. Administrativo ..
Of. Administrativo ..
OL Administrativo ..
Of. Administrativo ..
Of. Administrativo ..
Of. Administn{civo ..
Of. Administrativo ..
Of. Administrativo ..
Of. Administra-tivo ..
Of. Admülistrativo ..
O f. Administrativo ..
Of. Administrativo ..
Of. Administrativo. ,
Of. Administra-tivo ..
OI. Administrativo ..
Of. Administrativo ..
Of. Administrativo ..
Of. Administra-tivo ..
Of . .Administrativo ..
Of. Administrativo ..
Of. Adn\inistrat!vo ..
Of. Administrativo ..
Of. Administrativo ..
Of. Admi:uistrativo ..
Of. Administra-tivo ..
Of. Administrativo ..
Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escrit:urário
Of.
O f.
Of.
Of.
Of.

I

I

Padrão

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
I
I

I
I
I
I

I
I
!
I
I

I
!
l

r
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

' I
I

I
I
I
I

I
G
G
G
G
G

G
G

I

Vendmento

1.800,00
1. 800,00
1.800,00
1. 800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1. 500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1. 500,00
1. 500,00
1. 500,00
1.500,00
1. 500,00
1. 5_00,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1. 500,00
1. 500,00
1. 500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1. 500,00
1.500,00
1. 500,00
1. 500,00
1. 500,00
1. 500,00
1. 100,00
1. 100,00
1.100,00
1. 100,00
1.100,00
1. 100,00
1. 100,00

i

Dif. de venci
menta do ar~
tigo 14

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

I
SITUAÇÃO ATUAL

Nome
Cargo efetivo- I.N.P.

.. ·········
...........
.........

Hercílio Gonçalvé~ Fialho
1-Jiaria de Jesús :::13. Silva
João Pedro 1Vfartins Olivares
Luís Cz.ntuária D. Medronho
·······
Osmar Graça .....•• , ••..• , • , .. , ...
Maria Madalena c. Azevedo
·······
Mário Augusto L. Diniz Junqueira
Renato de ·Morais Bastos
..
F..ionso de Mon:is Lima
Gumercindo L. Scholbi .........
Artur Araújo Souto Maior .......
Newton Nerí
Aimoré Ubi<S~jara Cerri ...........
Moscir A vila Pereira
Gastão de Oliveira
..
S:?.dÍ Ribeiro Áivares
".
Hilda Regina Ribeiro ... ...
. .. .
Maria Rita Cintra Lima
Anéúa Ccelho Sal a-zar ......
. ...
Francisco Cmnt~rgo Mesquit-a
Joaquim de l\1. Falhares Filho-,, ...
Pio Py de Oliveira ..............
Guilherme Lopes Rodrigues
Nelson Boc2ter ................ ..
Malvina Cunha Carva-lho
..
Emili;;,no Pereira Neto ........ ..
Esteta P. Do ria
.....
Fr~11cisco Pedrosa ..................
Antônio Cavour Filho
Ade!I!ar Silv2res
Oscar Leans Alvc
Antônio Jo2..quiP 'Goula1·t
Uliss-es RodriguEls de Cnrva1ho ......
Gracho de Sous<1 Palmeira
Al~ide de Sousa Freire
Amir Dauzacher Dorneles
Wylma-r Pereira Neto
Honorina de Abreu ................
Álvaro do Silva Ramos .............
Edgar Ribeiro Leito
"
Manuel 1v1oreira ...................
Estevam Fregaponi
··-···········.
Zenon de 1\oíorai:>
Manuel Antônio Gonçe.lvas
Adolfo Olinger do' RGL ...
.. . .. . .
Rubem Germano Pedreira
Silvério de Jesús Teixeira
Edmundo Br2gante .............. ..
José Li bário Bu!cão
Ota:cílio Alecrim
Rui Coutinho ......................

.... ·····
..........

..

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

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

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

........

........

..... .

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

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

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

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

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

.
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II
I

Auxiliar 1.3 classz, .... [
Auxiliar 1.a classe .•... i"
Auxiliar 1.a classe ....... [
Auri!ie; !." ele"e ... ,
Auxiliar 1.n classe .....
Am:iliar 1.a classe .....
Auxiliar V' classe ... , .1
Auxilia; !." ela'" ....
Auxiliar La classe .....
Auxiliar 1.a classe .....
Am:i.li.ar La classe ..... 1
Auxiliar L 3 classe .... ·\
Auxiliar La classe .... ,
Au!dliar L 3 classe ..... \
Auxiliar l.U classe .....
Auxiliar La classe .. , .. 1
Auxiliar L a classe .....
Auxiliar La class8, ... ,
Auxilia•r La classe .... -I
Auxili@I" V" classe .....
Auxilia; 1.• cla,e ....
Auxiliar 2. 3 classe ... , .
Auxiliar 2.n classe •....
Auxiliar Z.:-' classe ....
Am:iiiar 2. 3 classe .....
Auxiliar 2.n "ctass~, .... I
Auxiliar 2.a classe .•.•.
Auxi!iar 2 ..a classe. , ...
Auxiliar 2. 3 classe .....
Auxi.lizr 2.a classe .....
Auxiliar 2. 3 classe.,, ..
Auxiiiar 2."' classe ... , .
At!xiliar 2.a classe .....
Auxiliar 2.a classe .....
Auriliar 2. 01 classe .....
Auxiiiar 2.~ classe.,,,.
Auxiliar 2. 01 classe .. , • ,
Auxilia-r 2.n classe .....
Auxiliar Técnico . ....
Auxiliar Técnico .....
Auxiliar Técnico
Auxiliar Técnico . ....
Auxiliar Técnico .....
Auxiliar Técnico .. ...
Auxiliar Técnico
Auxiliar Técnico
...
Auxiliar Técnico .. ...
Auxiliar Técnico . ....
Auxiliar Técnico
Assist. Procur .
Médico--Adjunto
...

lSO ..- Mapa 3

·1
·1

!

t
·1

·1

.....

. ....
..

. ....
. ....
.

I

AUMENTO

Vencimento )

820,00
820,00
320,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,0(..
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
1. 850,00
1. 850,00
1.350,00
1.850,00
1.850,00
1.850,00
1.850,00
1.850,00
h850,00
1.850,00
1.850,00
2.300,00
1.850,00

I
I

I
I

Adicional

90,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
90,00
70,00
70,00
100,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
90,00
100,00
90,00
100,00
100,00
90,00
90,00
70,00
90,00
70,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
130,00
150,00
130,00
150,00
70,00
80,00
180,00
80,00

I
I

I

I

Total

910,00
910,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00_
920,00
910,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
910,00
890,00
890,00
920,00
790,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
790,00
800,00
790,00
800,00
800,00
790,00
'790,00
770,00
790,00
770,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1. 980,00
2.000,00
1". 980,00
2.000,00
1.920,00
1.930,00
2 ,<}80,00
1.930,00

Aumente

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,QO
200,00
200,00
2DO,OC
200,GO
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,08
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
300,00
3GO,OO
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

I
I Vencimento
I
I

'

1.110,00
1.110,GO
1. 120,00
1. 120,00
1.120,00
1.120,00
1.120,00
1.120,00
1.120,00
1. 120,00
1.110,00
1. 120,00
1. 120,00
1.120,00
1. 120,00
1. 120,00
1. :!.20,00
1. 110,00
1.090,00
1.090,1}0
1.120,00
990,00
·1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
990,00
1. 000,00
990,00
l.OCO,OO

1.000,00
990,00
990,00
970,00
990,00
970,00
2 . 300,00
2 .300,ü0
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.280,00
2.300,00
2.280,00
2.300,')0
2. 220,C:O
~ .230,00
2. 780,00
2.230,00

SITUAçÃO PROPOSTA

-Carreira

!

Padrão

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

Escriturário
Escriturário
Escriturário ......
Escriturário .......
Escriturário
Escriturário .......
Escriturário . ......
Es::riturário
Escriturário
Escriturário . ......
Escriturário
Escritu"rário
Escriturário . ......
Escriturário ......
Escriturário . ......
Escriturário . ......
Escriturário . ......
Escriturário
Escriturário ......
Escriturário . ......
Escriturário
Escriturário
Escriturário . ......
Escriturário
Escriturário .
Escriturá<io . ......
Escriturário
Escriturário .
Escriturário
Escriturário
Escriturário ... "
Escriturário
Escriturário
Escriturário . ......
Escriturário
Escriturário
Escliturário . ......
Escriturário
Contador
Contador .........
Contador
Contador .........
Contador . ........
Contador .........
Contador
Contador .........
Contador
Contador .........
Conts.dor .........
Adj. Procurador. , ..
Médico ...........

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

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

I

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

.........

ci

-

.

G
G
G
G
G
G
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

L
K

II

I Dif
Veu~~:·n1ent-J

r

I

I 1. 100,00

I
I

I
I
I
I
I

I

I

.,.

10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
20,00
20,00.
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00

1. 100,00

I

de vencimenta do
tigo 14

1.100,00
1. 100,00
1. 100,00
1. 100,00
1.100,00
1.100,00
1. 100,00
1. 100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1. 100,00
1.100,09
1. 100,00
1.100,00
1. 100,00
1. 100,00
1. 100,00
1. 100,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2. 200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.600,00
2.200,00

-

I

20,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
90,00
100,00
90,00
100,00
100,00
90,00
90,00
70,00
90,00
70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
30,00
100,00
80,00
100,00
20,00
30,00
180,00
30,00

PARTE SUPLEMENTAR

•~•ro

SITUAÇÃO ATUAL

Nome
Cargo cfeti vo - I .N.P,

I
I
I Vencimento [
I
I
I
I

-----1
.....

Contador . . . . , .
Pedro Paulo da Rocha
Sub-Contador
Henrique Dias Coelho ............ .
Sub-Contador . . .....
J O!i.é Cláudio B. Bulcão ........ .
Tesoureiro . . .. .....
Hugo Barreto ................ .
Rui Vicente P:mla Barreto ........ . Fiél-Tesoureiro . .....
Alexandre D'Escrf:•gnolle ........... . ChGfe Seção
Gil Afonseca de Alencar ......•..... Chefe Seção ...
Orlando Penafort.-; CaldZ~s .......... . Chefe Seção , .
Artur A, da Costa Ferreira , , . , , ... . Chefe Seção .. .
Severino Leite IVIindelo . : .. , .... , .. Chefe Seção .. .
Homero ].Jl:ontei.ro ....... , ....... , .. Chefe Seção .. ......
Joaquim l\1ontano Diíini . , , , .. , , , . , . Médico-Chefe . ......
Assist. Atuário
Ivo de Araújo FB.miliar
Duarte Augusto Figueiredo ........ . Porteiro . . . . . . ......
Contínuo ..... . ......
Leovegildo Lea.l de Almeida . , .
Contínuo
Oscar da· Silva M~chado . . ...... .
......
Contínuo
Genuino Vieira da Cunha
......
Manuel Bellerophonte Lim~ .. , .... , . Contínuo
..
Sabino Nilo de Moura . . . . ..... , .. Contínuo
......
Valdemiro Nune3 de Sousa .. , ..... . Contínuo
......
Antônio de Sousa ...... , . , , , . , .... . Servente
......
Diogo Duarte dos Santos . , . , ..
Servente
......
José Gonç;o.•lves Ferreira ....... , . , .. Servente
......
Mário Medeiros .. , . . . . . . . . . . . . . .
Servente
......
Onofre Silva ..... , .. , , ... , ....
Servente
......
Napoleão Pinto ....... , , . , . , , ..
Servente
. . . . . .I
Ambrósio Duarte de :r-J.redeiros ..
Servente
Roberto de Oiivéra Basto.s
Servente
Joaquim José da Cesta
Servente
Antônio Contrera. . ... .
Servente
:r...1:anuel Duarte , , , ................ . Servente
......
Otávio Diniz ...... , , ..... , .. .
Vigia . . . . . . . .
Bernardino N'Jne3 de Souf<a . , ...... . Cabineiro .... . ...... 1

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

......I
....

.......
.....I
......I
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3.250,00
2.500,00
2.500,00
2.800,00
1.410,00
2.300,00
2 .3GO,DO
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
1.060,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
630,00
630,00
630,00
630,00
630,00
630,00
630,00
630,00
630,00
630,00
630,00
630,00
490,00

Adicione.!

-

-

-

I

I
I

150,00
200,00
200,00
200,00
190,00
190,00
200,00
130,00
200,00
150,00
30,00
50,00
50,00
50,00
40,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00.
50,00
50,00
40,00
'50,00
40,00
50,00
50,00
5ü,OO

11

I

I

Total

3.250,00
2.500,00
2.500,00
2. 800,00
1.560,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.490,00
2.490,00
2.500,00
2.430,00
2.500,00
1.210,00
730,00
750,00
750,00
750,00
740,00
750,00
680,00
680,00
680,00
680,00
680,00
680,00
680,00
670,00
680,00
670,00
680,00
680,00
540,00

Aument:-1

400,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,0.0
30D,OO
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,GO
200,00
200,00
200,00
2DO,OO
200,00
200,00
200,00
200,00
150,00

I

I

Venc~~ento
3.650,00
2 .8(10,00
2.800,00
3.100,00
1.860,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2. 790,00
2. 790,00
2.800,00
2. 730,00
2.800,00
l.<HO,OO
930,00
950,00
950,00
950,00
940,00
950,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
870,00
880,00
870,00
880,00
830,00
690,00

SITUAçÃO PROPOSTA

--

I

----- Cs..rreira

Contardor .........
Sub-Contador
...
Sub-Contador
Tesoureiro
Fiel Tesoureiro ....
Chefe Seção,;,,,,,
Chefe Seção .......
Chefe Seção., .. , ..
Chefe Seção .. ,.,.,
Chefe Seção ...... ,
Chefe Seção.,.,.,.
Médico Chefe ... , . ,
,ll.s:;ist. Atuário .....
Porteii."o ..........
Contínuo .........
Contínuo
Continuo
Contínuo .........
Contínuo .........
Contínuo
Servente
Servente
Se!'ve:;.te ..........
Servente .........
Servente
Servente .........
Servente .........
Servente
Servente
Servente .........
Servente .........
Vigia
Cabineiro

.
....

.........

.........

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

.........

Padrão

I Vendment0

I
-

-

-

-

--

--

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

--

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

--

.........

I

-

-

) Dif. de vendmenta do actigo 13

I
'

3.650,00
2.800,00
2.800,00
3.100,00
1.860,00
2. 800,00
2. 800,00
2.800,00
2' 790,00
2. 790,00
2. 800,00
2 '730,00
2.800,00
1.410,00
930,00
950,00
950,00
950,00
940,00
950,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
870,00
880,00
870,00
880,00
880,00
690,00

I

I

·-

--

-

-

-

-
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DECRETO-LEI N. 0 6.556-

DE

5

DE JUNHO -DE

1944

Concede pensão especial à viúva de Isidoro Francisco Soares

O Presidente da República, usan.do da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art, 1.0 É concedida a Malvina Ol.iveira Soares, viúva do ex-condutor
de malas do Departamento ·dos Correios e Telégrafos, Isidom Francisco
Soares, falecido em conseqüência de acidente ocorrido em serviço, em 6de setembro de 1936, na E. F. Noroeste do Brasil, uma pensão especial
na importância -de Cr$ 90,00 (noventa cruzeiros) mensais.
Parágrafo único. A pensão especial de que trata êste artigo é devida
a partir da data da vigência do presente Decreto-lei, correndo a despesa à

conta da verba orçamentária destinada ao pagamento dos demais pensionistas a cargo do Ministério da Fazenda.

Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.557

~DE

5

DE JUNHO DE

1944

Altera as caneiras de Almoxarife do Quadro Permanente dos Ministérios
da F.azenda e da Marinha, do Quadro Suplementar do, Ministério da
Educação e Saúde, do Quadro único do MiniÚério do Trabalho, Indústria e Comércio, e do Quadro IX Parte Permanente do Ministério
da Viação e Obras Públicas, e dá outras. providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas, de conformidade com as tabelas anexas, as
carreiras de Almoxarife do Quadro Permanente dos- Ministérios da Fazenda
e da Marinha, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde,
do Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e do
Quadro IX ~ Parte Permanente, do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 2.0 Os funcionários cujos cargos são elevados- de classe por f8rça
do disposto no artigo anterior, terão seus títulos apostilados ·pelo Órgão de
p~ssoal.

Art. 3.0 Os cargos vagos serão providos com os recursos das contas correntes dos respectivos Quadros.
-Art. 4.0 Para atender- à despesa com a elevação do nível inicial de
vencimentos, ficam abertos, aos respectivos Ministérios, os seguintes cré-

152

A'fOS DO' PODER EXECUTIVO

ditos suplementa!'es à Verba f Pessoal, Consignação I manente, Subconsignação O1
Pessoal Permanente:

Pessoal Per-

Ministério da Fazenda, anexo n. 0 16 do Orçamento Geral da República para 1944 Cr$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil crUzeiros);
. Ministério da Marinha, allexo n. 0 .19 do Orçamento Geral da RePública para 1944 Cr$ 7.200,00 (sete mil .e duzentos cruzeiros);

Ministério .da Educação e Saúde, anexo n.0 15 do Orçamento Geral
da RePública para 1944 Cr$ 23 .400,00 (vinte e três mil . e quatrocentos
cruzeiros) .
Art. 5.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as diSposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5· de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa .

Henrique A. Guilhem.
João de Me;_donça Lima.
Gustavo Capanema.
Alexandre l'darcondes Filho.

!Vl!NISTliR!O DA FAZENDA
QUADRO PERMANENTE

,,

I

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
Certeira ou ca,.rgo

de
cargos

Classe
ou.
padrão

Excedentes

I

I
I
Vagos I Quadro
I
I

SITUAÇÃO PROPOSTA

INúm.l

de
Carreira .ou cêlrgo
cargos _I

I
I

'
Almoxariie

20

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

25

"
.........•......

10
15

---

-

1

-

H

-

7

-

G

-

13

-

F

-

17

-

E

-

-

-

---

75

Observações: -

I

38

oS

I

t

r-

Almoxarife

I

I

-

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

H

20

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

G

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

F

J

Provisórios

dentes

padrão

14

751

Vagos

JU

8

28

Exce-

Classe

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

5
5

'

I

.

I

I

I

-

5

-

4
11

-

18

38

I
11

I

-

..

--- ---

I-

-

38

38

cargos prov1sonos serão· providos com os recursos cla conta corrente do Quadro Perni.anente e serão

suprimidos à medida que os seus ocupantes forem sendo promovidos à classe G. O número de cargos
poderá ser superior a. 75,

o_cup~dos

na carreira não ...,..

gj

MINISTÉRIO DA rdARINHA
QUADRO PERMANENTE

-

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.

II Carreira ou cargo

de
cargos

Classe
ou
padrão

-._.-

Núm.

ExceVagos Quadro
dentes

de
cargos

Carreira ou CS>rgo

II

2

3
4

I

--10

2

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

4

................
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DECRETO-LEI N. 0 6.558-

DE

5

DE JUNHO DE

1944

Altera dispositivos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os parágrafos 6.0 e 7.0' do ·art. 17 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Decreto-lei n.0 1. 713, de 28-10-39) passam
a vigorar com a seguinte redação:
§ 6.0 Após o encerramento das inscrições do concurso, as nomeações em caráter interino só poderão recair em candidatos inscritos.
§ 7.0 A condição. estabeíecida no parágrafo anterior não será
exigida para o preenchimento de claro na lotação de órgão sediado
em Estado onde não houverem sido áhertas inscrições.
Art. 2.° Ficam incluídos no art. 17 do referido Estatuto os seguintes
parágrafos:
§ 8.0 O interino, nomeado de acôrdo com os parágra-foS 6.0 ou
7. 0 · dêste artigo não poderá ser removido nem ter exercício em
repartição ou serviço sediado noutra localidade.
§ 9. 0 Hom.ologado o concurso serão exonerados todos os interinos.
Art. 3. 0 O p8.rágrafo umco do art. 51 do premencionado Estatuto passa
a vigorar com a seguinte 1·edação:
Parágrafo único. O funcionário, exonerado na forma do § 9.0
do art. 17, que fôr nomeado em virtude de habilitação do mesmo
concurso, contará, como antiguidade de classe, o tempo de efetivo
exercício na interinidade.
Art. 4. 0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexnndre Iv.larcondes Filho.
A. de Souza Costa.
Eurico G. Dut-ra.
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
Oswaldo Aranha.
João lklauricio de Medeiros.
Gustavo Capanema.
) oaquim Pedro Salgado Filho.
DECRETO-LEI N.0 6. 559 -

DE

6

DE JUNHO DE

1944

Autoriza a emissão de "Letras do Tesouro"
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda autorizA.do
a emitir até o limite de um .bilhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000.000,00)
"Letras do Tesouro", vencíveis em cento e oitenta (180) dias.
Art. 2. 0 Os títulos terão o valor nominal de cem mil cruzeiros (Cr$
100.000,00), quinhentos mil cruzeiros (Cr$ 500.000,00) ·ou um milhão de
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cruzeiros ( Ct·$ 1. 000. 000,00), ao portador, e vencerão juros de três por
cento (3%) ao ano.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 560 -

DE

6 DE

JUNHO

DE 1944

Cria função gratificada no Quad<o Permanente do Ministério da Educação e
Saúde, e abre crédit-o suplementar
O Presidente da República, mando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
·
Art. 1.° F~ca criada, no Quadro Permanente ôo Ministério da Educação
e Saúde, a função gratificada de Superintendente do Curso Noturno da Escola Nacional de Engenhe.ria, com Cr$ 6. 600,00 (seis mil e seiscentos cruze"iros) anuais.
Art. 2.0 Para atender à despesa com a execução do disposto no artigo
antedor, com a admissão de pessoal extranumerário e com a aquisição de
material para a Escola Nacional de Engenharia, fica aberto, ao Ministério
da Educação e Saúde, tanexo n. 0 15 do Orçamento Geral da República para 1944,
o crédito suplementar de Cr$ 176. 000,00 (cento e setenta e seis mil cruzeiros), em refôrço das seguintes dotações:
VERBA 1 - - PESSOAL

Consignação li -

Pessoal Extranumerário

Subconsignação 04 Contratados ....................... .
Subconsignação 05 - Mensalistas ........................ .
Subconsignação 06 -- Diaristas . : ......................... .

Consign.2ção Ill Subconsignação 09 -

2 -

Consignação li Subconsignação 17 -

Vantagens
6. 600,00

Funções gratificadas
VEP.BA

Cr$
36.000,00
104.400,00
24.000,00

MATERIAL

Material de consumo

Artigos de expediente, etc.

5.000,00

Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janei;:o, 6 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúbltca.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N.0 6.561-

n"'

6

DE JUNHO DE

1944

Dispõe s6bre a concessão de auxflio para funeral à família dos funéionários

inativos da União .
O PresidBnte da República, usando da atribuição que lhe' confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 À família do funcionário aposentado ou em disponibilidade,
que falecer, será conc·edida, a título de funeral, importância correspondente
nos proventos de um mês,
§ 1.0 A despesa correrá por conta da dotação destinada 8'> pagamento
dos proventos.
§ 2.0 O pagamento será efetuedo pela respectiva tepE._ :ição pagadora,
no dia em que lhe fôr apresentado o atestado de óbito, a qualquer das
pe:>soas da família, indicadas no art. 270 do Decreto-lei :1. 0 1. 713, de 28
de outubro de 1939, independentemente da condição de viver a expensas
do inativo.
~
1

Art. 2.0 Êste Decreto-hi entrará em vigor na data Je sua publicação,
evogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de junho de 1944-, 123.0 da Independ3;:cia e 56.0
República.

da

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho .

.1-l. de Souza. Cost-a.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhcm.
João de Mendonça. Lima.

OSV?a!do A.ranha.
João Mauricio de Medeiros.
Gustavo Caparwma.
Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N , 0 6.562 -

DE

7

DE JUNI-IO DE

1944

Revoga o Decreto-lei n. 0 3. 773, de 29 de outubro de 1941, e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe coniere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica revogado o Decreto-lei ri .O 3. 773, de 29 de outubro de
1941, que dispôs sôbre aquisição de aparelhos de gasogênio pelo Ministério cta
Agricultura.
Art. 2.0 O saldo ainda existente na conta-corrente rotativa aberta no
Banco do Brasil S. A., na forma do reierido Decreto-lei n. 0 3, 773, será transferido para a conta "Receita da União" e escriturado pela Contadoria Geral da
República como "Renda Extraordinária" da União,
Art. 3 ° O material de gasogênio adquirido pelo Ministério da Agricultura para reVenda poderá ser utilizado na adaptação e instalação em veiculas
oficiais e em outros fins, a juízo do mesmo Ministério.
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Parágrafo Único. No caso de revenda, o produto da operação constituirá
"Renda Extraordinária" da União.
Art 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as· disposições em contrário~
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.
A . de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0

6. 563-- DE

7

DE JUNHO DE

1944

Câa cargo isolado de provimento em comissão, ·no Quadro Permanente do
Ministério da Educação e Saúde e abre crédito suplementar à Verba que
especifica
O Presidente da República, usando da ah-ibuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decretá:
Art. 1.° Fica criado, no Quadro Permanente do Minist~rio da EducaÇão
_e Saúde, o cargo isolado, de provimento em comissão, padrão N, de Chefe
de Serviço ( S . C. - D. A. )
Serviço de Comunicações do Departamento
de Administração.
Art. 2.° Fica suprimida, no Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, a função gratificada de Chefe de Serviço (S.C. - D.A.)Serviço de Comunicações do Departamento de Administração, com Cr$ 6.60Q,U.0
anuais.
Art. 3.° Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde, para atender ·à
despesa com a execução do disposto nêste Decreto-lei o crédito de Cr$ 24.5ITO_,UO
(vinte e quatro mil e quinhentos cruzeiros), suplementar à Ver.ba 1 -Pessoal_,
Consignação I - Pessoal Permanente, Sub-consignação 01
Pessoal Permanente.
Art. 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicaç"ãó,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capa.nema.

A. de.Souza Costa.
DECRETO-LEI N. 0 6. 564 -

DE

7

DE JUNI-10 DE

1944

Dispõe sôbre reforma, por incapacidade fisica_, de alunos da Escola. J.lllilitar"
da Escola. de Intendência e das Escolas Preparat6rias

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para a aplicação do disposto na alínea d e no § 1. 0 . do art. 76
do Decreto-lei .n.0 3. 940, de 16 de dezembro de 1941, os alunos da Escola
Militar, da Escola de Intendência do Exército e das Escolas Perp~rat6rias
são assim considerados:
a) Cadetes e alunos-da Escola de Intendência do
seja o ano - Aspirante a Oficial.
131.495 -

Col. de Leis- Vol. III

Ex~rcito:

qualquer que
F. 1~
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b) Alunos das Escolas Preparatórias:
1 ° ano 2.0 ano 3.0 ano -

soldado engajado.
cabo.
2.0 sargento.

Se o aluno, ao efetuar matricula, fôr praça, vigorará para êle a maior
graduação: a do ano a que pertencer, ou a que tinha anteriormente.
Art. 2.0 AplicaMse o dispOsto no artigo anterior a partir de 16 de dezem-

bro de 1941.
Art. 3.0 :Êste Decreto-lei- entra em vigor a partir da data de sua publi·
cação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1944, 123.0 da Independê:ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N.0 6.565 -

DE

7

DE JUNHO DE

1944

n·éclara como floresta protetora, de acôrdo com o art. 11, parágrãfo uruco,
do Decreto n.0 23. 793, de 23 de janeiro de 1934, uma área de matas
da propriedade de D. Mariana Cascardo, no Distrito Federal

O. Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
:tl;go' 180 .. da Constituiç~o, decreta:
,
Art. 1.° Fica déclarada como floresta protetora, de acôrdo ,com o ar~
:ti:go 11, parágrafo único, do Decreto n.O 23. 793, de 23 de janeiro de 1934,
"tôda a área de matas fazendo parte da propriedade de D. Mariana Cascardo, situada em Jacarepaguà, no Distrito Federal, que interessa às cachoeiras dos riachos Cai-oba e Sapucaiá, abaixo captados e alimentàdores de represa denominado Escada Dágua, sob a jurisdição do SerViço Federal de
Ãgllas . Esgotos:

e

Art. 2.0 A área a que se refere o artigo anterior será determinada por
levantamento topográfico a :>ei realizado pelO Serviço Florestal do Ministério da Agricultura e ficará sujeita não só ao regime especial estatuído
pelo art. 8.0 , dó Decreto n, 0 23.792, de 23-1-934 (Código Florestal), como
à guarda e fiscalização dêsse Serviço, por intermédio da Seção de Proteção
das Florestas.
·
Art. 3.0 ·o levant.amento referido no art. 2.0 terá por base o alinha-.
menta que divide a propriedade de D. Mariana Cascardo com as terras da
antiga Fazenda do Engenho .Novo, desapropriada pela União, partindo do
.marco de canto de Jequitibá até onde atingir ·a divisa de águas do riacho
Sapucaia; e quanto aos demais lados do perímetro, obedecerá as linhas de
vertente dos 'dois riachos, Ora protegidos.
Art.. 5.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1944, 123.0_ da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS •

.João Mauricio de Medeiros.
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DECRETO-LEI N.O 6.566- DE 8 DE JUNHO DE 1944

Abre ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio o crédito especial de
Cr$ 312.980,00 para o custeio da instalação e equipamento do Gabinete
do Mirústro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica a•berto ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
o crédito especial de Cr$ 312.980,00 (trezentos e doze mil e novecentos e
oitenta cruzeiros) Serviços e Encargos destinado ao custeio das despesas necessárias à inst&•lação e equipamento do Gabinete do Ministro do
Trabalho, I:udústria e Comércio.
ParágrlÕ..fo único. Êsse crédito, após a publicação do presente decreto-lei,
será automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas e distribuído à Tesouraria do Departamento de Administração do- Ministério do Trabalho, Indústrb e Comércio, ficando à disposição do Ministro do Trabalho, Indústria- e
Comércio que requisitará os adiantam~ntos e autorizará os pagamentos segundo a conveniência dos compromissos a solver,
.
Art. 2.0 O presente decreto-lei entra em vigor na dt::ota da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1944, 123.0 da IndependênciEI e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho .
.4.. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N . 0 6.567 -

DE 8 DE

JUNHO

DE 1944

Cria a Comissão de Investimentos, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arM
tigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Enquanto não se restabelecer a normalidade no comércio internacional, fica instituída a Comissão de Investimentos, com o objetivo de regulm·izar a liberação antecipada dos "Certificados de Equipamento" e "Depósitos de Garantia" de que trata o Decreto-lei n,0 6. 225, de 24 de janeiro
de 1944.
Art. 2.0 A Comissão de Investimentos será constituída de seis ( 6) memM
bras, nomeados pelo Presidente da República, dos' quais um ( 1) representante
da Confederação Nacional das Indústrias e um (1) das Federações das Asso·
dações Comerciais do Brasil.
§ 1.0 O Ivlinistro de Estado dos Negócios da Fazenda, membro nato da
Comissão, presidirá aos trabalhos da mesma.
§ 2.0 Dentre os demais membros da Comissão, o Ministro de Estado
dos Negócios da Fazenda designará o que deva substituíMlo na presidência da
Comissão, em seus impedimentos ocasionais.
Art. 3.0 A Comissão de Investimentos será secretariada pela Secretaria
da Comissão de Financiamento da Produção.
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Art. 4. 0 Aos membros da Comissão de Investimentos é concedida uma
gratificação, a título de representação, correspondente a duzentos cruzeiros
(Cr$ 200,00) por sessão, até o máximo de mil e seiscentos cruzeiros (Cr$
1.600,00), por mês.
Parágrafo único, Perderá B. gratificação, por sessão a que deixar de
comparecer, qualquer dos membros de que trata êste artigo.
Art. 5.° Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito de setenta e oito
mil e quatrocentos cruzeiros (Cr$ 78.400,00), para atender à despesa (Pes~
soai), no exercício cor.rente de 1944, com o pagamento das gratificações de que
trata êste Decreto~lei.
Art. 6.0 A Comissão de Investimentos elaborará o ante-projeto de seu
regimento, a ser expedido por decreto do Gov&rno,
Art. 7.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8.0 Revogam-se as .disposições em con~rário.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULI9 VARGAS.

A, de Souza Costa,

DECRE'l'O-LEI N . 0 6.568

DE 8

DE JUNHO DE

1944

Cria uma coletoria federal no município de Aguas da Prata, no Estado de
São Paulo; e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n. 0 3. 008.
de 30 de janeiro de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica criada uma coletoria para arrecadação das rendas federais
no município de Águas da Prata, no Estado de São Paulo ,
Art. 2.0 Ficam criados e incluídos nas respectivas carreiras do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda um ( 1) cargo de "Coletor - classe C"
e um ( 1) cargo de "Escrivão - classe B".
Art. 3. 0 Para atende1 à despesa decorrente dêste Decreto-lei, fica aberto
•o crédito suplementar de onze mil e novecentos cruzeiros (Cr$ 1).900,00), em
refôrço da Verba 1 - PessOal, do vigente orçamento do referido Ministério
(Anexo n.O 16 do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como
segue:
VERBA 1

Consignação I S/c n. 01
S/c n. 02

-

PESSOAL

Pessoal Permanente

4.200,00
7. 700,00

Pêssoal Permanente . , ....... , . ,
-Percentagens

c,$
Art. 4.0
blicação.
Art. 5.0

11. goo,oo

O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua puRevogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repú"lica.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6. 569 -

DE

8

DE JUNHO DE

1944

Determina a exibição de títulos pelos ocupantes de terras e florestas
pertencentes à União e dá outras providências
O Presidente ela República, usando da atribuição que lhe confe1·e o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os possuidores, ocupantes e quantos se julguem com direitos
sôbre as terras e florestas do domínio da União, situadas no Distrito Federal
e no Esü:!do do Rio de Janeiro. e que passaram à guarda e administração do
Serviço Florestal, do Ministério da Agricultura, em virtude do Decreto-lei
n. 0 3. 889, de 5 de dezembro à e 1941, ficam obrigados a exibir os títulos que
possuem, na forma e para os fins previstos nesta Lei.
Art. 2.0 A exibição dos títulos referidos no artigo anterior far-se-á dentro
do prazo de três meses, fixado em edital publicado no Diário Oficial e eth
dois jornais do 'Distrito Federal, a uma Comissão designada pelo Ministro
da Agricultura e composta do Diretor do Serviço Flor-estal, que a presidirá, de um jurista com exercício na Diretoria do Domínio da União e do
Chefe da Seção de Proteção das Florestas.
Art. 3.0 A Comissão examinará os títulos cu documentos apresentados,
d0cidirá quanto à sua legitimidade e remeterá, em seguida, os processos ao
Diretor do Domínio da União que promoverá o cumprimento das decisões.
Parágrafo Único. O critério para julgamento da legitimidade dos títulos
será o da Lei n. 0 601, de 18 de setembro de 1850. e do regulamento aprovado pelo Decreto n. 0 1. 318, de 30 de janeiro de 1854.
Art. 4.0 Os ocupantes cujos títulos não sejam reconhecidos como legítimos, ou que não os ap:resent~_rem dentro do prazo fixado, ficam sujeitos
a despejo judicial se intimados não se retirarem das terras ou florestas, dentro de 30 dias.
§ 1.0 Ao ocupante de boa fé que estiver cultivando as terras fica assegurada a terminação da colheita dentro do prazo que a Comissão fixar.
§ 2.0 O disposto no parágrafo anterior não ·aproveita aos que mtc1arem
culturas postel'iormente à publicação desta Lei, nem aos exploradores de
carvão e lenha.
J"-.rt. 5.0 As benfeitori.:3.s serão indenizadas em processo administrativo,
na forma do direito comum, sem prejuízo da desocupação regulada nos arts. 3.0
e 4. 0 , das áreas em que estejam situadas.
Art. 6.0 Não cabe contra a União qualquer medida judicial que vise o
domínio ou posse das terras e florestas referidas nesta Lei.
Art. 7.0 O Serviço Florestal levantará o cadastro e as plantas das terras
referidas nesta Lei e providenciará seu reflorestamento.
-.. Art. 8.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,. 8 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A . de Souza Costa.
João Mauricio de JIJedeiros.
DECRETO-LEI N. 0 6.570 -

DE

8

DE JUNHO DE

1944

Torna extensivo à Aeronáustica o disposto no Decreto-lei n. 0 6.407, de 6 de
abril do corrente ano
·O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica extensiva aos Coronéis dos diversos Quadros do Corpo de
Oficiais d::i Aeronáutica, o disposto no Decreto-lei n.O 6.407, de 6 de abril
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do corrente ano, contando-se o prazo estabelecido no aludido Decreto-lei a
partir da data da publicação dêste Decret<?-lei.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei ent·rará em vigor na ds.<ta de su3 .Publicação, revoga<Cias as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim

DECRETO-LEI N. 0 6.571 -

DE

8

Pedro

Sal~ado

DE JUNHO DE

Filho.

1944

Prorroga a vigência do cz·édito especial aberto pelo Decreto-lei n. 0 6 .125, de
18 de dezembro de 1943, abre ao ·Ministério da Educação e Saúde
o crédito especial de Cr$ 129, 600,00 e dá outras providências.
art.

O Presidente da. República, usando de a·tribuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica prorrogada, mé o encerramento do exercício de 1946, a
vigência do crédito especial de quatofze milhões, seiscentos e oitenta e oito
mil seiscentos e noventa e oito cruzeiros (Cr$ 14.688. 698,00) abGrto ao
Ministério da Educação e Saúde pelo Decreto-lei n, 0 6. 125, de 18 de dezembro óe 1943, para atender à despesa (Obras, Dcss.•propriação e. Aquisição de
Imóveis), com o prosseguimento e conclusão das obras do Hospit&l de Clínicas da Faculdade de Medicin§:l da B8hia.
Art. 2.° Fica aberto õ.•o Mini!)tério da Educação e Saúde o crédito espe·
cial de cento e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros (Cr$ 129. 600,00),
pam atender às despesas de fisca.Jiu.ção das obras a que se refere o art. 1.0 ,
admitido o p::gamento da gratificação prevista nos a-rts. 120, n. 0 IV, e 123 do
Decreto-lei n, 0 1. 713, de 28 de outubro de 1939, na hipótese da designação
de servidor público para fiscal.
Art. 3. 0 Êste Decreto-lei entra-rá em vigor na data- de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se

E.'S

disposições em contrá:do,

Rio de Janeiro, 8 de junho de 1944, 123.0 da Independ@ncia_ e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema,
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.572 -

DE

8

DE

JUNHO

DE 1944

Abr-e ao l'tfinistério da Vieçâo e Obras Públicas o crédito suplementar ds
Cr$ 23.420,00 à verba que especifica
O P1·esidente da República, usando da a:tribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de vinte e três mil, quatroteQ_!:os e vinte cruzeiros (Cr$ 23.420,00), em refôrço da Verba 2 Ma~
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teria:l, do vigente orçamento do Ministério dao- Viação e Obras Públicas· (Anexo
n. 0 22, do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA 2 -

MATERIAL

Consignação 111 S/c. n.O 31- Aluguel

Diversas Despesas

ou arrendamento de

imóveis;

foros;

seguros de bens móveis e imóveis

34- Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais .
Art. 2.0 Este Decreto-lei e:utr:::•rá em vigor na data dá sua: publicação.
Art. 3. 0 Revog3!tn-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1944, 123.0 da Independéncia e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0

6. 573

-

DE 8 DE JUNHO DE

1944

Câa, no Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a
carreira de Dactilógrafo e dá outras· providências
O Presidente da República, usando dSl atribuição que lhe confere C?
o art. 180, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, no Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indús~
tria e Cor.nércio, de conformidade com a tabela anex8',. a carreira de Dacti~
Iógrafo.
Panlgraío untco. Os cargos vagos serão providos com os recursos da conta
corrente do Quadro.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de su01 publicação,
revogsdas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de junho de !g44, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandra Marcondes Filho.
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MINIST:ER!O DO TRABALHO, INDúSTRIA E COlV!tRGIO
QUADRO ÚNICO

SITUAÇÃO PROPOSTA

Núme
de
cargo s

'"

II
I

15 o
20 o

Exce-

Provi-

Vagos
sórios

dentes

I
DactiJôgraro

5o

Classe
ou
padrão

Carreira ou cargo

I

........................ I!

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II

I
I

I
E

-

50

D

-

150

I
I

--200

I

50
50

'

DECRETO-LEI N ,0 6. 574 -

DE

8

DE JUNHO DE

1944

Dispõe s6bre a definitiva. localização da Universidade do Brasil e declara de
utilide.da pública os prédios e terrenos da Vila Valqueire (anti{ja Fazenda
do Valqueire), no Distrito Federal
O Presidente da República:

Considerando a conveni&ncia de dar à Universidade do Brasil localização
mais adequada do que a prevista na Lei n.O 452, de 5 de julho ~e 1937;

Tendo em vista o disposto no art, 5.0 do Decreto-lei n:0 3. 365, de 21

de junho de 1941;

·
E usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Os estabelecimentos de ensino e os demais serviços componentes
da Universidade do B!'asil, a serem reunidos em cidade universitária, edificar-se-ão nos terrenos da Vila Valquei.re (antiga Fazenda do Valqueire), no
Distrito Federal.
Parágrafo único. Fica revogado o parágrafo único do art. 10 da Lei
n.0 452, de 5 de julho de 1937.
Art. 2.° Fica declarada a utilidade pública dos prédios e terrenos compreendidos em tôda a área da Vila Valqueire (antiga Fazenda do Valqueire),
no Distrito Federal, necessários à construção da Universidade do Brasil,
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema.
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DECRETO-LEI N.O 6. 575

~ DE

9

DE JUNHO DE

1944

Autoriza a Prefeitura l'Junicipal de São Vicente, do Estado de São Paulo,
a utilizar, para fins urbarústicos, os terrenos de acrescidos de marinha
que menciona, situados na cidade e município do mesmo nome, e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o· a<tigo 180 da Constituição, de~reta:
Art. 1.° Fica a Prefeitm:a Municipal de São Vicente, do Estado de
São Paulo, autorizada a utilizar, para fins de urbanização e logradouro público, de acôrdo com o projeto de melhoramentos nas praias de S8.o Vicente
e Itararé, que organizou e que ora se aprova com EIS modificações feitas
pelo Serviço Regional da Diretoria do Domínio da União, naquele Estado,
conforme processo- protocclado no Ministério àa Fazenda sob o n.O 32. 785,
de 194·3, os terrenos de acrescidos de marinha, ainda não aforados, situados
ao Sul do alinhamento das Avenidas Embaixador Pedro de Toledo, Antônio Rodrigues, de Ligação e l\!J:mmel da Nóbrega, daquela cidade, exceto
os indicados pelas letms A, B e C na planta do referido projeto, os quais
se reservam para a União.
Art.

2.° Fica, também, a mesma Prefeitura autorizada:

a) a declarar, por utilidade pública, na forma da l~gislação vigente,
promovendo-a às suas expensas, a desapropriação, para os fins citados ItO
artigo anterior, do domínio útil dos terrenos aforados, sitos na zona indicada,
bem como das benfeitori<3.s existentes em terrenos da mesma zona sob o
regime de ocupação, mediante o pagamento das indenizações respectivas;
b) a .f!lienB.r, em nome da União, representando-a, o direito de preferência ao aforamento dos dois terrenos necessários à construção dos abrigos,
cujas plantas constam do processo administrativo mencionado no art. 1.0 ,
recebendo o preço da alienação, dando do mesmo quitação e aplicando-o nos
sérviços de urbanização projetados, como fundos próprios que ficam sendo,
se ·não lhe convier tomar a si a iniciativa da construção e exploração dos
mesmos abrigos .

. § 1.0 A alienação do citado direito de preferência só poderá ser feita a
pessoa física ou jurídica brasileira.
§ 2. 0 A Prefeitura Municipal de São Vicente fica isenta de qualque:r
ônus Íiscal para com a Fazenda Nacional pela utilização, rigorosamente na
forma prevista na autorização co·nstante do art. 1.0 , dos terrenos de que
se trata.
§ 3. 0 Enquanto não fôr efetivamente exercida a autorização contida na
alínea a dêste artigo, a União continuará a perceber os foros e taxas de
ocupações, bem como os 1audêmios pelas transferências, que porventura
ocorrerem, com relação aos terrenos ali mencionados.
§ 4.0 As transações realizadas ou a utilização dos terrenos pela própria
Municipalidade, na forma da alínea h, serão comunicadas imediatamente ao
Serviço Regional da Diretoria do Domínio da União citado, para que regularize a situação com a outorga dos respectivos contratos de aforamento.

Art. 3.0 As autorizações constantes dos artigos antecedentes caducarão
se as suas finalidades não tiverem cumprimento ou execução dentro do prazo
de cinco ( 5) anos, contado da publicação dêste Decreto-lei.
Art. 4.0 Em . caso de vir a ser dada aos terrenos de que se trata utilização diversa da objetivada nas autorizações constantes dos arts. 1.0 e 2.0 , a
Prefeitura Municipal de São Vicente restituirá aos expropriados os respectivos
terrenos, recebendo dos mesmos o valor das indenizações que lhes fizera,

170

ATOS DO PODER EXEGUT·IVO

salvo desistência daqueles quanto a êsse direito, aplicando·se, então, a legislação vigente no momento, com referência a terrenos de marinha e
acrescidos.
Art. 5.0 O presente Decreto-lei entrará em,....-vigor na data de sua publicação.
Art. 6.0 Revogem-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETUUO VARGAS,

A. de Souza Costa,

DECRETO-LEI N. 0 6. 576 -

DE

9

DE JUNHO DE

1944

Abre ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o crédito especial de
Cr$ 4·00.000,00 pata auxilio ao Conselho Nacional de Geografia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art!go 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
o crédito especial de quatrocentos 1r..il cruzeiros (Cr$ 400. 000,00), que será
distribuído ao Tesouro Nacional, para auxílio (Serviços e Encargo_s) ao Conselho Nacional de Geografia, destinado às despesas com a re8.lização, na Capital Federal, em agôsto dêste ano, da II Reunião Panamericana de Consulta sôbre Geografia e Cartografia,
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO-LEI N. 0 6.577- DE 9 DE JUNHO DE 1944

Dispõe sôbte a cobrança prevista no a::t. 98 d~ Decreto-lei n.0 5. 844, de 23
de setembro ·de 1943
tigo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artso da Constituição, decret8.:
·

Art. 1.0 A forma de cobrança prevista no art. 98 do Decreto-lei número 5. 844, de 23 de setembro de 1943, em sua nova redação dada pelo
art. 2.0 do Decreto-lei n.O 6. 340, de 11 de março de 1944, sOmente se
aplica às importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues
a partir de 27 de dezembro de 1940, observada, apenas, quanto à incidência,
a taxa vigente na época a que se referirem.
Parágrafo único. Ficam sem efeito, para todos os fins de direito, quaisquer reclamações, notificações e intimações relativas a pe1·íodos anteriores ao
indicado neste artigo,
Art. 2.0 :Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Ficam revogados o art, 3.0 do Decreto·lei n. 0 6, 340, de 11
de março de 1944, e demais disposições em contrário.
·Rio de Janeiro, 9 de junho de 1944-, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. ele Souza· Costa.
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DECRETOMLEI N. 0 6. 578 -

DE

171

9 DE JUNHO DE 1944

Altera a carreira de Prático de Engenharia do. QUadro Suplementar do
11/linistério da Aeronáutica e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
1

Fica alterada, de conformidade com a tabela anexa, a carreira de Prático de Engenharia do Quadro Suplementar do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.0 Os cargos vagos serão providos com os recursos da contaMcorrente do Quadro.
Art. 3.0 Êste DecretoMlei entrará em vigor na~ d3ta de sua publicação,
revogadas as disposições . em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de
República.

1944,~

123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO VARGAS.

Joaquim P~dro Salgado Filho.

MINISTÉRIO DA AERONáUTICA

QUADRO SUPLEMENTAR

SITUAÇAO PROPOS TA

SITUAÇAO ATUAL

Núm.l
de
Carreira ou cargo
cargos

I

Classe

I

I

nhana , ......

5 J Prático de Eng.:;---~
nharia .......

11/

I
I

I
I
I
I
I
I
I
l
I
I

I

I

H

11

-

-

-

-

I

G

Quadco

Vagos

I
I
I
I
I
I
I
I

I

6

I
Exce-

I
I
p2.drão I dentes
ou

.I

I
I
I Prátko_ de Enge-1

I

I

II
I

11

I
11

I

I

I
I

I

1

Núm.l

Cla:sse

Exce-

cargos

pa-drão

dentes

de

ICmeira ou cargo

ou

I

{j,enharia

S.

S.

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

2

4
6

J

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

I

I
I
H

'"

I

s I ...............
--I
t7 I
I
I

"'

---

G

-

2

-

4

-

I

i

-

I
I

.

6

I
I

....

~-~

I
I
I

I

Prático de En-

li

I Vagos
I

I
I

1

I

Observações
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DECRETO-LEI N, 0 6.579 -DE 9 DE

Altera a

~a.rreira

JUNHO

DE 1944

de Oficial Administrativo do Quadro Permanente
do Ministério da Guerra

O Presidente da República, usarido da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, cOnforme a tabela anexa, a carreira de Oficial
AdmiÍlistrativo do Quadr.o Permanente do Ministério da Guerra,
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 9 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

MINISTÉRIO DA GUERRA

QUADRO PERMANENTE
-SITUAÇÃO ATUAL

Núm.

Classe
de
Carreira ou cargo
ou
cargos
padrão

-

"

SITUAÇÃO PROPOSTA

Núm.

Exce·

Vagos Quaaro

(I

dentes

I

1

de
Carreira ou cargo
cargos

Classe
ou

Ex ce-

pS<drão

dentes

Vagos

Observações

'

I

Oficial Admi-

Oficial Admi-

nistrativo

I

9

13
20
30
44

--116

I

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

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

nistrativo
L

-

K

I

-

p

11

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

L

-

2

K

-

4

-

5

-

1

p

I ...............
16

J

-

4

p

21

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

J

I

-

-

p

29

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

I

H

-

10

p

39

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

H

15
1

1

1~1

-

1

-=-I
1

I
I

--

I

I
I

I
I

5
--16

o,

cocgo' V"l<O'
serão providos
com recursos
da conta corrente do Quadro.
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DECRETO-LEI N. 0 6, 580 -

DE

12

DE

JUNHO

DE

1944

Altera a carreira de Contador do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, conforme a tabela anexa, a carreira de Contador
.do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda,
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de J am.:iro, 12 de junho de 1944, 123.0 da Ind.avendência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa,

MINISTÉRIO DA FAZENDA
QUADRO PERMANENTE

--·
-ü....... __

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA
.

Núm.l

I Canei'" ou cargo
cargos
de

Exce.

Classe

ou
dentes

p2drão

I

I

Núm.l

IVagos ! Quadm Icargos
de I Cami'a

Cla·sse
ou
pé.drão

ou cargo

I

Excevagos

Provisórios

dentes

I

I
I
I
10
30
60
90
294

Contador
Contador
Contador
Contador

Contador

--484

I

.... " .
.......
... . . . .

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

L

K

J
I
H

I
I

I

I
I
I

I
I

I
I
-

-

I
I
I
I
I

111
1-111

I

I
I

'

P.
P.
P.
P.
P·

I
35
60
90

;~g i

I

'

I

I

Contador

. ..............
. ..............
... " ..........
. ..............
. . . . . . .........

I

I
L

K

J
I
H

-

I'

-

25
30
30
40

--- ---

484

125
125

125

I
I

..
~

I

Observação: O provimento dos cargos provisórios que se encontram va-gos será feito com os recursos da conta corrente
do Quadro. Os. cargos provisórios serão suprimidos à medida que seus ocupantes forem sendo promovidos à classe superior.
O número total de cargos ocupados na carreira não poderá ser superior a 484,
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DECRETO-LEI N. 0 6.581- DE 12 DE JUNHO DE 1944
Dispõe sôbre o acesso à carreira de Contador, dos funcionários da carreira de
Guarda~Iivros, amparados pelo Decr;eto-lei ·n.0 349, de 23-3-38
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo Í80 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O acesso dos funcionários da classe G da carreira de Guarda~
livros do Quadro Permanente do Ministério da Fazerida, amparados pelo
Decreto-lei n. 0 349, de 23 de março de 1938, à classe H da carreira de Contador dos mesmos Quad1;os e Ministério, obedecerá ao critério de merecimento.
Art. 2.0 Em igualdade de condicões de merecimento, proceder-se-á ao
desempate na forma estabelecida pelo ;rt. 2.0 do Decreto-lei n. 0 5. 938, de 28
de outubro de 1943.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. o 6. 582 -

DE 12 DE

JUNHO. DE

1944

Dispõe sôbre funções gratificr;.das dos Aprendizados Agrícolas "llde_fonso Simões
Lopes" e "Gustavo Dutra", do Ministério da Agricultura
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 As funções gratificadas criadas pelo Decrete-lei n.~ 6. 345, de
15 de março de 1944, no Quadro Permanente do Ministéno da Agricultura, para
os Aprendizados Agrícolas do Km 47 da Rodovia Rio-São Paulo e de Mato
Grosso, passam a se referir ao Aprendizado Agrícola "Ildefonso Simões Lopes"
e ao Aprendizado Agrícola "Gustavo Dutra". respectivamente.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.

DECRETO-LEI N. 0 6.583 -

DE 13 DE

JUNHO

DE 1944

Dispõe sôbre redução de inte'rstícios
O Presidente da República, usando da atdbuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam reduzidos para um ano e seis meses, dois anos e três
anos, até 31 de março de 1945, os interstícios de pôsto estipulados, respecti131.495 -
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vamente, nas leh·a "a" c).e cada um dos artigos 7.0 , 8,0 e 9.0 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n. 0 8,261, de 20 de novembro de 1941.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art,

3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

]oaqu!m Pedro Salgado F_ilho.

DECRETO-LEI N. 0 6.584-

DE

13

DE JUNHO DE

1944

Cria a Comp2nhia de GuMda da Ilha do Bom. ]esús
O Presidente da República, usando da ·atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. É cri2da, para organização imediata, com sede na Ilha
do Bom J esús - Distrito Federa.!, a Companhia de Guarda da Ilha do Bom
Jesús, revogadas os disposições em ccntrário.
Rio de Janeiro, 13 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECI~ETO-LEI

N.0 6. 585 -

DE

13

DE JUNHO DE

1944

Altera a carre:"ra. de Escriturário do Quadm Perm.::mente do Ministério da
Educação e Saúde e dá outr2s providências
O Presidente da República, usando da atribuição qt1e lhe confere o artigo 180 da Ccnsti'.:uição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação a:cexa, a car·
de Escriturário do Quadro Permanente do Ministério da ~ducação e
Saúde.

reir~

Art. 2. 0 Para atender à despesa com c provimento de trinta cargos da
classe inicial, fica aberto, ao :Ministério da Educação e Saúde, o credito de
CrS 270, 000,00 (duzentos e setenta mil cruzeiros), suplementar à Verba 1
~ Pessoal ,Consignação I Pessoal Permanente, Subconsignação 01
Pessoal Pennanente.
Art. 3.0 f:.ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio· de Janeiro, 13 de junho de 1944, 123.0 àn Independência e 56. 0 d2
República.
GETULIO V AI>.GAS.

G u.<Jto;vo Capanema .

A. de Soa;a Costa.
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OBSERVAÇÕES: Os cargos provtsonos serão suprimidos à medida que se derem as promoções. O total de cargos· ocupados
na_ carreira não poderá ser superior a 500,
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DECRETO-LEI N.0 6. 586

}~XECU'l'IVO

~ DE

13

DE JUNHO DE

1944

Altera a caneira de Escrivão da Parte Permanente do Quadro da Justiça,
do Miriistério da Justiça e Negócios ltl.teriores, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta:

k·t. 1.° Fie~ alterada, de conformidade com a tabela anexa, a carreira
de Escrivão do Quadro da Justiça Parte Permanente -- do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores.
·Art. 2.0 Os cargos provisórios poderão ser providos com recursos da
eonta corrente do quadro, a cujo crédito será levada a dotação correspondente
a dois cargos da classe G atualmente- sem ocupantes.
Art. 3.0 Êste decreto-lei entrará em vigor. na data de -sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de· Janeiro, 13 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

~llN!STtR!O

DA JUSTIÇA E rlEGóC!OS INTERIORES

QUADRO DA JUSTIÇA -

PARTE PERMANEi'iTE

'
Sl1'UAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

Provisórios

1
1
1

2
2
2

2

9

2

2
2

OBSERVAÇÕES: Os, cargos provisonos serão suprimidos à medida que seus ocupantes forem sendo promovidos à classe G.
O número total de cargos ocupados na carreira não poderá ser superior a 9,
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DECRETO-LEI N. 0 6. 587 !ncorpora âo

P<.~rque

ÉXECU'l'lVO
DE

14

DE JUNHo DE

Nacional do Iguassu

á~eas

1944

que menciona

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A área .pertencente ao patrimônio da União, em virtude do
art. 1.0 , c, do Decreto-lei n.O 2. 073, de 8 de março de 1940, limitada ao
norte pela estrada de rodagem Iguassu-Cascavel, a leste pelo rio Gonçalves
Dias, ao sul pelo rio Iguassu e a oeste pelo Parque Nacioaal de Iguassu, fica

incorporada ao dito Ps.rque e sob administração comum.
O Serviço Florestal, do Ministério da Agricultura, baixará a~ instruções
que se tornarem necessárias ao cumprimento desta lei, bem. como :. proteção

da fauna, da flora e das belezas naturais existentes na área referida.
Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em ·contrário.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúblíca.
GETULIO.

VARGAS.

João Ma.w:icio de Medeiros.

DECRETO-LEI N. 0 6. 588 -- DE 14 DE

Dispõe

Wbn~

JUNHO

DE 1944

a: não realização, em 1944, da sexta sessão ordinária dos Conselhcs Nacionais de Geografia e de Estatística

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe co11fere o artigo 180 da Constituição,

Considerando que as Assembléias dos Conselhos Nacionais de Geografia e de Estatística, na conformidade do disposto nos respectivos regulamentos, reunem-se, conjuntamente na Capital Federal, a 1 de julho de
cada ano;
Considerando, porém, a proposta apresentada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, nos têrmos do que deliberaram o Diretório Central

do Conselho Nacional de Geografia e a Junta Executiva Central do Conselho
Nacional de Est&tística, em suas Resoluções ns.O 157 e 177, respectivamente;
decreta:
Art. 1.° Fica transferh~a para 1.0 de julho de 1945 a instalação conjunta
da 6.a sessão ordinária das Assembléias Gerais- dos Conselhos Nacionais de
Geografia e EstatÍstica, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre MMcondes Filho.
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DECRETO-LEI N .O 6. 589 -

183

EXECU'l'IVO
DE

15 np: JUNHO DE 1944

Prorro{;n os prazos pa.;a. a ap<esentaç5.o · de z:elatórios relt:tivos à. execução,
no exe;,:cício de 1943, do "Plano Especial ds Obr:!s Púb!icD..s e Aparelh;;;.mento di! Defesa Nacional"
·
O Presidente da República, usando da atribuição que

Ih~

confere o ar-

tigo 180 <b Constituiç.9.o, decreta:

Art. 1.° Fica prorrogado, até 31 de -outubro do corrente ano, o prazo a
que se refere o§ 1.0 do art. 4. 0 do Decreto-lei n.0 2.012, de 10 de fevereiro
de 19tl0, para o encaminhamento ao Niinistério da Fazenda, pelos demais
Ministérios e Órgãos subordinados à Presidência da República, dos relatórios
circunstanciados d;:.~s contas relativas ao exercício de 1943.

Art, 2.0 Em conseqüência do disposto no artigo anterior, fica prorrogado,
até 30 de novembro seguinte, 6 prazo a que se refere o t:~rt. 6.0 do Dec.retolei n. 0 1.058, de 19 de janeiro de 1940, para apresentação ao Tribunàl de
Contas do relatório circunstanciado das operações pertinentes ao referido
exercício de 1943,
Art. 3. 0 ítste Decreto-lei entr.::rá em vigor na data de sua publicação.
A<t, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de juaho de 194,..,, 123.0 . da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

A, de Souza Costa,
Alexandre :Marcondes Filho.

Eurico G. Dutra,
Henrique A, Guillwm.

]oã.o de lvlendonça Lima.
Oswê.ldo Are.nhe,

João lv!auiido de !o!edeiros

Gusts.vo Capanema.
]oe.quim Pedro Salgado Fillw.

DECRETO-LEI N. 0 6. 590

~ DE

15

DE JUNHO DE

1944

Ahre ao If:linistério da Fazenda o cr6dito especial de Cr$ 1.827.232,70, para
pag<Jmetlto de contas de transportes efetuados pelos Serviços de Naveg,:u;ão da Amaz·ô.nia e de Administraçiio do Pôrto .do Pará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.::.
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Fazenda· o crédito especial de um
milhão, oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e t.-inta e dois cruzeiros e
setenta centavos (Cr$ 1. 827. 232, 70) p~ra ocorrer ao pagamento (Dívida
Pública) de contas de transportes efetuados pelos Serviços de Navegação da

ATOS DO PODER EXECU'l'lVO

Amazônia e de Administração do Pôrto do Pará, em exercícios anteriores, em
favor dos Ministérios a SEJguir enumerados:

C•$
Aeronáutica
. , , , ..... , .......... , , ................. .
AgTicu!tura
...... , . , ....... , . , ............. , ..... , ..
Educação e Saúde . , ....... , . , ....... , , ............... .
Fazenda
..................................... · .... .
Guerra . . , . , ..... , . , . , , , , ...... , , , . , ... , ... , ......... .
Marinha . . . . . . . . . , ·., ........ -.. .. , ... , ................ .
justiça e Negócios Interiores , . , ................... : ... .
Trabalho, Indústria e Corr.ércio .. , , . , ..... , ... , ......... .
Viação e Ob;ras Públicas , ..... , . , .... , ................ .

64.639,30
32. 153,10
2.559,50
2.369,80
388.443,70
58.232,40
2.108,90
1.269.614,60
7.111,40
1.827.232,70

Art. 2.0 O crédito a que se refere o artigo anterior será distribuído
ao Tesouro Nacional, onde serão, pela Diretoria da Despesa Púbiica, preces~
sado- 'os pagàmentos, à vista dos respectivos comprovantes.
Parágrafo único. Para os fins indicados neste artigo, providenciarão os
Ministérios a remessa imediata das contas a liquidar.
Art. 3.0 Éste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam~se __ as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GE';.'ULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO-LEI N. 0 6. 591 -

DE 15 DE

JUNHO

DE 1944

P..bre ·aO Ministério da Ag-ricultura o crédito especial de Cr$ 54 7. 200,00, para
equipamento do L~lhora.tór-io da Produçãq Minerd em Campina Grande

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da, Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministér-io da Agricultura o crédito esp~cial âe
quinhentos e quarenta e sete mil e duzentos cruzeiros ·(Cr$ 547 .200,00), que
será distribuído à Tesou1'aria do Departamento de Administração do mesmo
Ministério, para atender à çlespesa com o equipamento do Laboratório da
Produção IVIineral em Campina Gro.nde, no Estado d':l Paraíba, sendo:

c,s

Pessoal
Pessoal Extranumerário
Material
Material Perrnanenta
!'iiaterial de Consumo

97.200,00
350.000,00
100.000,00

450.000,00
547.200,00

-·--·:.---ArL 2.0 Êste -nec.reto~lei entrará ei-n vigor na data de sua publicação
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d9
República.
GETULIO

VARGAS ,

João Mauricio de Medeiros
A. de Souza Cosf."l.
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DECRETO-LEI N. 0 6. 592 ~·DE 15, DE

JUNHO l)E

1944

Altera carreiras dos Quadros Permanente e -Suplementa.r do Ministério da
justiça e Negócios Interiores e d~ outras providênCias
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alterados..conforme a:> tabelas apexas, as carreiras de
Guarda Civil do Quadro Permanente e_ as de Artífice, Maquinista Marítimo e
Polícia Marítirlío e Aéreo, e os cargos isolados de Marinheiro do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2.0 Os funcionários atingidos pelo disposto no artigo anterior e
constantes da relação nominal &nexa terão seus títulos de nomeação apostilados pelo órgão de pessoal.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas es disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 15 de junho de 1944, 123.0 da Independência· e Só.O da
Repúblka.
GETULIO

VARGAS.

Alexandm lY.1arcondes Filho.
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RELAÇÃO NOMINAL A QUE SE REFERE O ARTIGO 2.0 DO DECRETOLEI N. 0 6. 592, DE !5 DE JUNHO DE 1944

Nome

Situação antiga

Situação nova

Políci8 l\.farítimo e Aé~
reo, classe 7 ...... ,

1) Luiz da Silva Coelho
2) Antônio

ladão

Coelho Va............ ,

lVIaquinista Ma r i t imo,
classe 7.

3) Ângelo Miragaia

Maquinista M a r í t imo,
classe 4.

Marinheiro, padr5.o 4. ,

Maquinista Ma r í t imo,
classe 4.

Artífice, classe D .... .

M~quinista

4) Joaquim

Costa

Luiz da
............ ,

Marinheiro, padrão 4 ..

M a r í t imo,

classe 3.
5). 'lirgílio Rosa e Silva

Guarda Civil, classe D.

I
DECRETO~LEI N. 0 6.593 -

DE 15 DE

Iv!aquinista Ma r í t imo,
élasse 3.

JUNHO

DE 1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a restituir à Sociedade Sul RioGrandense a imporcància que menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n.0 96, de
22 de dezembro de 1937, decreta:

Art. 1.0 Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a restitUir à
Sociedade Sul Rio-Grandense a importânda de Cr$ 21.287,40 (vinte e um
mil duzentos e oitenta e sete crUzeiros e quarenta centavos), paga a título
de mora contada sôbre o impôsto predial nos exercícios de 1941, 1942 e
1943, correspondente ao imóvel n. 0 183 da Avenida Rio Branco.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de
República.

J~meiro,

15 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO V ÚmAS.

Alexaztdt"e Marcondes Filho.
DECRETO-LEI N. 0 6.594 -

DE

16

DE JUNHO nE

1944

Cria o Parque Central de Moto-Mecanização, nesta Capital, e o Depósito de
!doto-Mecanização do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da: atribuição que lhe confere .o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criados o P<?rque Central de Moto-Thtiecanização, nest&
Capital; e o Depósito de Moto-Mecaniza•ção do Rio de Janeiro, na conformids:de da letra h do art. 3. 0 do Regulamento par~ o .Serviço do :fi/Iaterial
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Automóvel do Exército, aí?rovsdo pelo Dee:reio n. 0 14.071, de 25 de novembro de 1943.
Art. 2. 0 O presente Decreto-lei entr:> 'em vigor na d:üa ds sua publicação, revcgadz.s as dispo!;ições em contrário.
Rio de Janeh·o, 16 de junho de 1944, 123. 0
República.

.

d~

Independência e 56. 0 da

GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N. 0 6.595

~ DE

16

DE JUNÚO DE

1944

Suprime o cargo de Advogado de Ofício junto ao Conselho Supremo de ]m
:.ça Nlilitar, de que trnta. o Decrcto-Je1 n. 0 6'.396, de 1 de abr:i! de. 1944
ú

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere u m

·.1go 180 da Constituição, decreta:

..1.rt. 1.° Fica suprimido o cargo de Advogado de OH cio junto ao Coe
.::dho Supremo de Justiça Militc.:.r, de que trata o Decreto~lei n. 0 6.396, &
de abril de 1944.
Art. 2.0 Êste DecrGto~lei entra em vigor na data da s~a publicação.
Rio de Janeiro, 16 d0 j1.1nho de 1944·, 123. 0 dz.· Independê:J.d<l e 56.° C~.
;<cpública.
. GETULIO

E mico G.

DECRETO~LEI

N. 0 6.596

~ DE

16

VARGAS.

Dutra.

DE JUNHO

DE

1944

Tiansfere g;;:atuitamente à Sociedade Científica Supermentalista TattvJa Nir:~
manakaia, para o fim de construção d<J sua sede e outros scr,;iços sociais,
o domínz'o pleno dos terretws nacionais inferiores, que rnenciona, situados
na Capital Federal, e dá ouir~s providências.
O Presidente d3 República, uss.ado da atrihuiç:Jo que lhe cC>.-tfere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica transferido gratuitamente à Socie.d:de Cientifka Supermentc.lista Ts:ttvva Nirmnnalw.i:::. , entidade jurídica com sede na Capital Federal,
reconhecida de utili.dzdB pública pelo Decreto Municipal n.O 5 242, de 24
de novembro de 1934, e subvencionada pela União, o domínio pleno dos terrenos nacion3is interiores, sittw.dos ns l~ua Conselheiro Josir:.o,, na Capital
Feders:i, e constituídos pelos lotes números oitenta e nove ( 89) e noventa e
dois (92) da Esplê.!Eda do' Senado, com as áreas de trezentos e vinte e oito
metros quadrados e quatro decírr.:.Gtros quadrados (328,04m2) e cento e
oitenta e cinco metros quadradc~1 e setenta e seis decímetnJS qttl':dr.::tdos
( 185,76m2), respectivamente, e com a discriminação técnica constz:nte do
processo protocobào no Mini~í:ério·· da Fs.•zenda sob o n. 0 57.285, ele 1944
Art: 2.0 Os te:rrenos objeto da presente transferência sNão exclusi,,<:.mente
utilizãdos para a: construção da sede da sodedade donatária, onde, também,
se bsti'.l.k·rão oub·os serviços sociais como ambub·tório, leitos pgra cB.so::: urgentes, seção de maternidade e cirurgia, salões para aulas reeducativas; bíbliate:::::, tip8gHJ.fia, secret<:::ria, "terrasse" p<..•ra educação físiCa e "soh:riu.'7l", etc.
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Art 3.0 Na- Diretorià dei Domínio da União assinar-se-á o contrato de
efetivação da transferência dos terrenos citados no E.•rtigo primeiro, lavrado em
livro da repartição lo..-:al e que valerá como escritura pública para efeito de
transcrição no Registro d8 Imóveis competente.
Parágrafo único. O contrato será isento de qualquer impôs to de sêlo ou
emolumentos e sua tr.s:nscrição no Registro de Imóveis far-se-á gratuitamente.
Art. 4.0 O domínio pleno dos terrenos mencionados no artigo primeiro
reverterá ao patrimô::üo da União, sem que esta responda por indenização
de espécie alguma, ainda rt;.esmo quanto às construções e benfeitorizs, incorponõ!dzs ao solo, em qualquer dos seguintes casos:
a) sé as obras de construção do edifício-sede da Sociedade Ci<mtífica
Supermentalista T.attwa Nirmànakaia com as dem.s.•is dependências ou ser
viços menciol"iados no artigo segundo, não se iniciarem deritro de três anos,
contados da data do contr~·to de efetivação da tmnsferê~cia a que se refere o
artigo terceiro;
b) se a mesma sociedade não der aos terrenos da que se trata o destino
mencion~do no artigo segundo;
c) se a mesmO" Sociedade nã.o preencher as su.s.os finalidades sociais; e
d) se, ainda, se extingüir, excetuada a hipótese de vir a ser substituída
por outm entidade social, que fique subrog:::do em todos OR direitos e obriga·
ções dr.· sociedade ora donatária.
Art. 5.0 Para o fim de efetuar a construção do edifício-sede, citado no
artigo segundo d&ste Decreto-lei, fica õl Sociedade Científica Supermentalista
Tattwa Nirmanakaia autorizada a dar o domínio pleno dos terrenos, ora
transferido, em r;arantia aos títulos do fundo de construç5.o, à emprêsa que
escolher, e a est8, em caso de subrogação de direitos, passmão .s,•:> obrignções
impostas" no prE:s.ente Decreto-lei à Sociedade donatária.
Parágraía único. A Sociedade donatária, para s• finalidade :ia construção
do edifício-sede de que se trata, também, poderá contrair, com qualquer enti
d~Cl autárquica ou de economia mista, empréstimo .em dinheiro, com gs~
rantia hipotecária do domínio pleno dos terrenos, ora transferido, ficando entendido que, em caso de subrogaçao de direitos, à entidade mutuante passarão
as obrigações impostas à SociedadG donatária mutuária.
·
Art. 6. 0 Ês-te Decreto-lei entrará em vigor na data de sus: pvblicação
Art. 7. 0 Revog~~m-se as disposi.çõcs em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de junb_-o de 1944, 123. 0 ds• Independência e 56. 0 dn
República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa

DECRETO-LEI N. 0 6.597 -

DE 19 DE

JUNHO

DE 1944

Toma sefn aplic:1ção a importância de Cr$; 270.000,00, erp dotação o!·çamentáâa do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e abr::> crédito
suplementar de iJJ!.!al quantia à verba que especUica.

art.

O Presidente da República, us.s.·ndo
130 da Constituição, decreta:

da atribuição que lhe confere o

Art. 1.° Fica sem a·plicação a importância de Cr$ 270,000,00 (duzentos
e setenta mil cruu.-iros), n~ Verba 2 ~ lV1aterià.1 Consign.s.•ção I Matedal Permanente - Subconsignação 13 - Móveis etc., 04 - Departamento
de Administração 03 -- Divisão do Material, do vigente orçamento do Ministério do Trabz,•lho, bdústria e Comércio.
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Art. 2.° Fica aberto ·a crédito suplement<i'r de ·cr$ 270.000,00 (duzentos
e setenta mil cruzeiros), em refôrço à Verba 2 - Material, do vigente orçamento do Ministério do Tt~abalho, Indústria e Comércio (Anexo 21 do De-

creto-lei n.0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA

2 -

Consignação I -

l'JtATERIAL

Material Permatlente

Subconsignação 02 -Automóveis de pa-ssageiros, auto-caminhões, caminhonetes, ônibus e auto-bombas; materia·l ferroviário de tração e de
transporte; tra<tores; equipamentos mecânicos para estradas de rodagem; mS~te
dal para extinção de incêndio; aviões
e acessórios; embarcações, material flu-

tua.-cte e de draga-gem; outras viaturas.
02 -

Auto - caminhões,
caminhonetes,
ônibus e auto~bombas; material
ferroviário de tração e de transporte; tratores; equipamentos mecânicos para estradas de rods.·gem;
materia•l para extinção de incêndio; aviões e aceSsórios; embarcações, material flutuante e de dragE-&em; outras viaturas.
04- Departamento de Administração
03-Divisão do Ms1er.ia1. Cr$ 2,0.000,00

Art. 3. 0 Êste Decreto-lei entra em yigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revoga-m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 .de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
l"'!epública.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6.598 -

DE 19 DE

JUNHO

DE 1944

M~difica, sem aumento· de despesa, o Orçamento Geral da República
O Presidente da República, us61ndo da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam introduzidas as seguintes modificações no Anexo 15
Ministério da• Educação e Saúde, do Orçamento Geral da República em
vigor (Decreto-lei n. 0 6. 143, de 29 de dezembro de 1943):
VERBA

2

Consignação Ill

MATERIAL

Diversas Despesas

Subct?nsignação 31- Aluguel ou arrendamento de imóveis;
foros, seguros- de bens móveis e
imóveis.
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04- Departamento de Administração
03- Divisão do Material
Passa de- ......... , .. , . , .. , .
Par<>! .

c,s
c,s

2:197 .9oo,oo
2. 193. 9oo,oo

Passa• de .. , .............. , . Cr$
Para .

84.000,00
88.000,00

34- Departamento N_a c i o na 1 de
Saúde
03 - Delegacias Federais de Saúde

c,s

Art. 2.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na dSJta de sua publicação.
Art. 3. 0 Revog~m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A . de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6, 599 -

DE 19 DE

JUNHO

DE 1944

•Concede acréscimo de vencimentos aos tenentes-coronéis da Polícia Militar
do Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
iigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 Aos atuais tenetes-coronéis da Policia Militar do Distrito Federal, que forem reformados, dentro de 60 dias contados da data da publicação do presente Decreto-lei, poderão ser, a juízo do Govêrno, concedidos
acréscimos de vendmentos equivalentes a tantas vêzes 5% do sôldo quantos
forem os anos de serviço que excederem de 35.
Parágrafo único., O acréscimo de que trata êste artigo não poderá exceder a 25% do· sôldo.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6. 600 -

DE 19 DE

JUNHO

DE 1944

Dispõe sôbre a concessão de auxílio para funeral às famílias dos funcionários
inativos da Prefeitura do Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confeie o artigo 180 da Constituição e de acôrdo com o art. 31 do Decreto-lei n. 0 96 1 de
22 de dezembro de 1937, decreta:
~r.t. 1.0 Ao cônjuge ou, na falta dêste, à pessoa que provar ter feito
despà'sas em virtude do faleci~ento do funcionário aposentado ou. em dis131.495- Col. de Leis- Vol. III

F. 13
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ponibilidade çl.a Prefeitura do Distrito Federal, -será concedida, a título de-,,
funeral, a importância correspondente aos proventos de· um· mês.
§ 1.0 A despesa correrá pela dotaçã.o destinada ao pagamento dos pro·
ventos.
§ 2. 0 O pagamento será processado por intermédio do Departamento do
Pessoal, quando lhe fôr apresentado o ·atestado de óbito pelo cônjuge ou·,
pessoa a cujas. expensas houver sido efetuado o funeral, ou procurador le·
galmente habilitado, feita a prova da identidade.
Art. 2.0 ftste Dec~eto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,-.
revogadas as disposições em contrário.
, Rio ·de: Janeiro, 19 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da~
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
DECRETO-LEI N.O 6.601- DE 19 DE JUNHO DE 1944

Autoriza o aumento de capital da Companhia Siderúrgica Nacional e dá-·
.. :..,.,
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica a Companhia Siderúrgica Nacional, constituída pelo Decreto-lei n. 0 3. 002, de 30 de janeiro de 1941, autorizada a elevar o capital
de quinhentos -milhões de cruzeiros (Cr$ 500.000.000,00) para um bilhão·
de cruzeiros (Cr$ 1.000.000.000,00).
§ 1.0 O aumento de que trata êste artigo será dividido em ações ordinárias do valor de duzentos cruzeiros (Cr$ 200,00) cada uma, nominativas,
e realizado em cinco (5) prestações de vinte por cento (20%), a primeira'
no ato da subscrição e as demais em datas a serem fixada pela Companhia.
§ 2.0 Aos atuais acionistas é assegurado o direito de preferência para.
a subscrição proporcional de ações.
Art. 2.0 Os Institutos e as Caixas de Aposentadoria e Pensões, e as.
Caixas Econômicas Federais do Rio de Janeiro e _de São Paulo ficam autori ..
zados a subscrever ações para o aumento de capital de que trata êste De·
ereto-lei.
Art. 3.° Fica o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda autori..
zado a subscrever, pelo Tesouro Nacional, as ações que forem necessárias à·
integralização do novo capital.
Parágrafo único, Parte das ações ordinárias que o Tesouro Nacional
subscrever guardada, no mínimo, a proporção que o mantenha detentor
da metade do capital em ações ordinárias e mais uma - poderá ser cedida
a emprêsas brasileiras e a cidadãos brasileiros, depoi_s de realizada a primeira prestação de vinte poi' cento ( 20%) e pelo valor desta. Os cessionários pagarão à Companhia Siderúrgica Nacional as prestações subseqüentes.
Art. 4.° Fica o ])/linistro de Estado dos Negócios da Fazenda autorizado
a realizar com o Banco do Brasil S. A, as operações de crédito necessárias
à participação do Tesomo Nacional na subscrição do aumento de capital deque trata êste Decreto-lei,
Art. 5.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contTário.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza- Costa.
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N. 0 6.602 -
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DE 19 DE JUNHO DE 1944

Designa nova zona de garimpagem de pedras preciosas e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art, 4.0 do Decretolei n,0 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica- designada como 8.a zona de garimpagem de pedras pre~
ciosas a região abrangida pelos Municípios de Mazagão, Macapá e Amapá, no
Território .Federal do Amapá.
Parágrafo único. A s.a zona ora criada terá sede no Municipio de Mazagão.
Art. 2.0 Ficam ressalvadas as autorizações de pesquisa e de lavra já
concedidas até a data da vigência dêste Decreto~lei para a região que ora
passa a constiuir a 8.a zona de garimpagem.
Art. 3.0 Êste Dec:reto~lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
R~pública.

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
João Mauricio de Medeiros.

DECRETO~LEI

N.0 6.603 -

DE 19 DE JUNHO DE 1944

Acrescenta dispositivos ao Decreto-lei n.0 5, 247, de 12 de fevereiro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam acrescentados ao art. 4.0 do Decreto-lei n, 0 5. 24 7, de
12 de fevereiro de 1943, os se~uintes parágrafos;
"§ 1.0 Depois do pràzo estabelecido neste. Decreto-lei, o recolhimento espontâneo da taxa devida será efetuado com as seguintes
multas, calculadas sôbre o valor do tributo:
a) até trinta (30) dias, dez por cento (10%);
b) de mais de trinta (30) até sessenta (60) dias, vinte por

cento (20%);
c) de mais de sessenta (60) dias, cinqüenta por cento (50 %).
§ 2. 0 A repartição arrecadadora exigirá do contribuinte, quando
necessário, prova que a habilite à cobrança exata das multas previstas no parágrafo anterior."

Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art, 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,
A. de Souza Costa.

João Mauricio de Medeiros.
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DECRETO~ LEI

.N. 0 6. 604 -

DE

19

DE JUNHO DE

1944

Estabelece a classificação comercial da lã de ovinos e dispõe _sôbre o
comércio dessa matéria prima
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica estabelecida a classificação comercial da lã de ovinos pre·
duzida, negociada, con~umida e exportada, de acôrdo com as especificações
abaixo.

Art. 2. 0 Para efeito de classificação, a lã de ovinos será baseada na
origem, diâmetro ou finura e apresentação das fibras, e dividida em 7 catego. rias, assim denominadas:

l.a
2. a
3.•

4. a

s.a
6.•
7 .•

Lã
Lã
Lã
Lã
Lã
Lã
Lã

de velo
de borr~go
de retosa
de pelego
de aparas ou ponta de mês a
de pata e barr~ga

de capacho

Art. 3.0 Denomina-se lã de velo aquela produzida nas diversas regtoes
do corpo de um ovino, a exceção das patas, barriga, cabeça e cauda, durante
o P,eríodo de doze meses e constituída por mechas ligadas entre si, formando
um manto contínuo.
Art. 4.0 A lã de velo, inteiro, observadas as caracteristicas da raça de
onde provém, compreenderá 4 classes, com as seguint.es denominações:
1. a
2.a
3.a
4. a

Merina
Prima
Cruza
Crioula

Art. 5.0 Considera-se merina a lã proveniente de ovinos de raça me.
rina, com os seguintes caracteres: mechas quadradas ou retangulares, sem ne·
nhuma ponta, de brilho sedôso, com ondulações regularmente distribuídas em
tôda sua extensão, em média de 16 a 22 por polegada (2,5 em lineares) e fi~
bras com o diâffietro médio entre 16 e 22 microns,
Parágr<1fo único. Esta classe será dividida em 3 tipos assim especificados:
Alta - quando apresentar ·mechas não estiradas com o comprimento mínimo de 5 em correspondente a 68's da Escala de Bradford.
Corrente - quando apresentar mechas entre 3 'e 5 em correspondentes
de 64's a 60's da E.scala de Bradford,

Curta - quando o comprimento das mechas for inferior a 3 em Escala
de Bradfo:rd variável.
Art. 6.0 Considera-se prima a lã produzida por ovinos de raça pura ou
mestiços em que ainda predomina o sarigue merino, com os seguintes característicos: mechas retangulares, ondulações em quantidade mínima de 12 por
polegada, distribuídas em tôda sua extensão e fibras com diâmetro médio entre
24 e 27 microns .•
Parágrafo único. Esta classe compreende 2 tipos assim especificados:

Prima A
64/60s.
Prima B 60/SSs.

com o comprimento mínimo de 6 em Escala de Bradford
com comprimento mínimo de 8 em Escala de Bradford

ATOS DO PODEH. EXECU'riVO
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Àí:t, 7.°
Cruza será a lã produzida por ovinos mestiços, diferindo das
classes anteriores por apresentar mechas alongadas, retangulares ou pontiagudas, com número de ondulações variando entre 5 e 8 por polegada.
Parágrafo Único. Esta classe divide~se em cinco tipos, como se segue:

Tipo 1 ~ quando apresentar mechas alongadas, retangulares ou pontiagudas, de comprimento mínimo de 9 em e di~metro médio de 28 a 30 microns.
Escala de Bradford - 58s.
Tipo 2 - com idênticos ·can.!cterísticos ou do tipo anterior; porém com
o comprimento mínimo de mechas de 11 em e diâmetro médio de 30 a 32
microns. Escala de Bradford - 56s ,
Tipo 3 - quando o comprimento mínimo for de 13 em e o diâmetro
médio de 32 a 36 microns, Escala de Bradford - 50 a 48s,
Tipo 4 - quando apresentar mechas com fibras longas, semi-lustrosas, contacto pouco suave, comprimento mínimo 14 em pouco pontiagudas e fibra
com diâmetro médio de 38 mkrons. Escala de Bradford - 46s,
Tipo 5 - quando apresentar mechas c;om o comprimento mínimo de 15
cms, bem pontiagudas e fibras com diâmetro médio de 40 microns. Escala
de Bradford - 44s.
Art. 8.° Considera-se crioula a lã produzida por ovinos da primitiva raça
.crioula, com ausência de mechas prOpriamente ditas e existência de grandequantidade de pêlos que acompanham as fibras, destacando-so no velo em forma de extensas pontas; cujo comprimento atinge em alguns casos a· 15 cms.
Parágrafo único. Esta classe não comporta subdivisões em tipos,
Art. 9.0 Denomina-se lã de borrêgo aquela produzida pela primeira ,tosquia. de um ovino que ainda não alcançou a idade de 1 ano, apresentando as
mesmas características da lã de velo, porém com mechas pouco consistentes, sem ligação entre si e de pequeno comprimento.
P·arágrafo ·único. Esta categoria compreende 4 classes:
1. a
2.a 3. a 4. a -

Me rina - com comprimento mínimo de 2 em.
Prima - com comprimento mínimo de 4 em.
Cruza - com comprimento mínimo de 6 em.
Grossa - com comprimento mínimo de 7 cms.

Art. 10, A retesa é constituída por lãs sôltas, de comprimento redu~
zido, provenientes de tosquia dos animais antes do período normal de crescimento da lã (12 meses).
Parágrafo único. Esta categoria compreende 3 classes:
Retosa merina proveniente de lã da classe merina, com me~has sôltas e comprimento inferior a 4 em.
Retosa cruza - proveniente de lãs da classe prima. e dos tipos cruza 1 e
cruza 2, com mechas soltas e comprimento abaixo de 6 cms.
Retosa grossa - proveniente de lãs dos tipos cruza 3, cruza 4, cruza 5
e da classe crioula, com mechas sôltas, de comprimento abaixo de 10 em.

Art. 11. Chama~se lã de pelego a lã retirada mecânica ou quimicamente
da pele dos ovinos (pelegos) abatidos para cohsumo.
§ 1.0 Esta categoria compreende 2 classes que se distinguem Unicamen~
te pelo processo de extração, assim denominados;
Tosquia - quando obtido mecânicamente
Cortume - quando obtido pelo processo químico usado nos cortumes.
§ 2.° Cada uma dessas classes pode ser ainda dividida nos 3 seguintes
tipos:
1/4 de l ã - correspondente a 3 meses de crescimento.
1/2 de lã
correspondente a 3 meses de crescimento.
3/4 de l ã - correspondente a 9 meses de crescimento.·
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Art. 12. Chama-se lã de aparas ou ponta de mesa os pedaços de lã
provenientes dos trabalhos de classificação e limpesa de outras lãs, nas mesas

de classificação,_
Art. 13. Denomina-se lã de pata e barriga aquela produzida nas

per~

nas, barriga, cabeça e cauda dos ovinos.
_
Parágrafo único. A lã de pata e barriga compreenderâ uma única classe
com os seguintes característicos: fibras geralmente crespas, sem formar mechas, porém entrelaçadas, Comprimento, finura e coloração variáveis, Sem
ondulações e elasticidade. Tato áspero. Suarda em elevada quantidade, mistur«da com impurezas que lhe emprestam aspecto desagradável.

Art. 14. Chama-se lã de capacho a lã de velo que, por não conter suarda, sofreu intensa feltragem, a ponto de tornar impossível a divisão das di·
ferentes partes do velo.
Parágrafo único. Esta categoria pode admitir 2 classes:
Capacho fino
Capacho grosso
conforme se tratar de lãs com fibras finas ou grossas.

Art. 15. As categorias de lãs de velo e borrêgo podem ainda ser elaS·
sificadas em: 1.a e 2.a qualidade.
§ 1.0 Entende·se por lãs de r.a qualidade aquelas cujos velas inteiro.s
alcançam o pêso mínimo de 2 quilos e apresentaram o total de característicos
especificados nas respectivas classes, especialmente no que se refere à regularidade das ondulações e ao comprimento mínimo admitido para cada tipo.
§ 2. 0
Lã de 2.a qualidade será aquela cujo velo não alcançar o pêso
mínimo referido no parágrafo anterior ou não apresentar um ou mais dos caracteres exigidos para os respectivos tipos.
§ 3.0 Serão ainda consideradas lãs de 2.a qualidade as que apresentarem um ou mais dos defeitos especificados abaixo:

a) elevada quantidade de pó terroso (lã terrosa).
h) elevada. quantidade de areia (lã arenosa).
c) lã com sementes aderidas às mechas (lã com sementes).
d) impregnada de terra vermelha, apresentando coloração rosa pálido, mais
acentuada nas pontas (lã rosada) .
e) impregnada de partículas provenientes da descamação epitelial, oca·
!danada pelo sarcoptes scabeie (sarna). Apresenta-se geralmente ressequida,
sem elasticidade e sem resistência (lã com sarna) .
f) lã prejudicada por banhos s2.rnicidas, apresentando coloração amarelo
ouro (lã manchada pelo sarnífugo) .
g) ptoveniante de animais que sofreram transtornos fisiológicos. Descoloridas, sem brilho, quebradiças, sem elasticidade, flexibilidade e resistência.
Mechas geralmente emaranhadas, com as pontas retorcidas até quase metade
(lã epidêmica) .
h) proveniente de animais encontrados mortos que sofreram a ação da in~
tempérie. Caracteriza~se pel.a côr branca escura, com tons esverdeados (lã
de campo).
i) produzida por ovelhas pretas ou mouras (lã preta).
§ 4. 0 Os defeitos especificados acima deverão figurar nos documentos
ou certificados de classificação como justificativa da desvalorização.
Art. 16. A lã classificada será acondicionada sôlta ou em velas atados,
sendo para êstes obrigatório o emprêgo de fios de papel.
Art. 17. .A embalagem da lã será feita em fardos de aniagem ou algodão em bom estado e resistentes, de seção retangular e capacidade variável.
Parágrafo único. Em cada volume deverão constar as indicações referentes ao pêso e classificação, em uma das faces, e em outra, a procedência,
nome da firma vendedora e destino·.
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Art. 18. O Serviço de Economia Rural fornecerá aos interessados os
:padrões oficiais --correspondentes a sua produção e comércio.
Art. 19. Para dar Cumprimento ao presente Decreto~lei, o Serviço de
Economia Rural fiscalizará a classificação, o comércio, o trí3.nsito, o consumo,
a importação e· a exportação da -lã de ovinos em todo o território nacional~
.baixando· os regulamentos e as instruções que para êsse fim se tornarem ne·
cessá rios e que serão assinados pelo Ministro da Agricultura.
Art. 20. Depois de 90 dias após a publicação do presente Decreto-lei,
cserá obrigatória a referência aos padrões oficiais em todos os documentos de
·compra e venda, armazenagem, trânsito e exportação de lãs de ovinos produ.zidas no país.
Art. 21. As Alfândegas e Mesas de Rendas do país, as emprêsas de armazens gerais e particulares, os depósitos e trapiches e as emprêsas de trans:portes não despacharão os volumes de lãs nacionais que não satisfizerem as
exigências do presente Decreto-lei.
Art. 22. Para custear os trabalhos de classificação e fiscalização serão
.cobradas as taxas de Cr$ 0,20 e 0,10 (vinte e dez centavos) respectivamente,
por quilo de lã negociada, consumida e exportada do país.
Art. 23.

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

]o~o Mawício de Medeiros.
A. de Sousa Costa.

João de Mendonca Lima.

DECRETO-LEI N. 0 6. 605 -

DE

20

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o aumento de capital da Companhia Vale do Rio Doce S.A. e dá
outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica a Companhia Vale do Rio Doce S. A. autorizada a elevar
para trezentos milhões de cruzeiros (Cr$ 300.000.000,00) o capital de duzentos milhões de cruzeiros (Cr$ 200.000.000,00) estabelecido no § 1.0 do
art. 6. 0 do Decreto-lei n. 0 4.352, de 1 de junho de 1942.
Parágrafo único. A importância de cem milhões de cruzeiros (Cr$
1oo.ooo.ooo,oo) correspondente ao aUmento de que trata êste artigo será
dividida em ações preferenciais, ao portador, de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00)
cada uma, sem direito a voto.
Art. 2 .O Fica a Companhia Vale do Rio Doce S. A. autorizada a emitir
debêntures até o valor máximo permitido em lei e de acôrdo com autorizacão
da Assembléia Geral.
~
Art. 3.° Fica o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda autorizado
a subscrever, pelo Tesouro Nacional, as ações e debêntures que não fore~p
tomadas por subscritores particulares.
Parágrafo único. As Caixas Econômicas Federais poderão, à conta de
suas disponibilidades, subscrever ditas ações e debêntures.
Art. 4.° Ficam as Caixas Econ&micas Federàis autorizadas a realizar
operações de crédito com a Companhia Vale do Rio Doce S, A. até o mond:ante correspondente ao aumento de capital e à emissão de debêntures.
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Parágrafo único. As operações de crédito a que se refere @ste artigo:
serão resgatadas com as entradas para o aumento do capital e tomada das
debêntures.
Art. 5.0 í!:ste Decreto-lei entrará em vigor na data .de sua publicação.
Art, 6.0 -Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da

República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO-LEI N. 0 6, 606 -

DE

20

1944

DE JUNHO DE

Cria funções gratificadas no Quadro Permanente do Ministério da Educação
e Saúde e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam criadas, no Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, para o Serviço Nacional da Lepra, do Departamento Nacional
de Saúde, as seguintes funções gratificadas:
1
1
1
1

Cr
Cr$
Cr$
Cr$

Chefe de Seção (S.E.- S.N.L.- D.N.S.) ....... .
Chefe de Seção (S.O.C. - S.N.L. - D.N.S.) ... .
Chefe de Seção (S.A. - S.N.L. - D.N.S.) ..... .
Secretário do Diretor (S.N.L. - D.N.S.) ........ .

6. 600,00,
6. 600,00
4. 200,00
3. 000,00'

Art. 2.° Fica abérto ao Ministério da Educação e Saúde, anexo n. 0 15
do Orçamento Geral da República para 1944, o crédito de Cr$ 20.400,00
(vinte mil e quatrocentos cruzeiros), suplementar à Verba 1 - Pessoal, Consignação III - Vantagens, Subconsignação 09 - Funções gratificadas.
Art. 3.0 :ítste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação~
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1944, 123.0 da Independência e
da República.

56.~>

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.607-

DE

21

DE JUNHO DE

1944

Altera, sem aumento de despesa, a discriminação dos créditos especiais abertos
pelos Decretos-leis 5. 560 e 5, 728, de 9 de junho e de 5 de agôsto de 1943,
respectivamente, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As discriminações dos créditos especiais a,bertos pelos Decretosleis ns. 5. 560 e 5. 728, de 9 de junho e 5 de agôsto de 1943, respectivamente,
ficam alte:rs.oda's da seguinte forma:
No Decreto-lei n. 0 5. 560, de 9 de junho de 1943:

PESSOAL
Para pagamento de serviços ta'l'efados
Passa de Cr$ 1.000.000,00 paTa

1.277.829,80
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MATERIAL
Material permanente:
Livros, documentos, revistas e outras publicações especi~liza
da:s destinad~s a bibliotecas ou. coleções.
Passa de Cr$ 50. 000,00 para ........ , ....• , , .... , . ,
Móveis e artigos de ornamentação
Passa de Cr$ 500. 000,00 p_ara ......... , ....... ~ ... .
Máquinas, aparelhos· e utensílios de escritório e biblioteca
Passa de Cr$ 500.000,00 para .. , , ....•. , .... , ..... , .
Máquinas, aparelhos e utensílios de laboratório, gabinete científico ou técnico e para trabalhos de campo
Passa de Cr$ 40.000,00 para ........... , .......... .
Aparelhos e utensílios de copa, cozinh01, refeitório, dormitório
e enfermaria
Passa de Cr$ 20. 000,00 para .. , , ..........•.... , ....

3. 937,20
519.426,00
532.532,20

9.883,20

1. 952,60

Material de consumo:
Artigos de expediente, desenho, ensino e educação; a1·ügos
escolares para distribuição; fichas e livros de escrituração;
inipressos e materis:l de classificação
Passa de Cr$ 500 .·000,00 para ..................... .
Combustíveis, material de lubrificação e limpeza; material para
conservação de instala-ções .de máquinas e de aps.<relhos;
sobressalentes de máquinas e de viaturas; artigos de iluminação
Passa de Cr$ 1. 728,00 para
Vestuários, uniformes e equipamento; artigos e pe.ças a-cessórias; roupas de cama e mesa; tecidos e artefatos
Passa de Cr$ 28.500,00 para ........ , ... , . , ...... , .•

571.432,30

6.623,00

39.485,80

DIVERSAS DESPESAS
Água e artigos para limpeza• e desinfeção; serviços de asseio e
higiene; lavagem e engomagem de roupas; taxas de água,
esgôto e lixo
Passa de Cr$ 55. 000,00 para ........ , .............. .
Aluguel ou arrendamento de imóveis
Passs: de Cr$ 902.302,00 para ....... , ........... , .. .
Assinaturas e números avulsos de órgãos oficiais
Passa de Cr$ 770,00 para ...... , ...... , .........•.
Assinatu:ras de recórtes .e publicações periódicas
Passa de Cr$ 56.500,00 para .... , ....... , .......... .
Despesas miúd;::;.•s de pronto pagamento
PaJssa de Cr$ 20. 000,00 para ...............•. , .... ,
Iluminação, fôrça motriz e gás
Passa de Cr$ 4. 000,00 para .. , . , ..... , , ........•.. , .
P?ssagens, _transporte de pessoal e de suas bagagens
P~sa de Cr$ 200. 000,00 para .........•..... , .......•
Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas e porte postal
Passa. de Cr$ 51. 200,00 para ........•.. , ...••..••••

65.126,90
454.218,50
70,00
67.333,00
16.418,30
16.587,30
104.838,80
48.166,90
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OBRAS
Instalações em edifícios
70. 000,00 para ................... .
P&."ssa de Cr$

264.138,20
4. 000.000,00

Total Cr$ 4. 000.000,00
No Decreto-lei 5. 728, de 5 de agôsto de 1943:
PESSOAL
Para pagamento de serviços tc.'fefados
Passa. de Cr$ 1. 000. 000,00 para

1. 441.834,80

MATERIAL
Material permanente:
Móveis e artigos de ornamentação
Passa de Cr$ 184,000,00 para
Máquinas, aparelhos e. utensílios de escritório e biblioteca
Passa de Cr$ 156. 000,00 pa<ra . , , .. , ....... , ........ .

162.154,80
198.896,00

Material de consumo:
Artigos de expediente, desenho, ensino e educa:ção; atÍ:igos escols.•re!?_ para distribuição; fichas e livros de escrituração;
impressos e material de classificaçãc
Passa de Cr$ 122.010,00 para .... , ... , , .... , .... , •.

155.907,40

DIVERSAS DESPESAS
.tuuguer ou arrenaamenro cte In1ove1s
Passa de Cr$ 391.990,00 para ..................... .
Despesas miúdas de pronto pagamento
Passa de Cr$ 56.000,00 para .. , ........' ............ .
Passagens, transportes de pessoal e de suas bagagens
Passa de Cr$ 90.000,00 para .. , . , ........... , ...... .

2. 684,80
20.617,20
2. 000.000,00

Total
Art. 2.0

17.905,00

As despesas efetuadas de acôrdo com as alterações de que trata

o art. 1.0 serão comprovadas perante o Tribunal de Contas até 30 de setembro

de 1944.
Art. 3.0

O presente decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4. 0

Revogam-s~

as disposições em contrário.

Rio ·de Janeiro, em 21 àe junho de 1944, 123.0 da Independência e 56. c
.da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

A'l'OS

DECRETO-LEI N.0 6.608
Modifica
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DE 21 DE JUNHO DE 1944

o~Decreto~lei

n.0 1.393, de 29 de junho de 1939, que dispõe sôbre
a organização do Tribunal de Segurança Nacional

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Çonstituição, decreta:
Artigo único. Fica assim redigido o art. 1.0 do Decreto-lei n.0 1. 393,
de 29 .de junho de 1939:

"Art. -1.0 O Presidente· do Tribunal de Segurança Nacional
será um Ministro do Supremo Tribunal !i'ederal; os demais Juízes
serão, respectivamente, um Magistrado civil e um militar, dois
Oficiais Superiores, ou Generais, da ativa ou da reserva de primeira classe, sendo um do Exército e outro da Armada, e um
Advogado de notório saber.
§ 1. 0 O Presidente será substituído, nas faltas e nos impedimentos, pelos outros Juízes, na ordem descendente de antiguidade,
ou. de idade quando. a antiguidade fôr igual.
§ 2.0 Os Juízes do Tribunal terão o tratamento de Ministros.''

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,

Eurico Gaspar Dutra.
Henrique

A.

Guilhem.

DECRETO-LEI N. 0 6.609- DE 21 DE JUNHO DE 1944
Dispõe sôh1·e bens e dívidas de espólios

O Presidente ds.• República, usando da s:tribuição que lhe confere o artigo. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Durante o prazo para habilitação de herdeiros, e enqua.nto não
fôr decretada a vacância, não será autorizada a s.•lienação de bens do espólio,
salvo a daqueles que se possam deteriorar ou perecer, para a quSil se exigirá
concordância Ítmdamentada do representante do Ministério Público.
Parágr~fo único. Decretada s.• vacância de herança jacente, só podem os
respectivos bens ser alienados com concordância do representante da União,
ciue antes ouvirá o Domínio da União.

Art. 2.0 Não pode ser autorizada o pagamento de qualquer dívida do
espólio durante a 'arrecadação dos bens. Durante a jacência, ou 'S.pÓs a declaração da vacância, pode o Juiz autorizar o pagamento de dívida do espólio,
desde que haja concordância fundamentada• do representante da· União. Independentemente dessa concordânci&<, pqde o Juiz negar autorização ao pagamento, encamirihando o credor para as vias comuns.
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Parágrafo único. Impugnada a dívida, só em ação própria poderá ser
cobrada.
Art. 3.0 De tôda decisão em processo de her~nça jacente deve ser pes~
soalmente intimado o representante da União, o qual poderá, no ptazo da lei,
interpôr agra•vo de petição para o Supremo Tribunal Federal.
Art. 4.0 A presente lei entrará em vigor na data de sus.• publicação e
se aplica a todos os processos em curso, revogadas as di9posições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944; 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N.0 6.610 -

DE

21 DE JULHO DE 1944

Abre ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio o crédito especial de
Cr$ 212.937,00, para o fim que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio o
crédito especial de Cr$ 212.937,00 (duzentos e doze mil, novecentos e trinta
e sete cruzeiros), para atender às despesas de instalação do Conselho N acionai
de Política Industrial e Comercial, com a seguinte discriminação:
VERBA

2 -

Consignação I -

MATERIAL

Material Permanente
Cr$

Subconsignação 03

Subconsignação 13 -

Livros, fichas bibliográficas impressas,
documentos, revistas e outras publicações especializadas, destinadas à biblioteca ou coleções .................... .
Móveis e artigos de Ornamentação; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório, biblioteca, laboratório, gabinete científico ou técnico e para trabalhos de
campo; aparelhos e utensílios de- copa,
cozinha, refeitório, dormitório e enfermaria; material de seticicultura, indústria de
fiação e tecelagem de sêda, .......... .

Consignação Il Subconsignação 17 -

3. 000,00

90.437,00

Material de Consumo

Artigos de expediente, desenho, ensino e
educação; artigos escolares para distribuição; fichas e livros de escrituração;
impressos e material de classificação, inclusive fichas bibliográficas e de referência
.......•.••...............•

20.000,00

A'rOS

Consignação· Ill Subconsignação 32 SubcOnsignação 33 Subconsignação 35
Subconsignação 38
Subconsignação 41
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Diversas Despesas

Assinatura de órgãos oficiais ......... .
de :recortes de publicações
periódicas
Despesas miudas de pronto pagamento,
Publicações! ser~.iç,o~ de impressão e de
encadernaçao; cucnes ........ , .... , ..
Passagens,· transporte de pesssoal e de
suas bagagens ... o o • • • • • • • • • • • • • • • • •

500,00

Assinatu~a

VERBA

3 -

9.000,00
3.000,00
12.000,00
35.000,00

SERVIÇOS ENCARGOS

Consit,riação I - Diversos
Recepções, excursões, hospedage-ns e homenagens ....•.....................

Subconsignação 28

VERBA 4 -

Subconsignação 01 -

30.000,00

EVENTUAIS

Consignação I - Diversos
Despesas imprevistas não constantes das
tabelas . o.:· •..•••••••..••••.•• o••

10.000,00

Art. 2.0 O presente D:ecreto-lei entrará em vigór na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS .•

Alexandre Marcondes Filha.
A o da Souza Casta.

DECRETO-LEI N. 0 6.611- DE 21 DE JUNHO DE 1944
Altera disposições da Lei n.O 436,,,de 23-5-1937

O Presidente· da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Passam a vigorar com os seguintes valores as tabelas do artigo 3.0 da Lei n. 0 436, de 23 de maio de 1937:

Contribuições
C c$
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

M .................... ·............. .
L .............................. ·• .. .
K

J ................................. .
I

......... ; ..... ~ .................. .

H

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

G ·································
F

··················•···•···•·······

E··································

66,70
57,78
48,89
39,33
33,33
28,89
24,45
20,00
16,67
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Pensões
1.000,00 Máximo
866,70
"
733,30
"
590,00
"
500,00
"
433,30
366,70
"
300,00
"
250,00
"

Classe M
Classe L

Classe K
Classe

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

J
I

H
G
F

E

Parágrafo único, Fica elevado para Cr$ 66,70 (sessenta e seis cruzeiros
e setenta centavos) o limite previsto no art. 1.0 da mesma lei.
Art. 2.0 :Êste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da IndeJ?endência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.612 -

DE

22

DE JUNHO DE

1944

Prorroga a vigência do Decreto-lei n·.o 6.107, de 6 de dezembro de 1943 e dá
outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica prorrogado até 31 de dezembro de 1944, a vigência do
Decreto-lei n. 0 6.107, de 6 de dezembro de 1943.
Art, 2.0 Ficam isentos dos direitos de importação para consumo e demais
taxas aduaneiras, inclusive a de previdência social, até 31 de dezembro de
1944, a partir da data da publicação dêste Decreto-lei, a carne suina, língua,
fígado e demais vísceras bovinas, congeladas ou resfriadas, classificadas respectivamente nos artigos 86 e 99 da atual Tarifa das Alfândegas, importadas
com prévia autorização do Chefe do Serviço de Abastecimento, da Coordenação da Mobilização Econômica.
Art, 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6.613

~

DE 22 DE JUNHO DE 1944

Dispõe sôbre as remessas de valores pertencentes à União, por intermédio
do Departamento dos Correios e Telégrafos
O Presidente ·da República, usando da atribuição que lhe coníere o artigo 180, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É revogado o disposto no art. 1.0 do Decreto-lei n.0 4.030, de
19 de janeiro de 1942, que isentou do pagamento de prêmios e taxas ·as re-
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messas feitas por agentes arrecadadores da Fazenda Nacional, de valores pertencentes à União.
Art. 2.° Fica revigorado o disposto no art. 5.0 e seus §§ 1.0 e 2.0 , do
Decreto-lei n. 0 2. 621, de 24 de setembro de 1940, que fixa as quantias pagas
como prêmios e taxas na emissão de vales postais, ainda quando oficiais.
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário ,
Rio de Janeiro, 22 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO V A'RGAS ,

João de Mendonça Lima,
A. de Souza Costa ,

DECRETO-LEI

N. 0

6.

614 -

DE

22 DE JUNHO DE 1944

Revalidq. o _prazo da concessão feita ao Jóquei Clube Brasileiro, para extrações
do Sweepstake
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica revalidado por cinco (5) anos o prazo estabelecido no artigo 2.0 do Decreto-lei n. 0 338, de 16 de março de 1938, o qual, excetuada a
disposição do art. 9.0, subsistirá, integrado pelas disposições não colidentes
do Decreto-lei n. 0 6. 259, de 10 de fevereiro de 1944·.
Art. 2.0 Para prêmio ao jóquei, ao treinador e ao cavalariça do cavalo
vencedor, bem como para auxílio à Caixa Beneficente dos Profissionais do
Turfe, serão deduzidos do prêmio maior oito por centO (8%), cuja repartição será feita a arbítrio do JÓquei Clube Brasileiro.
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 1944, 123.0 da Indepo;m.dência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.615 -

DE 22 DE JUNHO DE 1944

Abre ao Ministério da justiça e Negócios Interiores o crédito suplementar
de Cr$ 221.000,00, à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art, 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto o crédito suplementar de duzentos e vinte e um
mil cruzeiros (Cr$ 221.000,00), em refôrço da VerbSt 3 Serviços e Encargos, do vigente orçamento do Ministério da Justiça e Negócios Interiores
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(Anexo n. 0 18 do Decreto-lei n. 0 6 .143, de 29 de dezembro de 1943), como
segue·:
VERBA 3 -

SERVIÇOS E ENCARGOS

Consignação I - Diversos
S/c. n. 0 06- Auxílios, contribuições e subvenções
03 - Subvenções
23- Serviço de Assistência a Menores
01- Serviço de Assistêncic, S! Menores
c) Novas internações em estabelecimentos particulares e
despesas previstas no artigo 55 e alíneas do Decreto n. 0 17. 943-A de 12
de outubro de 1927.\.,, .. Cr$ 221.000,00
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de su~ publicação.
Art. 3.0 Revogam-se s.os disposições em contrário.
Rio de Jameiro, 22 de junho de 1944, 123.0 da Independência e· 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
l;:>ECRETO-LEI N. 0 . 6.616- DE 22 DE JUNHO DE 1944
Abre ao Ministério da Agricultura o crédito suplementar de Cr$ 25. 504,50,
à verba que especifica
'O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplements.•r de vinte e cinco mil, quinhentos e quatro cruzeiros e cinqüenta centavos (Cr$ 25. 504,50), em refôrço
da Verba 2 - Material, do vigente orçamento do Ministér.io da Agricultura
(Anexo n. 0 14 do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como
segue:
VERBA 2 -

MATERIAL

Consignação III - Diversas DesPesas
S/c. n. 0 40- Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens imóveis e móveis
O1 ~ Ligeiros reparos em edifícios, ads.optações,
consertos e conservação de imóveis
10- Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas
09- Labora-tório Central de Enologia (atual Instituto de Fermentação)
. . . . . . . . . . . . . . Cr$

25. 504,50

Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na d~tz.. de sua. publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se s.os disposições em contrário.
Rio de Ja-neiro, 22 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio d'e Medeiros.
A. de 'Souza Costa.
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DE 22 DE JUNHO DE 1944

DECRETO-LEI N. 0 6.617
Abre

ao

Ministério das Relações Exteriores o crédito
Cr$ 500.000,00, à verba que especifica

s_uplernen(ar

de

O Presidente da República, usando da atribuição que lh!3 confere o
.art. lSà da Constituição, decreta:
Art. 1.0 ·Fica aberto o- crédito suplementar de quinhentos mil .cruzeiros
-{Cr$ 500.000,00), em refôrço da Verba 3-- Serviços ·e Encargos, do vigente
.orçamento do Ministério das :Relações Exte~iores (Anexo n. 0 20 do :Decretolei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA 3 -

,

SERVIÇOS E ENCARGOS

Consignação I -

Diversos

S/ c. n. 0 31- Representação e. propaganda no exterior
01 ___:__Secretaria de Estado·
a) Representação do Brasil em Congressos, Conferências e Reuniões a realizarem-se no estrangeiro, bem como
em tôdas aquelas a que comparecer,
de confor_mid~de com o art. 8.0 do Decreto-lei n. 0 1. 565, de 5 de setembro
de 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 500.000,00
Art.
gacia do
Art.
Art.

2.0 O crédito de que trata o artigo s..nterior s~rá .distribuído à DeleTesouro Brasileiro em Nova York.
3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de -sua publicaçãO·.
4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Ja-neiro, 22 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
,da República.
. GETULIO VARGAS,

Osvvaldo Aranha.
A. de Souza Costa.
DECRETO-LEI N. 0 6.-618 -

.AbrE:, ao Mínistério da Educação e
para pagamento de

DE ~2 DE JUNHO. DE- 1944

Sa~de, o crédito
gratiiicaçã~ de

especial de Cr$ 7.896,80,
magistério

O Presidente da República, mando da atribuição que lhe confere o
-tigo 180 da Constituição, decreta:
·

ar~

Ar~igo :único. Fica aberto, ao -Ministério da Educação e Saúde, o crédito
,especial de C>$ 7. 896,80 (sete mil oitocentos e noventa e seis çruzeiros e
oitenta. centavos) para atender ao pagamento de gratifiçação de .magistério,
relativa ao período de 9 de maio de 1942 a 31' de dezembro de 1943., conforme dispõe o Decreto-lei n. 0 2.895, de 21 de dezembro de 1940, conce-dida a Nicolino Milano, Professor (E.N.M. - U.B.), padrão L, do Qua:.
,dro Permanente, do mesm.o Ministério,

Rio de Janeiro, :22 de junho de 1944, 123.0 da Independência e "56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema,
A. de Souza Costa.
131.495_- Col. de Leis- Vol. III

F. 14
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DECRETORLEI N. 0 6.619 -

DE

22

DE JUNHO DE

1944

Modifica a redação de uma rubrica do Anexo 15 - Ministério da Educaçãa
e- Saúde do Orçamento em vifior
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da .Constituição, decreta:
Art. 1.0. O -disp~sto na_ letra a da Subconsignação 06-03 24, Consignação I,, Verba 3 Serviços e Encargos, do Anexo 15 - Ministério da
Educação e Saúde do Orçamento Geral da República, Decreto-lei número 6.143,_ de 29 de dezembro de 1943, passa a ter a seguinte redação:
a) Diversas Confederações Brasileiras e outras entidades desportivas como 'meio de incentivar o amadorismo realizando campeonatos de amadores.

Art. 2. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação;
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6. 620 -

DE 22 DE

JUNHO

DE 1944

Altera dispositivo do Decreto-lei n.0 5. 570, de 10 de junho de 1943, que estabeleceu a coordenação dos "orçamentos e balanços das autarquias federais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 O art. 2.0 do Decreto-lei n.O 5.570, de 10 de junho de 1943,
que estabeleceu a coordenação dos orçamentos e balanços das autarquias:
.federais, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2.0 As entidades autárquicas deverão remeter aos órgãoscompetentes a proposta de seu orçamento para o exercício seguinte,
dentro do prazo estabelecido pelo Órgão encarregado da elaboração
do Orçamento Geral da República.
Parágrafo únjco. Uma segunda via dessa proPosta devidamente
autenticada será enviada imediata e diretamente àquele órgão,
acompanhada de quadros em que se compare o orçamento em vigor
com os dados referentes aos itens da despesa realizada, da receita
arrecadada nos tr&s exercícios anteriores e bem assim de todos osdemais eleme~tõs que forem solicitados pelo referido órgão."
Art. 2.0 ítste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de junho- de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
Alexandre Marcondes Filho ..
João de Mendonça Lima ..
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DECRETO-LEI N.O 6.621 -
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DE 22 DE JUNHO DE 1944

Abre ao Ministério da Agricultura o crédito especial de Cr$ 15. 666,00, para.
pagamento de fornecimentos e serviços prestados em 1934 e. 1935
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Agricultura o crédito especial de
quinze , mil e seiscentos e sessenta e seis cruzeiros (Cr$ 15.666,00), para
atender ao pagamento (Serviços e Encargos) de fornecimentos e serviços
prestados à Fazenda Experimental de Criação em Ponta Grossa, no Estado
do Paraná, de que trata o processo fichado no Tesouro Nacional sob número 53.472-44.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56,0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N.O 6. 622

DE

22 DE JUNHO DE 1944

Aprova o Convênio celebrado entre os . Estados cafeeiros, em 19 de junhQ
de 1944 e dá outras providências
O Presidente . da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica G.<provado, em todos os seus têrmos, o Convênio que a êste
acompaonhs.>, celebrado entre os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Bahia, Goiaz e Pernambuco, a 19 de junho
de 1944, na cidade do Rio de Janeiro, para adoção de medidas e sugestões
relc.-tivs,s à política econômica do café.
Art. 2.0 O Departamento Nacions•l do Café, regulamentará, por meio
de Resoluções, a concessão do prêmio de dez por· cento ( 10 o/o) e que se
referem as cláusulas 2.a, 3.'\ 4.a e 6.a do Convênio referido no artigo anterior.
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publics:ção.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições

~m

contrário.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 1944, 123;0 da Independ@ncia e
da .República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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J;:STADOS

CAFEEIROS

(Realizado de 16 a 19 de junho de 1944)
·PRESID'ENTE

~

Dr. Artur de Sousa Costa, Ministro da Fazenda.

'VICE-PRESIDENTE - Dr. José IVIendes de Oliveira CastrD, Representante· do
Comé.rcio do Estado do Rio de jEmeiro.
DELEGAÇÕES
SÃo PAULO

Francisco d'Áuria, govêrno~
Joaquim Abreu Sampaio Vidal, lavoura.
João Mellão, comércio.
MINAS GERAIS

Edison Álva'l'es dSl Silva, gov.êrno.
Antônio Stockler de Queiroz, lavoura e comércio.
RIO DE jANEIRO

Valfredo Martins, govêrno.
Carlos Pinto Filho, lavour&•.
José !\1:endes de Oliveira Castro, comércio.

PARANÁ
Francisco Leite, ·govhno.
João Aguiar, lavoura.
Paulo Cunha Franco, comércio.
EspfRITO SANTO

Eurico Hildebrando Aurélio Ruschi, govêrno.
Clodomir Sá Adnet, -l~voura·.
Oswald C. Guimarães, comércio.
PERNAMBUCO

Artur Tavares de Mour&, govêrno,
Oscar Napoleão Carneiro da Silva, lavoura.
Mário Gonçalves Pena, comércio.

GorAz
Rodrigo Duque Estrada, gov~rno.
Benjamin da Luz Vieira, la'Voura,
Va-léria Xavier Brandão, comércio,
BAHIA

Osvaldo César Rios, govêrno.
Ramiro Berbert de Castro, lavoura.
Oscar Emerson Falcão, comércio,
DIRETORIA DO. DEPARTAMENTO NACIONAL DO CAFÉ
PRESIDENTE -

Jaime Fernandes Guedes.

DIRETOR

N oraldino' Lima .

DIRETOR -

Césa-r Ma·rtins .Pira:já.
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ATA FINAL DOS TRABALHOS
Os Estt;._dos de São Paulo, Minas Gers<is, Espírito Santos, Rio de Janeiro, Paraná, Ba·hia, Pernambuco e Goiaz, por seus delegados z..baixo assinados, reunidos em Convênio, nesta Capital, no período de 16 a 19- de junhodo corrente r.-no, sob a presídê'ncia do Dr. Artur de Sousa Costa, Ministro da-Fazenda, vice-presidência do Dr. J oeé IIJiendes de Oliveira Castro, represeatante do comércio do Estado do Rio de Janeiro, e com a assistência dos·
Srs. Js·ime Ferna·ndes Guedes, Nornldino Lima e César Martins Pirajá, res-·
pectivz.•mente, Presidente e Diretores do Departamento' Nacional do Café,
á fim de ser -estudada e detm·minada a forma pela qu::>.l deve prosseguir a·
política econômica do ce.fé, acordaram aprovar e.•s sugestões consubstanciadas
nas c1:5.usulas abaixo:
Cláusula 1.a ~ Reconhecer a ne_cessidade de que a política econômica docafé se oriente no sentido de manter a exportação normal, colimando-se o,
preenchimento das quotns El.nuais atribuídas oo Brasil pelo Convênio Interamericano do Café de vez que é reputada inconveniente a retenção de cafés quepodem ser exportados.
Cláusula z.a - Collced~r aos cafés da safra 44-45 um prêmio de dez porcento, em espécie, em virtude da queda de produção registrada.
Cláusula 3.8 ~ O título correspondenté ao prêmio será fornecido pelo
Departamento Nacional do Café no ato do registro do conhecimento do em-·
barque para os portos nacionais de exportação, ficando o seu pagamento condicionado à comprovação de embarque para o exterior em quantidade igual à·
do conhecimento.
Cláusula •t.a ~ No Estado do Espírito Santo, dado o acúmulo de cafés
de safras anteriores, e nos Estados onde o Departamento não dispuser de esto-ques de café de sua propriedade, o resgate do título correspondente ao prêmiopoderá ser feito em dinheiro, a juízo do Departamento Nacional do Café.
Cláusula s.a ~ Para atender ao pagamento dos títulos a que se referem as·
cláusulas 2.n, 3.a e 4.n, fica o Departamento Nacional do Café autorizado autilizar ou vender, conforme o caso, cafés de seus estoques, inclusive os de·
quota de equilíbrio.
Cláusula 6.a ~ Os títulos emitidos pelo Departamento Nacional do Café:
para o pagamento do prêmio a que se referem as cláusulas 2.a, 3.a e 4.a perdelão o seu valor se, até 31 de dezembro de 1945, não forem apresentados-:
para resgate com a comprovação exigida na cláusula 3.a.
Cláusula 7.a Para assegurar o cumprimento do disposto na cláusula.l.a, fica o Dep~rtamento Nacional do Café autorizado a vender cafés de seus'
estoques, inclusive os de quota de· equilíbrio, de forma a que a respectiva exportação s~ efetue na paridade dos "ceilings" americanos,
Cláusula 8.8 Contiuam em pleno vigor as disposições do Convênio dos•
Estados Cafeeiros celebrado e.m 31 de maio ele 1943 e que não colidirem comas do pressnte,
Para constar eu, Armando Pahim Neubern, Secretário do Convênio, lavreii
a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai J?Or todos assinada. (Seguem-se as assinaturas).
DECRETO-LEI N.O 6.623 -

Abre crédito suplementar

DE

23

DE JUNHO DE

1944

20 Ministério da Educação e Saúde para atender
à desp~sa que especifica'.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~·

Art. 1.° Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde Anexo.·
n. 0 15 ·do Orçamento Geral da República para 1944 o crédito de Cr$
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239.900,00 (duzentos ·e trinta e nove mil e_ novecentos cruzeiros), suplementar à Verba 1 ~ Pessoal, Consignação II- Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 06 Diaristas, para atender à despesa com a admissão de
extranumerários para o Serviço de Administração da Sede.
Art. 2.0 ~ste Decreto~lei enttará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
Paulo Lyra.

DECRETO-LEI N.0 6. 624 -

DE

23

DE JUNHO DE

1944

Altei-a a· carreira de Prático de Farmácia do Quadro Suplementar do Ministério da Guerra e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica excluído da carreira
Suplementar do Ministério da Guerra,
da classe H, que fica transform<>.do no
extinto quando vagar, de Prático de
Quadro e Ministério.

de Prático de Farmácia, do Quadro
conforme a tabela anexa, um cargo
cargo isolado de provimento efetivo,
Laboratório, padrão H, dos mesmos

Parágrafo único. O cz.rgo a que se refere &ste Decreto~ lei continuará
preenchido pelo seu atual ocupante, constante da relação nominal anexa.
Art. 2.0 Êste Decreto~ lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

RELAÇÃO NOMINAL A QUE SE REFERE Ó PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 1.0 DO DECRETO-LEI N. 0 6. 624, DE 23 DE JUNHO
DE !944

Nome

Clovis Freire de Vasconcelos .............. .

Situação antiaa

Prático de Farmácia
classe H ......... .

Situação nova

Prático de
padrão H

Laboratório

i\IINISTÉÍUO DA GtJEkilA
QUADRO SUPLEMENTAR
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.

I
Carreira. ou ca·rgo

de
cargos

I
9
8

11

14

7
9

1

--59

Classe
ou
padrão

Exce~

I

I

Vagos Quadco
dentes

I

INúm.
de
l cargos

Carreira- ou co.Tgo

Classe
ou
padrão

Exce-

Vagos
dentes

I

I

Prático de F armácia

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

Prático de Fru:mácia

H

-

-

S.

8

G

-

-

S.

8

F

-

-

S.

11

E

-

-

S.

14

D

-

-

S.

7

c

-

-

S.

9

E

-

-

I

.

S.

1

--58

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

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

H

-

-

G

-

-

F

-

-

E

-

-

D

-

-

c

-

-

E

-

-

{?bsérvações
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DECRETO-LEI .N.0 6. 625 -

DE

23

1944

DE JUNHO DE

Desapropria, pata fins de utilidade pública, um terreno em Natal, Estada
do Rio Grande do Norte
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ·artigo 180 ·da Constituição e de acôrdo com o § ·2.0 do" art. 2.0 , combinado com
as letras tt e h do art. 5.0 do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho .de 1941,
decreta:
·

Art. 1.° Fica desapropriado, por utilidade pública, o terreno situado·
em Nau de R"efoles, cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, o
qual, em virtude da concessão feita pela carta de Sesmaria n. 0 76, de 6 de
janeiro de 1605, do então Governador Geral, pertence à Prefeitura Municipal de Natal, cuja área total é de 13.011,10 m2, sendo 12.144,37 m2
aforados ao Sr. Roberto Vance e 866,73 m2 apurados a mais de acôrdo com
a- planta organizada em 29 de dezembro de 1943, pelo Serviço Regional do
Domínio da União, naquele Estado e que se acha anexa ao processo número 3.441-44, da Secretaria da Marinha.
Art. 2.0 Êsse terreno destina-se à ampliação das instalações da Base
Naval de Natal.
·
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DE.CRETO-LEI N. 0 6. 626 -

DE

24

DE JUNHO DE

Dá nova redação aos artigos 10, 11 e 14 do Decreto-lei n.
setembro de 1943

0

1944
5.839,. de 21 de

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O parágrafo único do art. 10 do Decreto-lei n.O 5.839, de 21
de setembro de 1943, passa a constituir o § 1.0 do mesmo artigo, ao qual
ficanl acrescentados os parágrafos seguintes:
"§ 2. 0 As autoridades estaduais e municipais continuarão a exe·
cutar· os serviços de que estavam incumbidas, até que entrem em
exercício as nomeadas ou designadas pelos Gov&rnos dos Territórios.
§ 3.0 A substituição das autoridades dos Estados e dos Mu·
nicípios pelas dos Territórios far-se-á mediante entendimento entre
·os respectivos Governos, de modo que não haja interrupção de
serviços.
§ 4.0 Os Estados e Municípios serãO indenizados, pela União,
das despesas feitas com a manutenção de serviços nas zonas desmembradas para formação dos Territórios, a partir de 1 de janeiro
de 1944".

Art. 2.0 O art. 11 do referido Decreto-lei passa a vigorar com a seguinte red~_ção:
"Art. 11. As autoridades judiciárias, os serventuários e os funcionários e extranumerários estaduais e municipais que se achem
em exercício, nas zonas compreendidas pelos Territórios, serão mantidos em seus cargos e funções, até que sejam aproveitados ou
substituídos.
-
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§ 1.0 Aos que forem aproveitados, será assegurada, para todos·
os efeitos, a contagem integral do tempo de serviço prestado ao,
Estado Ou ao Município·.
B 2.0 Os que não forem aproveitados, serão postos em disponibilidade pelo Govêrno a que serviam, de acôrdo com a legislação
em vigor.
§ 3.0 A União indenizará os Estados e os Municípios da despesa proveniente do qúe dispõe o parágrafo anterior, até que se·
dê o aproveitamento ou a aposentadoria do funcioflário pôsto em,
disponibilidade''.

Art. 3.0 O art. 14 do mesmo Decreto-lei fica assim redigido:
"Art. 14. A tropa do Exército localizada em cada territórioprestará ao respectivo Govêrno ·o auxílio que fôr necessário para a"
manutencão da ordem.
Parfigrafo único, Salvo em caso de manifesta urgência, a utilização da tropa do Exército pe.lo Govêrno do Território será prece~
di da de autorização do comandante da respectiva Região Militar".
Art. 4.0 O p;esente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-·
blicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0' da-:
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Pnulo Lira.
Eurico G, Dutra.
Henrique A. Gúilhem.
João de Mendonça Lima,
Oswaldo Aranha,
João Mauricio de Medeiros.·
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salgado Filho •.

DECRETO-LEI N. 0 6. 627 -

DE 24 DE

JUNHO

DE 1944

Altera a redação da alínea d do art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 2. 066, de 7 de·
março de 1940
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 A alínea d do art 3.0 do Decreto-lei n.0 2. 066, de 7 de març~»
de 1940, que dispõe sôbre promoção no Corpo de BombeiTos do Distrito Federal, passa a vigorar, até 31 de dezembro de 1944, com a seguinte redaÇão:
d) possuir interstício mínimo no pôsto em que o colhe a promoção: de 6 meses, em se tratando de aspirante a oficial; de 2:
anos, quando fôr o caso de outro pôsto qualquer.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da•
República.
GETULIO

VAI<GAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO-LEI N. 0 6.628-

DE

26

1944

DE JUNHO DE

Eleva padrão de vencimento de Professor no Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decret;a;
Art. 1.° Fica elevado, no Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, de J para K, o padrão de vencimento de 6 car'gos isolados de
provimento efetivo de Professor (1. N. S. M.) do Instituto Nacional de SurdosMudos.
Parágrafo único. Serão apostih;tdos pela Divisão do Pessoal do Ministério os decretos dos funcionários -atingidos pelo disposto neste artigo.
Art. 2.° Fica aberto, RO Ministério da Educação e Saúde (anexo 15 do
Orçamento Geral da República para 1944), o crédito suplementar de Cr$
343.800,00 (trezentos e quarenta e três mil e oitocentos cruzeiros), ero refôrço das seguintes dotações:
~~A

1 -- PESSOAL

Consignação I -- Pessoal Permanente
Subconsignação 01 -- Pessoal Permanente . , .. , . , .... , .

Cc$

28, 800,00

Consignação l i ·-- Pessoal Extranumerário
Subconsignação 05 -- Mensalistas -...... , ... , ... , . , , . ,

Cr$ 315.000,00

Cc$ 343,800,00
Art. 3.0

l"tste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56, 0 da
R-epública.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6. 629 -

DE

26

DE JUNHO

DE 1944

Prorroga o prazo para concessão dOs favores de que trata o Decreto-lei núme;q
5. 719, de 3 de at,ôsto de 1943, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Fka prorrogado, por seis meses, o prazo da suspensão estabe~
tecida no Decreto-lei n.O 5. 719, de 3 de agôsto de 194-3, já uma vez prorro·
gado pelo Decreto-lei n. 0 6. 221, de 21 de janeiro de 1944, da cobrança dos
direitos e taxas adu2neiraS' que incidem sôbre a manteiga de leite, classificada no art. 100 (classé 4.a) da atual Tarifa das Alfândegas.
Art. 2.0 Dentro do prazo de prorrogação referido no artigo anterior, gozarão. de idênticos favores atribuídos à manteiga de leite os queijos de qual-
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.quer tipo, de procedência estrangeira, claSsificados no art. ·107 (classe 4. a) da
mesma Tarifa das Alfândegas.
·
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu~
;blicação.
Art.. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56, 0 da
·República.
GETULIO VARGAS.
Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6.630-

DE

27

DE

JUNHO

DE

1944

_Abre à Coordenação da Mobilização Econômica o crédito especial de Cr$
3. 000.000,00, para auxílio à Fundação Brasil Central
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar··tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto à Coordenação da Mobilização Econômicú o cré.,dito especial de três milhões de cruzeiros (Cr$ 3. 000. 000,00), que será distribuído ao Tesouro Nacional, para atender, a título de auxílio, às despesas
(Serviços e Encargos) da Fundação Brasil Central, de que trata o Decreto-lei
;n. 0 5.878, de 4 de outubro de 1943.
Parágrafo único. A importância total do crédito será entr~gue ao Coor-denad0r d"' Mnhiliz?cão Et"'nnôrr:.ica, para os fins previstos neste artigo.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publi
-cação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jar.eiro, 27 de junho de 1944, 123.0 ela lndepend~ncia e 56.0 da
_República.
GETULIO VARGAS.
Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6.631-

DE

27 DE JUNHO DE 1944

Dispõe sôbre a concessão de licenças e fé.rie.s a extranumerários diaristas
e tarefeiros da União
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·.tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As licenças e férias dos extranumerários-diaristas e tarefeiros da
-,únião serão concedidas n? forma dêste Decreto-lei.
DAS LICENÇAS

Art. 2.0

O diarista ou tarefeiro poderá ser licenciado:

I - para tratamento de saúde;
li - quando acident2do no exercício de suas atribuições ou quando tenha
;.adquirido doença p• ofissional;
III - quando atacado de tubercUlose ativa, alienação mental, neoplasia
;malígna, cegueira, lepra ou paralisia;
IV - no caso previsto no art. 5.0 •
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Art. 3.0 Quando licenciado para tratamento de saúde o diarista ou tarefeiTo sofrerá, nos seis primeiros meses, desconto de· 30 % do salário; excedendo êste praz:J, sofrerá o desconto de 50 % do sétimo até o décimc segundomês; e de 70 o/0 nos doze meses seguintes,
Art. 4.0 O diarista ou tarefeiro acidentado no exercício de suas atribuições, ou que tenha adquirido doença profissional, ou 'que esteja acometido
das doenças especificadas no item III do art. 2.0, será licenciado com salário
integral.
Parágrafo único. A licença de que trata êste artigo será convertida em
aposentadoria na forma do art. 6.0, embora antes do prazo alí estabelecido,
quando considerada definitiva, para o serviço público em geral, a invalidez
do servidor.
Art. 5.0 À servidora gestante, diarista ou tarefeira, será concedida licença,
por três meses, com salário integral.
Art. 6.0 O diarista ou. tarefeiro não poderá permanecer em licença por
prazo superior ::: 24 meses.
§ 1.0 Decorrido êsse prazo, o servidor será subm~tido a inspeç:io médica
e aposentado, se fôr considerado definitivamente inválido para o serviço público. em geral e se houver completado o período de car-ência, nos ..casos em
que é exigido,
§ 2. 0 O diarista ou tarefeiro será dispensado do serviço público se, ter·
minada a licen·ça, continuar em condições de saúde que o impeçam de traba~
lhar e não tiver completado o período de carência para aposentadoria, no~
casos em que é exigido,
Art. 7. 0 Em gôzo de licença, o diarista ou tarefeiro não contará tempopara qualquer efeito, exceto para completar o período de carência necessário
à aposentadoria.
Parágrafo único, Serão computados para todos os efeitos, como de efetiva
exercício, os períodos de licença à gestante e ao servidor acidentado em "serviço ou atacado de doença profissional.
Ar.t. 8. 0 A concessão de licença aos diaristas e terefeiros dependerá de
um período de carência de 90 dtas de efetivo exercício.
Parágrafo único. É dispensado o período de carência para os se::-vidores
acidentados no exercício de suas atribuições ou acometidos de doença profissional,
Art. 9.0 Os salário~l mensais devidos aos diaristas e tarefeiros, rl.urante
o período de licença, serão calculados na base de 25 vezes o salário diário,
DAS FÉRIAS

Art. 10. O diarista ou tarefeiro adquirirá direito a férias depois de um
ano de efetivo exercício.
§ 1.0 As fénas serão concedidas obrigatOriamente, observada a escala.
que fôr organizada e terão a duração de 20 dias consecutivos por ano,
§ 2.0 É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao- trabalho.
§ 3.0 É proibida a acumulação de férias.
Art, 11. Os diaristas e tarefeiros perceberão, durante. o período de férias,.
17 dias de salário, quaisquer que sejam os domingos e feriados intercalados ..
DISPOSIÇÕEE GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 12, Na concessão das licencas e férias aos diaristas c tarefeiros
serão observadas, no qu0 couber e nio contrariar as disposições. dêste Decreto-lei, as norrrías que regulam a matéria em relação a funcionários e extranumerários mensalistas e contratados ,
Art. 13, Para efeito do que dispõem os arts. 9.0 e 11, considera-se
salário diário do tarefeiro a média aritmética dos, salários percebidos ent<
cada dia de exercício, nos últimos três. mes.es ~
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Art. 14. Estendem-se aos diaristas e tarefeiros, na parte referente a
férias, as disposições do Decreto-lei n. 0 4, 693, de 16-9-42 .
.Art. 15. Êste Decreto-lei entrará em vigor na- data de sua publicação,
revogadas as disposiçÕes em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

.da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Paulo Lira.
Eurico G . Dutra .
Henrique A.

Guilhem.

João de Mendonça Lima.
Oswaldo Aranha.
João Mauricio de Medeiros.
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Sal[iado Filho.

DEC.RETO-LEI N.0 6.632- DE 27 DE JUNHO DE 1944
Dispõe sôbre o cômputo de período de licença de extranumerários-mensalistas e contratados da Uni5.o

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·tigo 180 da Constituição, decreta:
Art, 1.0 Para fins do período de carência,- necessano à aposentadoria
.do extranumerário-contratado ou mensalista, serão computados como tempo
de efetivo exercício os períodos de "licença que lhe tenham sido concedidos ..
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pUblicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
oda República,
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Paulo Lira.
Eurico G, Dutra.
Henrique A.

Guilhem.

João de Mendonça Lima.
06waldo Aranha.
João' Mauricio de Medezros.
Gustavo Cape.nema:
Joaquim Pedro Sal[iado Fi/120.
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DECRETO-LEI N.0 6. 633 -

EXErP~'-

DE

27

VO

DE JUNHO DE

1944

Dispõe sôbre a inted,ralização do capital da Companhia Siderúrgica NaciOnal-'
e Companhia V ale do Rio Doce S. A.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituiç_ão, decreta:,
Art. 1.0 É permitido que o aumento do capital da Companhia Siderúrgica .Nacional e da Companhia Vale do Rio Doce S.A., já autorizado, respectivamente, pelos Decretos-leis ns. 0 6. 601, de 19 de junho de 1944, e·
6. 605, de 20 de junho de 1944. se efetue antes de estar realizado, integral-·
mente, o capital inicial daquelas sociedades.
Art. 2.0 ÊSte Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de j'unho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0'
da República.

GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6. 634

DE 27 DE JUNHO DE 1944

Dá nova redação ao art. 8.0 da Lei n. 0 449, de 14 de junho de 1937, e dá;
outras provid~ncias
O Presidente da República, usa<ndo da atribuição que lhe confere o·
art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 O aort. 8.0 da Lei n.0 449, de 14 de junho de 1937, passa a ter·
a seguinte redação:

. "Os bancos, inclusive o Ba-nco do Brasil S. A., terão direito a
redescontar títulos até a importância máxima correspondente ao ca~
pita! e fundoS de reserva, realizados no País:
Parágrafo único. O limite para o redesconto será fixado trimestrS>lmente. "
Art. 2.0 As opei-ações de redesconto são privativas da Carteira de Redes ..
contos do Banco do Brasil S. A.
Art. 3.0 O _.:>resente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revo:iam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

· Paulo Lira.
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DECRETO-LEI N, 0 6, 635 -
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DE 27 DE JUNHO DE 1944

Dispõe sôbre a organização, em cooperativas, dos produtores de erva mate
O Presidente da República, uss.•ndo da atribuição que lhe confere o
art. 180 da ConstituiÇão, decreta:
Art. 1.° Fica criada a taxa de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) por 15 (quinze)
quilogmmas de mate produzidO no Pa•Ís, taxa essa destinada à organizc:ção
cooperativista da economia ervateira.
ParágraÍo único. A taxa criada por êste Decreto-lei será cobrada pelo
lnsotituto Naciona-l do Mate e aplicada pelo órgão encarregado de promcver a
organizs·ção cqoperativista da economia ervateira.
Art. 2.° Fica ast;eguredo às cooperativas ervateiras o direito de vender a
erva mate produzida por seus c.•ssociados, nos mercados interno e .eXterno.
Parágmfo único. O Instituto Nacional do Mate assE:gurará, desde já, às
cooperativas, as cot:õ!s de! exportação e industrialização que resultarem da
aquisição de novos mercados e só a elas permttirá a transferência das cotas
atuc.<is.
Art. 3. 0 A Comissão de Organização Cooperativa dos Produtores de Mate,
criada pela Porta'l'ia 1.1. 0 14, de 4 de novembro de 1942, do Coordenador da
Mobilização Econômica, ficará subordinada a<o Serviço de Economia Rural, do
Ministério da Agricultum, mantid<:.•s as atribuições que lhe foram conferidas
na referida Portaria .
Art, 4. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na< data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de junho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros,

DECRETO-LEI N. 0 6. 636 -

DE 28 DE JUNHO DE 1944

Dispõe sôbre classificação, avaliação e padronização dos produtos minerais
destinados à exportação
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 os· produtos minerais (matérias primas benefici.adas ou não)
só poderão ser exportados após classificação, 3Valiação ou pad.or.ização, conforme o caso.
§ 1. 0 Os serviços técnicos de classificação, avaliação e po~dnmtzação ficarão a cargo do Departamento N acionai da Produção Mineral ( D . N. P. M . )
pelos seus órgãos especializados, correndo as despesas respectiva1i por conta da
taxa a que se refere o art, 8.0 •
§ 2. 0 Nos portos de exportação onde não houver servtç0<- técnicos do
D.N.P.M., poderão ser criadas agências dêste<~ serviços ou -postos de amostragem.
§ 3.0 Quando fôr de interêsse para o serviç~, poderá o Ministro da
Agricultura, por proposta do D.N.P.M., delegax competência "i cutro Órgão
técnico federal, estadual ou municipal, ou a entidade idônea, para emitir os
certificados de classificação, avaliação ou padronização.
§ 4. 0 No caso previsto no parágrafo antçrior, será obrigatài'iamente enviada ao D.N .P .M., para fins de fiscalização e estatística, uma v1~ do respectivo certificado ,
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Art. 2.0 Estão sujeitos à classificação e avaliação prévias, E:ntre outro:.,
se"guintes minerais e minérios: agaJmatolito, argilas, baritina, b<=uxita, beriJo, carvão, cassiterita, cobalto, columbita, cromita, ferro, galena, gemas (dia. mantes, pedras preciosas e semi-preciGsas), gipsita, grafita, mag,ne-sita, ma,1; ganês, mercúrio, mica, mohbdênio, HÍquel, quartzo industrial, tilk<: tantalita,
vanádio, volframita, rutilo.
§ 1. 0 As variedades industriais de quartzo e mica s6 poderão ser ex.. portadas quando devidamente classificadas, de acôfdo com os padrôes estab~
_lecidos.
§ 2.0 O Ministro da Agricultura baixará portana estabebcendo as nor~
mas de padronização para os minerais a que ~·.; refere o parágrafo anterior.
§ 3.0 O D.N.P.:rvL promoverá, quando necessário, a organizac,.ão de nor. mas de padronização para qualquer outro produto mineral.
cOS

Art. 3.0 Os serviços de .classificação e avaliação das gern.1& ( óiarnantes,
pedras preciosas e semi~preciosas) continuarão a cargo da Casa ia Moeda ·e ·la
Diretoria de Rendas Internas (S.C.A.P.P.),'enquanto o D.N.P.M. não
. estiver devidamente aparelhado para ·êsse ·fim.
Art. 4. 0 Mediante proposta do D. N. P. M., o Ministro de Agricultura
baixará portaria estabelecendo os métodos oficiais de análises, ensato~, amostra.
, geril O classificação, que regerão os contratos d~ compra e venda dos minérios e minerais do Brasil.
Pat·ágrafo único. Na organização dessas normas, o D. N P. M. poderá
. ouvir outros -órgãos públicos e associàções técnicas especializadas.
Art. 5.0 No contrôle da exportação mineral -do Brasil, deverão trabalhar,
em colaboração, o Banco do Brasil, o Departamento Nacional .::1'1 P1 odução Mineral e a Confederação Nacional da Indústria.
Art. 6. 0 As autoridades portuárias prestarão tôda cooperaçã-J :::o D.N.P.M.,
,,dispensando-lhe tôc;.as as facilidades para o desempBnho das atribuições previstas nesta lei, sem a cobrança de qualquer taxa adicional.
Art. 7.0 Os p!'odutos minerais destinados à exportação só púderão ser embarcados pelos portos de Pôrto Alegre, Rio Grande, Santos, Angra dos Reis,
Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Recife, João Pessoa; Natal, Fortaleza,
e Corumbá.
Parágrafo único. A pedido do interessado, poderá ser autodzada pelo
D. N. P. M., a Gxportação de qualquer minério ou mineral, por pôrto que -não
os citados acima.
Art. 8.0 A exportação do quartzo continua a ser regulada p€-1/J Decretolei n. 0 3. 076, de 26~2~1941, por conta de cuja taxa correrão as aespesas decorrentes da execução do presente Decreto-lei.
Art. 9.0 O Govêrno criará os Serviço necessários a0 O. N. P. M. _para
a execução do contrôle da ·exportação mineral constante dêste Decreto~ lei.
Art. 10. O presente Decreto~lei entrará em vigor na data d€' _sua publicação, produzindo efeitos 30 dias após publkação de portana do Ministro
da Agricultura quç, declare em efetivo exercício os servtços técnicos do D.N.P.M.,
ou de seu preposto autorizado, pa1·a determinado pôr to exportaria,..
Art. 11.

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de J aneir(l·1 28 de junho de 1944, 12S c da Independência e .56.0
,_ da República.
GETULIO VARGAS,

]ofio MauríCio de Mf.deiros.
Paulo Lira.
Alexandre Ma-rcondes Filho.
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DECRETO-LEI N. 0 6.637- DE 28 DE JUNHO DE 194-·~

Altera a redação do item 13, do art. 12, do Decreto-lei n.<' 30(1 dê. 24
de fevereiro de 1938
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe coníere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1. 0 O item 13, do art. 12, do Decreto-lei
de 1938, passa a ter a seguinte redação:

n.c~

300, de '.H de fevereiro

"às semerites para agricultura ou horticultuw, risomas, tubérculos
e estscas importados para sgricultores, associações ou sindicatos agrícolas, excetuadas es destinadas a jB.rdins, mediante requisiç8o do Ministério da Agricultura ou dos Governos Estaduais".
Art. 2.0
Sempre que se utilizarem da faculdade concedida po!" êste Decreto-lei, os Governos .Estaduais ficam obrigados a comunicar aa Ministério
da Agricultura a natureza, a quantidade e o destino das impo,·taçúes feitas
com isenção de dire;tos, sendo o cumprimento desta exigência i:adispensável
pa·ra a obtenção de novos favores.

Art. 3.0

Êste Decreto-l~i entrará em Vigor na data de sua publicação.

Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 1944, 123. 0 1a Inde!)dndhcie e 56.0
da Repúblka.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.O 6.638

~

DE 29 DE JUNHO DE 1944

Abre ao JW:inist6rio

da Viaçi.!o e Obras Piíblica.s o crédito especial de
O·$ 4. 969. 182,20; para pa!J.:.mento de transporte aéreo

O Presidente da República, usando da etribuição que lhe confere o
art. 180 ·da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Viacão e Obras Públics.-s o crédito
especial de quatro milhões, novecentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta
e dois cruzeiros e vinte centavos (Cr$ 4. 969 .182,20) prn"a pagamento (Serviços e Encargos) a Companhia de navegação aérea pelo transporte de cor·
respondência e encomendas postds, efetUado em 1943, na formE! das disposições em vigor.

Art. 2. 0 Ê_ste Decreto-lei entrará em vigor na d~:tca de &Ua publice.çdo.
Art. 3.0 Revogmn-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
Paulo Lira.
131.495

~Cal.

de

Leis~

Vol. III

Io'. 15
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DECRETO-LEI N, 0 6.639

~ DE

29

DE JUNHO DE

1944

Abre· ao Ministério da Agâcultura o crédito suplementar de Cr$ 500.000,00:,
à verba que especifica

O Presidente d~ República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1,° Fica ~berto o crédito suplementar de quinhentos mil cruzeiros
(Cr$ 500.000,00), em refôrÇo da Verba 3 - Serviços e Encargos, do vigente
orçamento do Ministério da;, Agricultura. (Anexo n. 0 14 do Decreto-lei número 6.143, de' 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA 3 -

SERVIÇOS E ENCARGOS

Consignação I -

Diversos

S/c. n. 0 08-:- Acôrdos
21-Departamento Nacional da Produção Vegetal

03- Divisão de Fomento da Produção Vegetal:
a) Fomento da produção vegeto.<! em
colaboração com os E!';tados
i) Alagoas
. . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 500. 000,0(}
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigOr na d<i<ta de sua publicação.
Art. 3.0 Revog&•m-se as .disposições em contrário.

Ria de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 dn
Repú_blica.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros,
Paulo Lira.

DECRETO--LEI N. 0 ·6.640 -

DE 29 JUNHO DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda o ·crédito especial de CrS 12.750.000,00, para.
pagamento de contas de transpprtes efetuados pela Rêde ~e Viação Férrea·
Federal do Rio Grande do Sul.

O Presidente dS~ República, usando 'da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, de<:reta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de doze
milhões e setecentos e cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 12.750, 000,00), para·
ocorrer a-o pagz.o:mento (Dívida Pública) de contas de transportes efetuados
pela R&de de Viação Férrea Federal do Rio Grande do Sul, em exercícios·
anteriores, a partir. de 1939, inclusive, em fa-vor dos Ministérios a seguir enumerados:
C c$
Ministério da Aeronáutica ....... , , . , ................. .
Ministério d&· Agricultura ...... , .........•... , , , , , , . , , . ,
Ministério da Educação ·e Saúde ........................ .

150.000,00
200.000,00
10 .000,00>
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Ministério
Ministério
Mínistério
Ministério
Ministério
Ministério

da Fazenda ................................
da Guerra ..................................
da Justiç~ e Negócios Interiores ...............
da Marinha ...............................
do Trabalho, Indústria e Comércio ............
da Viação e Obras Público.<S ..................

.
.
.
.
.
.

10.000,00
12.300. 000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
12. 750. 000,00

Art. 2.0 O crédito a que se refere o artigo anterior será distribuído ao
Tesouro Nacional, ·onde serão, pela Diretoria da Despesa Pública, processados
os pagamentos, à visto.• dos- respectivos comprovantes.
Pará:grafo único. Para os fins indicados neste artigo, providenciarão os:
Ministérios a remes&a imediata oo Tesouro Nacional das conts.>s a liquidu.
Art. 3.0 Êste Decreto~ lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrái:'io.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 ·drn
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.
Alexandre Marcondes Filho.
Eurico G. Dutia,
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
João Mauricio de Medeiros,
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI.N.0 6.641-

DE

29

DE JUNHO DE

1944

Abre ao Ministério das Relacões Exteriores o crédito especial de Cr$
5.500.000,00 para despesas ~om a consÚução da ponte internacional sôbreo rio Uruguai
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito especial de cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros (Cr$ 5. 500.000,00),
para atende"r às despesas ( Servicos e Encargos) com o prosseguimento daconstrução da ponte internacional "Brasil-Argentina", sôbre a· rio Uruguai,
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor r.a data de sua publicação.
Art.

3:

0

Revogam~se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da 'Indepe:1dência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Oswaldo Aranha.
Paulo Lira.
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DECRETO~LEI

Abre

.::~o

N.O 6. 642 -

DE 29 DE JUNHO DE 1944

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio o crédito suplementar
de Cr$ 3. 000,00 à verba que especifica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
.tigo 180 da Constituição,· decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de três mil cruzeiros (Cr$
3.000,00), em refôrço da verba 2 Material, do Vigente orçamento do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (Ane:so 21 do Decreto-lei
0
n. 6.143, de 29 de dezembro de 1943), comO segue:
VERBA 2 -

Consignação 111 S/c. n. 0 31

MATERIAL

Diversas Despesas

Alllgue1 ou arrendamento de imóveis; foros;
seguros de bens móveis e imóveis

15 -

Delegacias. Regionais . , ......... .

Cr$

3. 000,00

Parágrafo umco. O crédito a que se· refere êste artigo se destina à De~
Jegacia Regional de Florianópolis.
Art. 2.0 O presente Decreto~lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revoga.m-se as disposições ef:n contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
_República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,
Paulo Lira,

DECRETO-LEI N. 0 6. 643 -

DE 29 DE JUNHO DE 1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
48. 500.000,00 para melhoramentos no rio São Francisco
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe co'nfere o ar·.tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas, com
vigência até o encerrameP.to do exercício de 1946, o crédito especial de
.quarenta e oito milhões e quinhentos mil cruzeiros (Cr$ 48. 500. 000,00),
.Para atender às despesas (Obras, Desapropriação, Aquisição de Imóveis
.e Equipamentos) com a execução de estudos e obras para melhoria da
navegabilid2de e capa:cidade· de transporte, carga e descarga e armazena~
menta no rio São Francisco, de conformidade com o projeto e o orçamento
aprovado pelo Decreto n. 0 15.441, de 2 de maio de 1944,
Parágrafo único. As despesas a que se efere êste artigo serão consi.deradas dentre as que correm à conta dos recursos previstos ·'no De..:reto-lei
n. 0 4. 789, de 5 de ou~tubro de 1942,
Art. 2.0 ftste Decreto~ lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art, 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
_República.
GETULIO V AP.GAS,

João de Mendonça Lims..
Paolo Lira.
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DECRETO-LEI N. o 6. 644 -

DE

29

DE JUNHO DE

1944,

"Abre ao Ministério da Faze<nda o· crédito especial de Cr$ 8. 000.000,00 para:
pagamento da s.a prestação de ações da Companhia Vale do Rio Doce S. A.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de oito
milhões de cruzeiros (Cr$ 8. ÜOO. 000,00), que será distribuído ao Tesouro
Nacional, para ocorr~r ao pagamento (Serviços e Encargos) da quinta (5.11)
prestação das ações da Companhia Vale do Rio Doce S. A., subscritas pelo
mesmo Tesouro, na conformidade do art. 6. 0 (§ 2.0 ) do Decreto-lei número 4.352, de 1 de junho de 1942.
Art. 2. 0 ,Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de j1.1nho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI

N, 0 6.645 -·DE

29

DE JUNHO DE

1944

Abre aO Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
750.055,00 Para cobertura do "deticit" verificado no exercício de 1943
na explOração dos serviços da "Companhia Italiana dei Cavi Telegratici
Sottomadni"

O Presidente da República, usanélo da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Viac5o e Obras Públicas o crédito
especial de setecentos e cinqüenta mil e cinq~üenta e cinco cruzeiros (Cr$
750.05S;OO), que será distribuído ao Tesouro Nacional, para atender (Serviços
e Encargos), na forma do disposto no art. 7. 0 do Decreto-lei n. 0 4.500, de
20 de julho de 1942, à cobertura do "deficit" verificado no exercício de 1943
na exploração dos serviços da "Companhia Italiana dei Cavi Telegrafici Sottomarini" - sob a administre.ção do Govêrno Federal.
Art. 2. 0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicaçã~,.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independênda e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima,
Paulo Lira.

230

ATOS DO PODER' EXECU'l'lVO

DECRETO-LEI N. 0 6.646-

DE.

29

DE JUNHO DE

1944

Aprova o programa quadrienal apresentado pelo~ Departamento N acionai de
Estradas de Ferro para execuç..ão das ligações ferroviárias do norte com
o sul do país, abre o crédito especial de Cr$ 60.000.000,00 é dá outras
providências
O Presidente da .. República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 . Fica aprovado o Plano Quadrienal, 1944-47, apresentado pelo
Departamento Nacional de Estradas de Ferro, de construções destinadas a es-

tabelecer as ligações ferroviárias com o Norte do País, na importância total de
ç,$ 665.032.810,00.
Art. 2.0 Os trabalhos previstos para o corrente exercício, de que trata:
o artigo anterior, deverão ser custeados com os recursos já concedidos e com
o crédito especial de Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) que
fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas à conta dos recursos a
que se refere o Decreto-lei n.O 4. 789, de 5 de outubro de 1942.
Art. 3. 0 Para execução dos serviços previstos nO programa a que se
refere o art. J.0 , nos exercícios de 1945, 1946 e 1947, serão abertos os necessários créditos, mediante proposta do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 4. ° Competirá ao Ministério -da Viação e Obras Públicas, que superintenderá tôdas as obras, propor anualmente a distribuíção dos créditos con~
.·cedidos.
Art. 5.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições- em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, ·123.0 da Independência e 56._0 da
República.
GETULIO VARGAS,
João de Mendonça Lima.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6.647 -DE 29 DE JUNHO DE 1944

Indica o crédito destinado a ~atender às despesas decorrentes das vantagens de
que trata o Decreto-lei n. 0 6.317, de 6 de março de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 No corrente exercício, as despesas decorrentes do disposto no
art. 1.,'' do Decreto-lei n.O 6.317, de 6 de março de 1944, correrão à conta
dos Créditos extraordinários postos à disposição do Ministério da Guerra.

Art. 2. 0 O presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.o da
República.
GETULIO VARGAS •.

EuriCo G. Dutra.

A'l'OS
DECRETO~LEI

DO PODE!1

N. 0 6.648
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EXECUTIVO

-DE

29

1944

DE JlJ_NHO DE

Revoga o a.r:t. 2.0 do ,Decreto~lei n. 0 ',5.971, de 5 de novembro de 1943, cria
funções gratificadas no Quadro Permanente do Ministério da justiça e
Negócios Interiores e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
:arl. 180 da Constituição, decreta :
Art. 1.° Fica revogado o art.
novembro de 194·3.

2.0 do

Decreto~lei

n.o 5.971. de 5 de

A1·t.. 2. 0 . Ficam criadas, no Qu21dro Permanente do r.Jiinistério da Justiça
e N egódos Interiores, as seguintes funções gratificadas para o Ser.viço de
Documentação :

1 chefe de
1 chefe de
1 chefe de
1 chefe de

.. ..

seção (S.D.-S.D.J.)
. ' .' . ' . .' .
seção (S.R.L.-S.D.J.) ...... , .. ' ..
seçao (S.P.-S.D.J.) ' . ' ............
biblioteca (B.-S.D.J.) ..... ' .. ' ....

Cr$
Cr$

Cr$
C c$

5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400.00

anuais
anuais
anuais
anuais

Art. 3.0 Para atender à despesa com o· disposto no artigo anterior, fica
aberto ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores o qédito dé Cr$
21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos cruzeiros), suplementar à Verba 1 Pessoal, Consignação UI Vant~gens, Subconsignação 09 Funções gratificadas.
Art. 4. 0
Êste decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação,
reVogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
.República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Pau{o Lira.

DECRETO~LEI

N.0 6.649-

DE

29

DE JUNHO DE

1944

Dá nova redação ao artigo 8.0 do Decreto-lei n.O 6.519, de 23 de maio de 1944

O Presidente da República, usando da a1.Tibuição que lhe confere o·
art. 180 da Constituição, decreta :
Art. 1.0 O artigo 8.0 do Decreto~lei n. 0 6.519, .de 23 de maio de 1944,
passa a vigorar com a seguinte redação :
"Art. 8.° Ficam revo'gados o artigo 1.0 e Seu parágrafo único,
o artigo 2. 0 e o parágrafo único do artigo 3. 0 do Decreto-lei núrnet:o 5. 713, de 3 de agôsto de 1943 ",
Art. 2.0
Êste decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.,
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
Alexandre Marcondes Filho.
Paulo Lira.
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DECRETO-LEI N, 0 6.650

~DE

29 DE JUNHO DE 1944

Dispõe sôhre as obrigações em moeda estrangeira e dá outras
providências

O Presidente da Repúblka, usando da atribuição· que lhe confere c art. 180
rla Constituição, decreta :

Art. 1.0
Não se .incluem nos dispositivos do Decreto n.O 23 501, de 27
de novembro de 1933, as obrigações contraídas no exterior em moeda estrangeira para serem executadas no Brasil.
Art. 2.0 :Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação é
será a~licado às obrigações ariteriores ao Decreto n.0 23.501, de '47 de novembro de 193.3, desde que não tenham sido objeto de acôrdo entre as partes
\lU de decisão judicial transitada em julgado.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrári'o.

Rio de Janéiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6.651

-DE

30

DE JUNHO DE

1944,

Dispõe sôbre a situação dos militares que, em territózio nacional, pratiquem
oo tenham praticado crime de deserção, e, bem assim, crime militar ou
comum

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere c
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 Os militares integrantes da Fôrça Expedicionária Brasi1eira
que, em território nacional, pratiquem ou tenham praticado crime de desl'Jrção
ou crime de natureza tUilitar ou comum, cujas penas privativas de liberdade
atinjam até dois anos inclusive, quando se· apresentem ou sejam capturados
até a partida da Fôrça, terão seüs processos sobrestados, aguardando o re·
tôrno dos mesmos ao, país.
Art. 2.0
Art. 3.0
cação.

Revogam-se as disposições em contrário.
O pre5ente Decreto-lei entra em vigor na data de sua publ1-

Rio de Janeiro, 30 de junho de 1944, 123.0 da· Independência e 56 ° dG>
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
] oaquim Pedro Salgado Filho.
Alexandre Ma;;condes Filho.
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DEÇRETO-LEI N. 0 6. 652 -

DE 30 DE JUNHO DE 1944

Cria o 4.0 Batalhão de Fronteiras
O Presidente da República, us:mdo da atribuição que lhe confere c artigo 180 da Constituição, decreta:
Art, 1.0 E' criado, p3ra organização imediata,. com sede em BoE~ Vista
Território de Rio Branco, o. 4. 0 Batalhão de· Front-.,iras, que terá, !)rovt·
sàriamente, apenas uma companhia organizad<::;.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contr~rio.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1944, 123.0 da Indepzndência e 56.0 dD.
República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutw..

DECRETO-LEI N. 0 6. 653 -

DE

30

DE

JUNHO

DE

1944

Eleva a gratificação de função do Chefe da Seção de Administração de Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da. Agricultura, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe, confere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta::
Art. -1.° Fica· elevada, de Cr$ 3. 000,00 (três mil cruzeiros), para Cr$
5.400,00 (cinco mil e quatrocentos cruzeiros) anuais,- a gratificação de função
do Chefe· da Seção de Administração, do' Depart8.mento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério da Agri-::ultura.
Art. 2.° Fica aberto ao Ministério da Agricultura, anexo 14 do Orçamento da República para 1944, o crédito de Cr$ 2.400,00 (dois mil e qua·
ti·ocentos cruzt"iros) suplementar à Ve~ba 1 Pessoal, Consignação III Vantagens, _Subconsignação 09 Funções gratificadas.
Art. 3.0 Êste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação
revog;,:das as disposições em contrário~
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d>i
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N, 0 6.654 -

DE

30 DE JUNHO DE 1944

Abre, sem aumento de despesa, crédito suplementar ao Ministério da
Agricultura, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Fica aberto, ao Ministério da Agr-icultura (Anexo n. 0 14 do
Orçamento Gen::l da República para o exercício de 1944), o crédito de Cr;t.
tl17 .840,00 (seiscentos e dezessete mil, oitocentos e quarenta cruzeiros), su·
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plementar à Verba 1 Pessoal, Consignação V Pessoal, Subconsigna·ção 27 - Outras Despesas, 04
- S-erviço de Proteção aos Índios.

Outras .Despesas com
Outras DespeSas, 28

Art. 2.° Fica sem aplicação, no Anexo n.0 14, do Orçamento Geral da
República para o exercício de 1944 - Ministério da Agricultura, a parcel<l.
de Cr$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil cruzeiros), na Verba 1
Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconsignaçãc 05
Mensalistas, 04
Departamento de Administração, _06 Divisão do
Pessoal.
Art. 3.° Fica sem aplicação, no Orçamento Especial do Plano de
Obras e Equipamentos para o exercício de 1944 - . (Decreto-lei n.O 6 145,
de 29 de dezembro de 1943) - parte referente ao Ministério da Agricultura, a parcela de Cr$ 343. 840,00 (trezentos e quarenta ê trêS mil, oitocentos e quarenta cruzeiros) da Consignação III Disponibilidades.
Subconsignação 05 Dotação Destinada às Despesas Decorrentes de Pro·
jetos No:vos ou Alteração de Projetos, Obras a serem iniciadas ou em pros·
seguimento, Equipament'os Diversos, Desapropriação ou Aquisição de Imóveis,
segundo autorização do Presidente_ da República, 04 Departamento de
Administração, 04 - Divisão de Obras.
Art. 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições · em .contrário.
Rio de Janeiro, 30 qe junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
João Maurício de Medeiros.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6. 655 -

DE

·30 DE

juNHO

DE 1944

Cria função gratificada no Quadro Permanente do Ministério da Educação e
Saúde e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, no Quadro Permanente do Ministério da Educação
e Saúde, a funcão gratificada de Chefe de Portaria da Faculdade Nacional
df'! Odontologia,~ com a gratificação anual de Cr$ 3. 000,00 (três mil cru..:·
zeiros) .
P...rt. 2.° Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde, para atender
à despesa com a execução do disposto no artigo anterior, o crédito de Cr$
3.000,00 (três mil cruzeiros) suplementar à Verba 1 ~Pessoal, COnsignação
III - Vantagens, Subconsignação 09 - Funções gratificadas.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da.
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
Paulo Lira.

APENSO,
Figuram neste apenso:
I - os decretos-leis que expedidos em trimestres anteriores fÓram publicados depois do segundo dia uti!
do sequndo trimestre de 1944.

!I .. .:. as retificações public.adas no seqUndo trimestre de 1944,
Teferentes a decretos-leis expedidos em trimestres
anteriores.
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DECRETOwLEI N. 0 6. 289 -

DE

23

DE FEVEREIRO DE

1944

Modifica o art. 111 do. Decreto-lei n.0 3.864, de 24 de novembro de 1941
que estabelece para o pessoal das Fôrças Armadas as garantias que lhe
são devidas e os deveres gerais a que está obrigado
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constitu~ção, decreta:
Art. 1.0 O art. 111 do Decreto-lei n.O 3.864, de 24 de novembro da
1941, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 111. Só podem contrair matrimônio os ~ilitares do Exército, da Armada e da Aeronáutica em serviço ativo que preencham
os seguintes requisitos:
a) Oficiais ter no mínimo 25 anos de idade, completos
ou pôsto de 1.0 Tenente;
b)_, Sub-Oficiais, Sub-Tenentes ou Sargentos ter no mínimo
25 anos de idade completos e mais de 9 de s~rviço;
c) Outras Praças da Armada - ter a graduação minima de
cabo, com três anos completos de pôsto e mais de 10 anos de serviço, excetuando-se os taifeiros, cuja única exigência é o limite mÍ·
nimo de 25 anos- de idade.
§ 1.0 Os oficiais da Fôrça Aérea Brasileira que não preencham os requisitos previstos na alínea a sàmente poderão contrair
matrimônio com autorização do Presidente da República.
§ 2.0 Os músicos militares são considerados, para os efeitos
dêste artigo, como sargentos."

Art. 2.0 ftste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
·revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
·da República.·
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
Joaquim Pedro Sal&ado Filho.
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DECRETO-LEI N. 0 6.341 -

DE

11

1944

DE MARÇO DE

Cria o Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde e dá outras
vidências
RETIFICAÇÕES

Página 5. 454
Onde se lê :
1 Diretor (E.I.

J. Pessôa - . D . I . - D.N.E)

Leia-se:
1 Diretor (E.I.

J. Pessôa -

D.E.I. -

D.N .E.)

Página 5 .455
Onde se lê :
Quadro Suplementar
II -

Cargos isolados de provimento efetivo

Leia-se :
II

Cargos isolados de provimento efetivo

Página 5.456
Onde se lê :
7 Professor (E. T. Camp"Os)

Leia-se:
7 Professor (E.I. Campos)

Página 5 . 458
Situação atual
Onde se lê:
8 Bibliotecário Auxiliar H -

Q. P, ·

Leia-se:
8 Bibliotecário Auxiliar H · - Q, ~.

Página 5.464
Colégio Pedro II (Externato).
Onde se lê:
1) Chefe de Disciplina (~.P. II -

bt.)

Leia-se:
1. Chefe de Disciplina (C.P. II - Ext.)
Onde se lê:
1 Diretor (C.P. li Ext.)
1 Chefe de Disciplina (C.P. li - Ext.)
Leia-se:
1 Diretor (C.P. l i - lnt.)
1 Chefe de Disciplina (C.P. li Int.)
Página 5. 466
Divisão de Organização HOspitalar
Onde se lê:
1 Chefe de Seção (S.A.S.A.
D.O.H.
Leia-se:
1 Chefe de Seção (S.A.S.S. D.O.H. -

D.N.S.).
D.N.S.)

pro.~
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Divisão de Organização

Sanitár~a

Onde se lê:
1 Secretário do Diretor ( D, O. H.
Leia-se:
1 Secretário do Diretor

(D.O.S~

D.N.S.)
-

D.N.S.)

Instituto Osvaldo Cruz

Onde se lê:
Chefe de Seção (S.B. Leia-se:
1 Chefe de Seção (S.B.

D.M.I. D.M.I. -

I.O.C. -

D.N.S.)

I.O.C. -

D.N.S.)·

Onde se lê :
~ Chefe de Seção (S.H.- D.Z.M. -.I.O.C. -- D.N.S.}
6.600,00
1 Chefe de Secão (S.F. D.F. I.O.C. D.N.S.)
6 .600,ÕO
Leia-se:
1 Chefe de Seção (S.H.- D.Z.M.- I.O.C.- D.N.S.)

6.600,00
1 Chefe de Seção (S.E.- D.Z.M.

6.600,00
1 Chefe de Seç{lo (S.F. 6. 600,00

--I.o.c.

D.F. -

-·D.N.S.)

I.O.Ç. --:- D.N.S.).

Página 5. 468
Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina
Onde se lê :
1 Chefe de Seção (S.E. -

S.N.M. -

D.N.S.)

Leia-se:
l-Chefe de Seção (S.A.- S.N.F.M.- D.N.S·.)
Página 5. 469
Serviço de Saúde dos Portos
Onde se lê:
1 Secretário do Diretor
Leia-se:
!·Secretário do Diretor (S.S.P. Faculdade de Medicina da BBhia
Onde se lê :
1 Diretor
1 Secretário
1 Chefe de Portaria

Leiá-se:
1 Diretor (F.M. Bahía)
1 Secretário (F. M . Bahia)
1 Chefe de Portaria (li' .M. Bahia)

D.N.S.)
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Página 5.470
Instituto Benjamin Constant
Onde se lê:
1 Chefe de Portaria, <J:B.C.)
Leia-se:
1 Chefe de Portaria (I , J3. C)

Página 5, 480
Situação atual
Onde se lê :
2 Engenheiro

J

~

Q .S .

Leia-se~

2 Engenheiro. J -

Q. P.

DECRETO-LEI N.O 6. 345 -

DE

15

DE

MARço

DE

1944

Cria. funções gratificadas no Quadro Permanente do lv.linjstério da Agricultura.
e dá outras prov~dências
RETIFICAÇÕES

No art. 3.0, onde se lê~
"Ficnm revogados os Decretos-leis n.os 6.086 e 6.087, ... ''

Leia-se:
"Ficam revogados o Decreto-lei n.0 6.086 e o art. 1.0 do Decreto-lei
n.O 6.087, ... ".

DECRETO-LEI N. 0 6.365-

DE

23

DE MARÇO DE

1944

Organiza a Fôrça Aérea Brasileim em tempo de paz
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Comtituição, decreta-:

ORGANIZAÇ.iiO DA FôRÇA AtREA BRASILEIRA EM TEMPO DE PAZ
CAPÍTULO I
CONSTITUIÇÃO

Art. 1. A Fôrça Aérea Brasileira (F. A. B.) é organizada e instruída
tendo em vista· s-ua participação:
0

-

em operações puramente aéreas;
em operações combina,das com o Exército e com a Afmada;
na defesa aérea do território.

Art. 2.0 A F. A. B. compreenderá:

-

Zonas Aéreas abrangendo Comandante, Estado Maior e Serviços;
Unidades de Aviação;
Unidades de Aero3tação;
Brigadas Aéreas;
Bases Aéreas.
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Art. 3.0 As Zonas Aéreas reger-se-ão pelos regulamentos em vigor.
Art. 4.0 As. Unidades de Aerostação terão sua organização oportunamente
·.;:egulada por decreto-lei especial.
CAPíTULO I!
DAS UNIDADES DE AVIAÇÃO

Art. 5.0 As Unidades de Aviação, em tempo de paz, se organizarão em:
-

Esquadrilhas (Subunidade);
Grupos;·
Regimentos de Aviação;
Brigadas de A viação.
1 -

Da Esquadrillla

Art. 6.0 A Esquadrilha é a subunidade básica da organização da F.A.B.
··e o menor escalão a possuir comando especialmente designado; é comandada
por um Cap. Av.
.
Art. 7.0 A Esquadrilha compreenderá um Comando com sua Seção de
Comando, tripulação dos aviões e o pessoal de manutenção dos aviões, do
armamento aéreo e do equipamento radioelétrico.
Art. 8.0 A esquadrilha abrangerá um número variável de aviões, sempre
do mesmo tipo e, em princípio, não inferior a três; seu efetivo será fixado
levando-se em conta o tipo e o emprêgo do avião· que a constitui.
Art. 9. 0 Os aviões da Esquadrilha poderão, para fins de emprêgo e instrução, ser rermidos em seções..
2 -"Do Grupo
Art. 10. O Grupo ~ a Unidade normal do estacionamento e emprêgo,
~endo a menor Unidade com vida administrativa própria. É comandado, quando isolado, por um Tenente-Coronel Aviador do Q. O. Av.,· e, quando_ incorporado, por um Tenente~Coronel ou um Májor Aviador do Q.O. Av.
Parágrafo único. O Comandante do Grupo terá como auxiliar um Adjunto
1.0 Ten. Av.
Art. 11. O Grupo quando isolado estará tática e administrativamente.
subordinado ao Comandante da Zona Aérea.
Art. 12. Os Grupos, de acôrdo com o tipo de aviões de que são dotados,
são as·sim classificados:
Grupo de Caça;
Grupo de

-

Bom~ardeio:

Pic.ado;
Leve;
Médio;
Pesado.
Grupo de Ataque;
Grupo de Observação;
Grupo de Reconhecimento:
Gr':lpo de Patrulha;
Grupo de Torpedeiros;
Grupo de Transporte.

131.495 -Cal. de Leis- Vol. UI
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Parágrafo único. Como çonseqüência .. da evolução -do matet~ial e arma-mento aéreos .e dos processos de combate, outros tipos de Grupos poderão
sei- organizados.
Art. 13. O Grupo comPõe-se normalmente de Comando, duas Esquadrilhas, e é dotado de aviões de -um mesmo tipo .
§ 1. 0 Poderá entretanto o Grupo ser organizado com uma única Esquadrilha quando houver necessidade da sua criação e o número él.e aviões existent-es não fôr suficien.te para a organização de mais -de uma esquadrilha.
§ 2. 0 O Grupo poderá ser constituído de três• esquad.rilhas, quando o
nÚinero de aviões do mesmo tipo que se deseja coloca?r sob um mesmo comando, fôr sensivelmente superior .iJ.O necessário para duas esquaddlhas.

Art. 14, Em casos excepcionais poderá ser organizado um Grupo Misto
com esquadrilhas de tipos diferentes de aviões.
Art, 15. O Comando do Grupo ábnmge normalmente:
a)

~seção

~

Seção
Seção
Seção
Seção
Seção

b

c)

d)
e)
f)

de Opere.ções;
do Material Aéreo;
do Armamento;
Rádio;
Feto (quando fôr o caso);
da Rampa (quando fôr o Caso) .

·'

Art. 16. A Seção de Operações é o órgão destinado a auxiliar .diretaffiente o Comando em tôdas e.s questões relativas à instrução e emprêgo do
Grupo.
§ 1.0 O Chefe da Seção de Operações, oficial mais antigo do Grupo
depois do Comandant"€ será um Major Aviador do Q.O.Av. no caso do
Grupo isolado e um Capitão Aviador _do Q. O. Av. no çaso do Grupo incorporado.
§ 2. 0 O Chefe da ~eção de operações terá como auxiliar um Ten. Av.
que será o Encarregado de Navegação e informações do Grupo. Quando nos
Quadros de efetivo não fôr previsto um oficial para est~ função, o Coman- ~
dante do Grupo designará um oficial do efetivo das Esquadrilhas.
Art. 17. A Seção de Material Aéreo é o órgão destinado a auxiliar diretamente o Comando do Grupo no que fôr concernente à manutenção do
material aéreo. Disporá de um almoxarifado que suprirá as necessidades decorrentes da manutenção.
Parágrafo único. A Seção de Material Aéreo será chefiada por -um Tenente do Quadro de Oficiais Meciinicos de Avião.
Art. 18. As Seções de Armamento, Equipamento Rádioelétrico e Foto
são órgãOs destinados a auxiliar diretamente o Comando do Grupo na manutenção do Armamento, Equipamento Rádioelétrico e Foto respectivamente.
Estas Seções disporão, cada um8, de pequenos slmoxs.rifadós.
Parágrafo único. As Chefias. das Seções acima mencionadas serão atribuídas, por designação do Comandante do Grupo, a oficiais dos efetivos das
Esquadrilhas.
·
Art. 19. A Seção da Rampa é o conjunto de homens destinados a atender às manobras de i(;ar, arriar e amarrar os hidroaviões.
Art. 20, Dentro de cada tipo da classificação constante do artigo 12 os
Grupos receberão um número de acôrdo com a sua ordem cronológica de
criação; a êste número seguir-se-ão as palavras, de Caça, de Patrulha, etc.,
de acôrdo com o seu tipo.
Os Grupos Mistos terão também numeração própria a que se seguirão
as palavras Mistos de Aviação.
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§ 1.0 ü Grupo não perderá, mesmo quando incorporado, a ·designação
que .}he tenha sido dada quando criado.
§ 2.0 Um Grupo que tenha sido extinto poderá -set -reorganizado com
a mesma designação incorporando-se à nova Unidade todo o histórico da
primitiva.
Art. 21. E' da competência do Comandante do Grupo a designação dos
Comandantes das Esquadrilhas e ·dos G:hefes das diversas Seções do seu
Comando. Nos casos em que Ç)S quadros de efetivos não cqgitarem expressamente de um Chefe para determinada Seção serão designa~os para e~tas
funções, oficiais dos efetivos das Esquadrilhas que as exercerao em carater
acumulativo.

Ao Comandante do Grupo competirá também a distribuição do pessoal
pelas Esquadrilhas.
Art. 22. Sempre que, por qUalquer motivo, fôr dada a dois ou mais
Grupos a mesma sede normal de estacionamento, êles deverão ser organizados em Regimento de Aviação.

3 -

Do ReÉimento de Aviação

Art: 23. O Regimento de Aviação compõe-se normalmente de: mando e dois Grupos.
Parágrafo único.
abranger três Grupos.

Co

4

Excepcionalmente, o Regimento de Aviação poderá

Art. 24. O Comando de um Regimento de Aviação é exercido por um
Cel. Av. do Q. O. Av., que terá como auxiliar direto úm Adjunto, Cap. Av.
Art. 25. Os Regimentos de Aviação poderão ser mistos ou homogêneos
conforme tenham ou não os seus Grupos de um mesmo tipo de avião.
Art. 26. O Comando de um Regimento de Aviação abrangendo normalmente:
Seção de Operações;
Seção Foto;
Seção da Rampa (se for o caso).
§ 1. 0 A Seção Foto do Comcmdo do Regimento será forr-aada normalmente pela, reunião das Seções· Fotos dos Grupos que o compõem.
§ 2. 0 No caso excepcional de um Regimento formado por Grupos que
não possuam Seçõe-s Fotos, o Comando do Regimento deverá possuir um2
Seção Foto, devendo ser o seu efetivo fixado, em cada caso particular, por
ocasião da criação do Regimento.
§ 3. 0 A Seção da Rampa existirá no Comando do Regimento de Aviação
no caso em que êle seja constituído de Grupos· que exijam o serviço de rampa.
Neste caso esta Seção será form2.cia pela reuni5.o das Seções de Rampa dos
Grupos.

Art. 27. As Seções do Comando do Regimento de Aviação são órgãos
destinados aos mesmos fins definidOs· para as Seções do Comando de um
Grupo.
§ 1. 0 O Chefe da Seção de Operações do Regimento de Aviação é um
Ten.-Cel. Av. do Q.O.Av. e terá como auxiliar um Cap. Av. que será o
Encarregado de Navegação e Informações do Regimento.
§ 2.0 .A Seção Foto -será chefiada -por urn Tenente Aviador ·dos efetivos
dos Grupos, designados pelo Comandante do -Regimento ,
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Art. 28. Os Regimentos de Aviação- receberão um número de acôrdo com
a ordem cronológica de sua criação e manterão sempre a designação de Regimentos de Aviação, quer sejam mistos, quer sejam homogêneos.
Art. 29. Os decretos criando os Regimentos de Aviação citarão especificamente os Grupos que o compõem.
-4 -

Da Brigada de Aviação

Art. 30-. A Brigada de Aviação é a Maior Unidade de Aviação organizada em tempo de paz.
Art, 31 . As Brigadas de A viação poderão ser mistas ou homogêneas
conforme disponham ou não os seus Regimentos cle um mesrriO tipo de
avião.
Art. 32 . A Brigada de A viação é comandada por um Brigadeiro do Ar
e compõe-se normalmente de Comando e de dois Regimentos.
§ 1.0 Excepcion.almente a Brigada de Aviação poderá abranger três Regimentos.
§ 2.0 A Brigada de Aviação poderá possuir Formações de S;rviços cuja
composição será fixada em cada caso particular.
Art.
mente:

33. O Comando

d~

uma Brigada de Aviação abrange

normal~

Comandante, um Brigadeiro do Ar;
Estado Maior, chefiado por um Coronel Aviador do Q. A. O., diplomado de Estado Maior;
Chefias de Serviços (quando fôr o caso).
§ 1.0 A composição do Estado Maior e das Chefias de Serviços será fixada em cada caso particular.

Art. 34. As Brigadas de Aviacão receberão um número de acôrdo com
a ordem cronológica de sua criação ~ e manterão sempre a designação de Brigadas de Aviação, quer sejam mistas, quer sejam homogêneas.
Art. 35. Os decretos criando as Brigadas de Aviação citarão especificamente os Regimentos que a compõem.
Art. 36. As sedes normais de estacionamentc das Unidades de Aviação,
serão fixadas no decreto de sua criação e só, por ato idêntico poderão ser
alteradas.
CAPÍTULO Ill
DAS BRIGADAS AÉREAS

Art. 37. A Brigada Aérea não tem composição fixa e será constituída
pela reunião de um número variável de Unidades de Aviação, Bases Aéreas
e Unidades de Aerostação ,
A Composição das Brigadas Aéreas será fixada em cada caso particular
por ocasião de sua criação e a elas poderão ser atribuídas um Estado Maior e
Formações de Serviços .
CAPÍTULO IV
DAS EASES AÉREAS

1-

Generalidades

Art. 38. Base Aérea é a organização destinada a proporcionar às Unidades da Fôrça Aérea Brasileira, nela permanente ou temporàriamente estacionadas, os meios destinados a assegurar-lhes a vida, o trabalho e o emprêgo.
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Art. 39. As Bases Aéreas serão designadas em princípio pelo nome cla
localidade, município ou cidade em que se acham localizadas, devendo essa
designação em cada caso ser fixada por decreto .

Art. 40. As Bases Aéreas classHicam-se quanto a sua importân~ia em:
Bases Aéreaa· de 1.a classe;
Bases Aéreas de 2.a classe;
Bases Aéreas de 3.a classe.
§ 1. 0 Base Aérea de 1.a classe é aquela que tem capacidade para atender
à.s necessidades de um Regimento de A viação .
§ 2. 0 Base Aérea de 2.a classe é aquela que tem capacidade para ater.der
às necessidades de um Grupo.
§ 3.0 Base Aérea de 3.a classe é aquela que apenas tem_ capacidade 'para
facilitar os deslocamentos e desdobramento das Unidades da F. A. B. não
sendo, entretanto, normalmente sede de estacionamento dessas Unidades.
§ 4. 0 A classificação das Bases Aéreas s-erá feita em decreto.

Art. 41. As Bases Aéreas, de acôrdo com circunstâncias de ordem estratégica ou administrativa poderão receber nova classificação.
Art. 42. Os comandos das Bases Aéreas serão respectivamente exercitados por:
Base Aérea de 1.a classe- Tenente Coronel Aviad0r do Q. O. Av.
-Base Aérea de 2.a classe- Major Aviador do Q. O. Av.;
-Base Aérea-de 3.a. classe- Capitão Aviador do Q. O. Av.
Art. 43. As Bases Aéreas se subordinam disciplinar e administmtivamente às
Unidades de Aviação nela normalmente estacionadas.
Parágrafo único . As verbas da Base Aérea são geridas pelo Agente
Diretor, que é o Comandante da Base, de acôrdo Com um programa, que
poderá ser mensal ou trimestral, determinado pelo Comandante da Unidade
de Aviação.
Art. 44. A Base Aérea que não fôr sede normal de estacionamento de
Unidades de Aviação subordinar-se-á, disciplinar e administrativamente, ao
Comando da Zona Aérea .
Art. 45. As Bases Aéreas empregarão em seu serviço o pessoal civil
necessário de acôrdo com as tabelas e disposições em vigor.
2 -

Das Bases Aéreas de l.a e z.a classes

Art .. 46. As Bases Aéreas de 1.a e 2.a classes diferem apenas na grandeza dos seus efetivos e constituem-se de:
a) Comandante;
b) Fiscalização Administrativa,

I

à qual se subordinarão

~

TesOuraria;
Almoxa:rifado;
III - Subsistência;
IV Seção de Material Bélico;
V - Seção de Combustível;
VI Oficinas;
VI! - Reembolsável;
VIII
Serviços Gerais compreendendo:

II -

SGl SG2
SG3
SG4

Transportes
Contra-Incêndio
Eletricidade
Aeródromo, conservação e limpaza.

o::;

seguintes órgãos:
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c) Ajudância, à qual se subordinam os· seguintes órgãos:
I Esquodrilha Extranumerária.
II - Se~;ão de Educação Física.
UI S·cção de Estatística.
d) Esquadrilha de Adestramento;
e) Seção de Tráfego Aéreo, compreendendo:
I .:........ Pôsto Rádio
li Tôi-re de controle
III Sala de operações e meteorologia.
f)

Seção de Eq':lipamentos, compreendendo:

SE!
Di,spoútivos especiais.
SE2 -Foto
SE3 - Paraquédas.
g)

Companhia de Infantaria de Guardas;

h) Centro M·édico.

Art. 47. A Fiscalização Administrativa é o órgão destinado a auxiliar
o Agente Diretor nas funções administrativas e a dirigir e centralizar os
serviços enumerados na letra h do artigo anterior.
§ 1.0
o· Fiscal Administrativo nas Bases Aéreas de 1.a e 2.a classe será
respectivamente, um Maj. e um Cap. Av.
§ 2. 0 O Fiscal Admiuistrativo disporá como adjunto de um 1.0 Ten. Av.
ou 2.0 Ten. Av. resPectivamente, nas Bases Aéreas de l.a e
classe.

z.a

Art. 48. A Tesouraria é o órgão destinado à execução dos trabalhos
de cont:;:.bilidade, suprimentos de fundos e pagamentos.
Parágrafo único. O Tesoureiro nas Bases Aéreas de L 3 e z.a· classes
será respectivamente, um Capitão e um 1. 0 Tenente do Quadro de Intendentes
de Aeronáutica ( Q. I. Aer. ) .
Art. 49. O Almoxarifado é o órgão deStinado à aquisição, recebimento,
oxmazanagem, disfdbuição e transporte de todo o material, com- exceção do
material bélico.
Paré.grnfo único. O Almoxarife nas Bases Aéreas de La e 2.3 classes será,
respectivamente, um 1.0 Tenente e um 2.0 Tenente do Q.Int. Aer.
Art. 50: A SUbsistência é o órgão destinado à aquisição, recebimento
e armazenagem de víveres e à direção e. execução do serviço de rancho.
Parágrafo único. O oficial ·de subsistência nas Bases Aéreas de 1.a e
2.a classe será, respectivamente, um 1.0 e um 2. 0 Tenente do Q. Int. Aer.
Art. 51. A Seção de Material Bélico é o órgão destinado aó recebimento, armazenagem, maimtenção, preparação, distribuição e transporte de
todo o material bélico.
Art. 52. A Seção de Combustível é o órgão destinado ao recebimento,
armazenagem, distribuição e transporte de combustível, graxa e lubrificante.
Art. 53. A Chefia das Seções de Material Bélico e Combustível será
cumulativamente exercida pel~ Tenente Adjunto do Fiscal Administrativo.
Art. 54. A Oficinc.o é 9 Órgão destina.do à execução dos serviços de
carpintaria, solda, ferramentaria, vulcanização, etc., que se fa-çam necessários;
eventualm.etne atenderão a pequenas reparações do material aéreo, as quais
normalmente serão feitas nos Parques· de. Zonas Aéreas.
Parágrafo único. O Chefe das Oficinas será, de preferência, um oficial
Me<::ânico de Aviação.
Art. 55. Reembolsável é o órgão destinado à venda- de- artigos de· uso
pe::;soa•l e eventualmente víveres·.
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Parágrafo único.
Subsistência.

Êle

será . dh-igido

cumulativamente pelo

Oficial

da

Art. 55. Servi<;os Gerais é o órgão destinado a dirigir e centralizar oa
serviços enumerados no n. 0 VIII da letra b do s.ortigo 45.
Parágrafo ú:1ico. Êle será chefiado por um 1.0 Tenente Aviador.
Art. 57.

O SGl -

Tmnsporte é o órgão destinado a:

efetmlr os transportes terrestres ou marítimos- do pessoal e do material;
efetuar a conservação de todo o mc.oterial de transporte;
efetuar os reabastecimentos em combustível e lubrificantes das viaturas,
automóveis e embarcações.
Art. 58. O SG2 Contw-Incêndio é o órgão destinado a executar
todos os servicos contra incêndio e, também, a conservação do material especializado emp;egado pa•ra êsse fim.
Art. 59, O SG3 - Eletricid8.de é o órgão destinado à manutenção de
todo o sistemP: el&trico das instalações da Base Aérea e da iluminE~Ção do
vôo noturno.
A1·t. 60. O SG4 - Aeródromo, Conservação e Limpeza é o órgão- desa assegurar a conservação e limpeza:

tin~do

~

da·s áre.s.os de pouso e pistas;
das edificações, arruamentos e jardins.

Art. 61. A Ajudância é o Órgão destinOOo a tratar das questões do
pessoal, executar os serviços de secretaria e boletim, dirigir e centralizar ~s
Seções e as Subunidades enumeradas na letra c do artigo 46.
Parágrafo único. O Ajudante das Bases Aéreas de 1.a e 2.0 classe será
Maj. Av. e Cap. Av., respectivamente.
Art. 62. A Esquadrilha Extranumerária é a Subunidade destinada a
enquadmr para fins de disc.i.pl-ina, instrução e administração as praças dos di\".81"<ms ér&:ãos enumerados no artigo 46 com exceção da Companhia cle Inf:e::ntaria de Guarda e a Esquadrilha de. Adestramento.
§ 1.0
A Esquadrilha Extranumerária será comandada nas Bases Aéreas
de 1. 3 e 2.a classe, respectivamente, por um Cap. Av. e 1.0 Ten. Av.
§ 2.0 O Comandante da Esquadrilha Extranumerária disporá de um
subaltern_o, Ten. Av.
Art. 63. A Seção de Educação Fí.sica é o Órgão destinado a dirigir e
orientar ::<s atividades e:-;portivs.s da Base i'.6rea e Unidade de Aviação nela·
estacionada; tem a Seu cargo a gu2.rda e manutenção das instalações e do
material de esporte, devendo também orientar técnicamente a instrução· de
educação física, que se processará normalmente no âmbito das Subunidades.
§ 1.0
A Seção de Educação Física será chefiada nas Bases Aéreas de
La e 2.a classe por um L 0 Ten. Av. que em princípio deverá ter o curso
de· Educação Física.
Art. 64. Estatística é o órgão destinado a centTalizar os trabalhos de
registro de estatística das atividades aéreas da Base Aérea e da Unidade de
Avia:;ão nela estacionada.
Parágr<>..:fo único. Será chefiada pelo Tenente Subalterno da Esquadrilha
Extranumerária (cumulativamente),
Art. 65.
~

Esquadri-lha de Adestramento- é a Subunidade destinada a:

permitir o adestramento aéreo dos oficiais aviadores e dos especiaJistas de aeronáutica;
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- cooperar no adestramento da Unidade de Aviação estacionada na
Base Aérea, proporcionando-lhe meios e pessoal necessário à execução dos
exercícios de tiro, bombardeio, vôo sem visibilidade, etc.;
" - executar os serviços de Correio Aéreo Nacional afetos à Base Aérea;
- executar os transportes aéreos.
§ 1.0 A Esquadrilha de Adestramento será comandada por um Cap. Av.
§ 2. 0 A Esquadrilha terá como subalterno um 1.0 Tenente Aviador.

Art. 66 .O Pôsto ·Rádio é o órgão encarregado das comunicações dentro.
da Rêde de Comunicações da Aeronáutica.
Art. 67. A Tôrre de Contrôle é o Órgão destinado a regular o tráfego
aéreo nas vizinhança-s imediatas da Base Aérea, e manter-se em ligação com
os Blviões em vôo.
Art. 68, A Sala de Operações e Meteorologia é o Órgão destinado a:
reunir informações relativas ao movimento de aviões;
atender às equipagens de todos os aviões em tri3.nsito;
reunir informações relativas às condições meterirológicoo;
guardar e distribuir todo o material necessário à execução das missõese deslocamentos aéreos, principalmente cartas aeronáuticas.
Art. 69. Para efeitos de chefia, os três Órgãos constantes dos artigos 66~
67 e 68, são reunidos numa seção denominada "Seção do Tráfego Aéreo".
Parágrafo único. A Seção do Tráfego Aéreo será chefiada por um 1.0 Tenente Avia-dor.
Art. 70. A Seção de Dispositivos Especiais é o Órgão destinado a centralizar e manter os dispositivos sintéticos de adestramento como sejam o·
Treinã.doi Linck e outros para as instruções de rádio; bombardeio, tiro, etc p
Art. 71.

A Seção Foto é o órgão destinado a:

executar os trabalhos de l~boratórios relativos a fotogrSJfia aérea;
guardar e conservar o equipamento e material de fotografia;
organizM e manter um arquivo de fotografias;
executa'I" os trabalhos correntes de fotografia que se façam nece:lsáriosp
Art. 72 . A Seção de Paraquedas é o órgão destinado à conservação
dos para quedas.
Art. 73. Para efeitos de Chefia os três órgãos constantes dos arts. 70,
71 e 72 serão grupados numa seção denominada "Seção de Equipamentos".
Parágrafo único. A Seção de Equipamentos será chefiada por um t.<>
Tenente Aviador.

Art. 74. A Companhia de Infantaria de Guarda- é a Subunidade destinada à guerda, vigilância e defesa imediata da Base AéreS!', assim como a ministrar a instrução de recrutas e a formação de graduados prevista na legislação em vigor.
Parágrafo único. A Companhia de Infantaria de Guarda é comandada
por um Cap. Av. e possUi subalternos tenentes do Quadro de Infantaria de
Guarda (Q-IG).
Art. 7 5. O Centro Médico é o Órgão de execUção imediata do Serviço
de Saúde destinado a assegurar, nas Bases Aéreas, as assistências médica,
cirúrgica, odontológica e hospitalar por curto prazo, ao pessoal, bem como o
contrôle médico periódico do pessoal que vôa, estendendo êsse contrôle especializado ao pessoal da aviação civil local (comercial e de turismo).
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§ 1.0 Ao Centro Médico compete ainda assegurar a seleção médica Imcial dos que se destinam à pilotagem de turismo, a inspeção de saúde preliminar dos candidatos às escolas subordinadas ao Ministério- da Aeronáutica
e as inspeções de saúde comuns.
§ 2.0 O Centro Médico será chefiado nas Bases Aéreas de 1.a- e 2.a clasSes por um Capitão Médico e 1.0 Tenente Médico de Aeronáutica, respectivamente:
§ 3.0 Os Centros Médicos reger-se-ão pelo Regulamento para o Serviço
de Saúde da Aeronáutica, em vigor.

3

~

Das Bases Aéreas de 3.0 classe

Art. 76. As Bases Aéreas de 3.a classe constituem-se de:
a) Comandante;
b) Fiscalização Administrativa, à qual se subordinatão os seguintes órgãos:
I - Tesouraria e Almoxarifado;
li Subsistência;
III - Seção de Material Bélico e Combustível;
IV -

Serviços Gerais, compreendendo:

SG 1
SG2
SG3
SG4
SGS

Transportes
Contra-incêndio
Eletricidade
Aeródromo, conservação e limpeza
Reparações.

c) Ajudância, à qual se subordinam os seguintes

Órg~os:

I - Seção Extranumerária;
li - Seção de Estatística;
III
Pôsto Rádio;
IV
Pelotão de Infantaria de Guarda;
d) Seção de Adestramento;
e) Pôsto Médico .
Art. 77. Os Órgãos constitutivos das Bases Aéreas de 3.a classe destinam-se aos mesmos fins dos órgãos correspondentes da Bases Aéreas de
0
1. e z.a classes.
§ 1.0 O SG5 Reparações, corresponde a Oficinas das Bases Aéreas
de 1.~ e 2.a Classes.
§ 2. 0 A conservação dos paraquedas estará a cargo da Seção de Adestramento.
Art. 78.

A Fiscalização Administrativa será exercida por um 1.0 Ten. Av.

Parágrafo único. O Fiscal Administrativo exercerá também a Chefia dos
Serviços Gerais.
Art. 79. O Tesoureiro Almoxarife será um 1.0 Tenente do Q. Int. Aer.
Art. á o. A Subsistência será chefiada por um 2.0 Tenente do Q. Int. Aer.
que exercerá também a chefia da Seção do Material Bélico e Combustível.
Art. 81. O Ajudante será um 1.0 Ten. Av. que acumulará a chefia das
Seções Extranumerária, Estatística e do Pôsto Rádio.
Art. 82.

A Seção de Adestramento será chefiada por um 2.0 Ten. Av.
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Art. 83. O Pelotão de Infantada de Guarda, diretamente subordinado
ao Ajudante, será comandado por um 2.0 Tenente do Quadro de Infantaria
de· Guardo.. (Q.IG.).
Art. 84. O Pôsto Médico será chefiado por um oficial subalterno do
Quadro de Saúde da Aeronáutica.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 85 . O Comando de tôdas as Unidades de Av. assim como o das
Bases Aéreas, é privativo dos Oficiais do Q. O. Av.
Art. 86. Os Comandantes de Unidades de
são nomeados por Decreto.

.~..viação

e de Bases Aéreas

Art. 87. O Chefe da Secão de Operações sendo o substituto normal
do Comandante da Unidade
Aviação deverá ser mais antigo que o Comandante da Base Aérea onde tiver sede normal de esta-cionamento ao referida
Unidade.

de

Art. 88. As substituições nas Unidades de Aviação obedecem ao princípio hierárquico e se processam exclusivamente no âmbito das Unidades.
As substituições nas Bases Aéreas obedecem ao mesmo critério.
Parágrafo único. Entretanto, nos casos de impedimento simultâneo do
Comandante e do Chefe da Seção de Operações da Unidade de Aviação,
assumirá o comando .da Unidade o oficial mais antigo, quex seja @le da
Unidade de Aviação quer seja da Base Aérea.
Art. 89. Nos casos de estacionamento temporário, conseqüente de
deslocamentos ou desdobrame.ntos de Unidades de Aviação, não haverá, normalmente, modificação do Comando da Unidade de Aviação ou Base Aérea
existente no local onde êste estacionamento se fizer .
§. 1.° Compete ao Comando existente no local prover, dentro de suas
possibilidades em pessoal e material, os meios necessários à vida, trabalho e
emprêgo da Unidade temporàriamente estacionada.
§ 2.0 As questões decorre1~tes do estacion~mento tempc.)fário acima referido, quando necessário, serão reguladas pela autoridade que ordenou o
deslocamento ou deSdobramento; competirá a esta autoricl9.de providenciar
o refôrço dos meios que se fizer necessário.

Art. 90. Os efetivos das esquadrilhas dos comandos das Unidades de
Aviação e das Bases Aéreas constarão nos Quadros. de efetivo fixados pelo
Ministro da Aeronáutica, atendidas as disposições em vigor.
Art. 91. As atribuições e responsabilidades decorrentes das funções
previstas neste Decreto-lei, constarão no Regulamento do Serviço nS~ Fôrça
Aérea Brasileira .
Art. 92. As atuais classificações e designações das Unidades de Aviação
e Bases Aéreas serão revistas tendo em vista a organização estabelecida no
presente Decreto-lei.
Art. 93. O presente Decreto-lei revoga o Decreto-lei n.O 4 .478, de
14 de junho de 1942, e demais disposições de organização em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
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D:& 2-7 DE MA-RÇO DE·· 1944

Cria· funções nas Tabelas- NUméricas de Ex:tranumerátio~Mensalista de.- Viaçéo
Férreo. Fede:!'al Leste· Brasileiro, e dá· outras providências
O Presidente da• República, usando da atribuição- que lhe confere o

arti~

go 180· d.a- Constituição, d'ecreta-·:

Art-. 1.° Ficam- criadas; de conformidade com a relação· anexa, a contar
de 1 de jemeiro de 1944·, na· Tia bela Ordinária de Extranumerário Mensaolista
da. Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, do Departamento Nacional de Es~
tradas de Ferro, as seguintes funções:
7
8
1
1
1
1

1
1
2
1
2

1
3
6
3
11
14
2
9

7
1
1

1
1
1
1

a•gente auxiliar, referência IV
agente áuxilia.r, referência III
agente de estrada de ferro, referência VII
armazenista, referência XI
ar.mazenista, referência IX
_condutor auxiliar, referência• V
desenhista, referência. VII
engenheiro, referência XXI
engenheiro, referência XVII
prático de engenhiaria, referência XV
prático de engenharia, referência XIV
prático de engenharia, referência XIII
auxiliar de escritório, referência VIII
:omxiliar de escritório, referência VII
pmticante de escritório, referência VI
praticante de escritório, referência V
praticante de escritório, referência IV
feitor, referência VII
guarda, referência III
m~quinista auxiliar, referência IV
mestre, referência XIV
mctori~'ÜJ. auxilis.r, referência VIII
servente, referência V
praticante de tráfego, referência IH
telegrafista auxiliar, r~ferência IV
tesoureiro auxiliar, referência X

Art. 2.° Ficam criadB.•s, de conformidade com a. relação anexa, a contM"
de 1 de janeiro de 1944, na Tabela Suplementar de Extranumerário Mensalista
da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, as seguintes funções:

1
2
2

engenheiro ~ com o sa,.lário mensal de Cr$ 2. 600,00
escriturário, referência,. XIV
escriturário, referência XIII

Art. 3.0 As funções criadas pelos artigos anteriores são exercidas, a
contar de 1 de janeiro de 1944, p~los servidores constantes da relação nominal
anexa.

Art. 4.0 A despesa com essas criações correrá à conta da Verba 1
Pessoal, Consignação li ~ Pessoal Extranumerário, OS Mensalistas, do
vigente Orçamento do Ministério da Viação e Obras Públicas.

A1'0S DO PODER EXECU'l'I:VO

Art. 5.0 Ficam ainda criadti'S, a partir da vigência dêste Decreto-lei, na
Tabela Ol-dinária de Extranumerário Mensalista da Viação _Férrea Federal
Leste Brasileiro, de conformidade com a relação :;.onexa, duas ( 2) funções de ,
enge,nheiro, referência XXI, duas (2) de médico, referência XIV e uma ( 1)
de mestre especializado, referência XXI.
Art. 6.0 A despesa com a criação das funções de engenheiro e mestre
especializado será atendida, no corrente exercício, pelo destaque da parcela de
Cr$ 64,800,00 (sessenta· e quatro mil e oitocentos cruzeiros) da Verba 1 Pessoal, Consignação II - .. Pessoal ExtranumeráriO, 08 - Novas admissões,
etc., do vigente orçamento do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 7.0 Êste Decreto~lei entr:i'l"á em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçõeS em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

]oâJ:J de Mendonça Lima.
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DECRETO-LEI N.O 6.378

-DE

28

DE MARÇO DE

1944

Transforma a Polícia Civil do Distrito Federal em Departamento Federal de
Seguranç_a Pública e dá outras provit/ências
O Presidente da República, usando da atribuição ·que lhe confere o artigo 180 da Const!tu.ição1 decreta :
Art. 1.° Fica transformada a Polícia Civil do Distrito Federál em Departamento Federal de Segurança Pública (D.F.S.P.), diretamente subordi.;.
nado ao Minist'ro· da Justiça e Negócios Interiores.
Art.· 2.0 O D.F.S.P. terá a seu cargo, no Distrito Federal, os serviços

de polícia e segurança pública e, no território nacional, os de polícia marítima, aérea e segurança de fronteiras .

Parágrafo único.· Na execução dos serviços de polícia e segurança pública
o D. F. S .. P. prestará cooperação aos serviços de polícia estaduais, especialmente
quaitdo interessada a segurança do Estado e a estrutura das instituições.
Art. 3.0 O D.F.S.P. compõe-se de:

Divisã~·de Polícia Política e So~ial (D.P.S.)
Divisão de Polícia Técnica (D .P. T.)
Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras (D. P. M.)
Divisão de Intercâmbio e Coordenação (D. I. C.)
Guarda Civil ( G. C. )
Serviço de Tráfego (S. T.)
lnstituto Félix Pacheco (I. F .P.)
Instituto Médico Legal (I. M. L.)
C~rregedoria

(C. )

Delegacia de Defraudações e Falsificações (D.D.F.)
Delegacia de Roubos e Furtos (D. R. F.)
Delegacia de Costumes, Tóxicos e Mistificações (D. T. M.)
Delegacia de Jogos e Diversões (D.J .D.)
Delegâi::ia de Vigilância (D. V.)
Delegacia de Menores (D.M.)
30 Distritos Policiais.
Serviço de Transportes ( S . Tp . )
Serviço Médico (S. M. )
Serviço de· Administração (S. A. )
Art. 4.0 A D . P. S. compreende :
Delegacia de Segurança Política (D .Se.P.)
Delegacia de Segurança Social ( D . S. S . )
Seção de Fiscalização de Explosivos, Armas e Munições (S.F .M.)
Arquivo (A. )
Seção de Administração (Se. A. )
Art. 5.0 A D.P.T. compreende:
Gabinete de Exames Periciais (G.E.P.)
Escola de Polícia (E.P.)
MuSeu
Seção de Administ 1ação (Se. A. 1)
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Art. 6.0 A D.P.M. compreende:
Serviço de Polícia Marítima e Aére-a (S.P.M.)
Seção de Segurançà de Fronteiras (S. S. F. )
Delegacia de Estrangeiros ( D . E. )
Seção de Administração (Se. A. 2)
Parágrafo único. A Inspetoria de Polícia Marítima e Aérea e a Delegacia de Estrangeiros com as suas organizações atuais integrarão a D.P.M.
até que sejam os serviços desta Divisão organizados definitivamente.
Art. 7. 0 -A D.I.C. compreende:
Seção de Assist&ncia às Polícias dos Estados (S. A, E. )
Seção de Relações.com Polícias Estrangeiras (S.R.E.)
Seção de Rádio, Te!égrafo e'Telefone (S.R.T.)
Cadastro .Policial (C.P. )
Seção de Administração (Sc.A.3)
Art.

8.0 A C. compreende :

Seção Jurídica (S.J.)
Seção de Correições (S. Cor. )
Art. 9.0 O S. Tp. compreende :
Assistência Policial (A. P.)
Garage e Oficina Mecânica (G.o'.M.)
Seção de Administração (Se. A. 4)
Art. 10. O S.A. compreende:
Seção do Pessoal (S. P. )
Seção do Material (S.Mt.")
Seção de O_rçamento ( S . O . )
Seção de Estatística (S. E.)
Seção de Comunicações (S.C.)
Seção de Obras (S.Ob.)
Biblioteca (B. ')
Tesouraria (T.)
Portaria (P. )
Art. 11 . A organização dos serviços de que trata o parágrafo único do
art. 6. 0 será estudada por uma Comissão constituída por um representante do
D.A.S.P., um membro da Comissão de Eficiência do Ministério da Justiça
e Negócios Interiores e um representante do Departamento Federal de Segu~
rança P~blica, designados pelo Presidente da República,
Parágrafo único. Os estudos dessa Comissão serão orientados pelo
D.A.S.P., e os projetos de leis, regulamentos e regimentos deverão ser apresentados ao Presidente da República, dentro do prazo de 90 dias, contados da
data da designação.
Art. 12 . Os atuais serviços de polícia partuária ficam tecnicamente subordinados à D . P. M .
Art. 13 . As Secretarias ou Departamentos de Segurança e Chefaturas de
Polícia dos EStados receb--rão orientação do D.F.S.P. sôbre assuntos de ordem
Política e social, relacionados com
segurança pública do paÍs.
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Art. 14•. Os agentes do D.F.S.P. quando destacados para qualquer
ponto do território nacional, receberão . das autoridades federais, estaduais ou
municipais, todo o apôio e assistênda necessários ao perfeito cumpdmento da
missão que lhes houver sido confiada.
Art. 15. O D.F.S.P. será dirigido por um Chefe de Polícia nome8do
em comissão pelo Presidente da República.
Art. 16. Ficam transferidos para o D . F . S. P. todos os créditos orçamentários, suplementares e especiais consignados à Polícia Civil do Distrito
Federal.
Art. 17. O Regimento do D. F. S. P. será baixado dentro do prazo de
120 dias, a contar da data da publicação dêste Decreto-lei.
Art.

18. O presente Decreto-Iéi er.trárá em vigor 30 dias após a data

4\e sua publicação, revogadas as disposições em çontrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO~LEI

N. 0 6:395 -

DE 31 DE MARÇO DE 1944

Abre crédit~s especiais para classificação de despesa provetúente dos awnentoSI
e do regime do salário· família, de q~e trata o Decreto·lei n.0 5. 976, de
10 de novembro de 1943
O Presidente da República, us~mdo da atribuição que lhe confere o arH
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art, 1.0 . Para atender à classificação da despesa (Pessoal) decorrente
do aumento geral das remunerações, vencimentos e salários e do pagamento
do salário-família, relativos ao mês de dezembro de 1943, concedidos na
forma_ do Decreto~ lei n. 0 5. 976, de 10 de novembro' de 1943, ficam abertos
os seguintes créditos especiais, no "'total de cinqüenta e dois milhões, cento
e cinqüenta . e dois mil, oitocentos e cinqüenta e sete cruzeiros e dez
centavos (Cr$ 52.152.857;10):

C.-$
A' Presidência da Repúblic~ ...•.. , .•.••.••••• ,., •• ,, ••

6.316,00

Ao Departamento Administrativo do Serviço Público .•••.•.

86.333,00

Ao Departamento de Imprens~ e Progaganda .•••.• , ••••••

50.364,00

Ao Conselho Federal de Comércio Exterior •.••••.•••••.•.

16.200,00

Ao Conselho de Imigração e Colonização .••••• , ••• , ••. , •.

2.500,00

Ao Conselho Na-cional de Águas e EnergiS! Elétrica •..•

0 •••

6.246.00

Ao Conselho de Segurança Nacional. .....•.•..•.•• , ••.••

2.800,00

Ao Ministério da Aeronáutica, . , ....•• , ....... , •••••••. ,
Ao Ministério da Agricultura ..........••...••••• , ••••.•

2.775.397,50
2.575.166,70

Ao Ministério da :Educação e Saúds ..••.• ~ .............. .

3.036.080,10

Ao Ministério da Fazenda .....•...••....•••..•••••• , •••

3. 745.380,80

Ao Ministério d.:i! Guerra. , •.••..•.. , ..••.•• , , ••.. , •••.•

19.243.493,50

Ao Ministério da Justiça. e Negócios Interiores .•••••••.•••

3.330.507,60

Ao Ministério da Marinha. , ...•.....••••.••.•• , •.• , ••• ,

5. 785. 704,60

Ao Ministério das Relações Exteriores ............ , ••••..•

155.781,20

Ao Minbtério do Trabalho, Indústria e Comércio ••••••••••

613.047,60

Ao Ministério da Viação e Obras Públicas .••••••.••••••••

10.721.538,50
52.152.857,10

Art. 2.0 Os créditos a que se refere o artigo anterior serão automàticam.ente distribuidm; ao Tesouro Nacional e considerados no exercício de 1943,
para efeito de classificação da d~spesa a que se destinam, a qual figurará- nas
contas do mesmo exercício.
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Parágrafo único. A Contadoria Geral da República discriminará a· des~
pesa em dois sub;títulos, conforme se traote do aumento geral ou do salário-família.
Art. 3.0 :f:ste Decreto-lei entrará em vigor na data de ::ua publicação,

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de março de 1944, 123.0 da Independ@nc.ia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Sousa Costa.
Eurico G. Dutra.
fi enrique A. G:uilhem.

João de Mendonça Lima.
Oswaldo Aranha.
Apolonio Salies.
Gustavo Caps.nema.
Joaquim Pedro Salgado Filho.

Imprensa NMional -

Rio de Janeiro -

Brasil -

1944

REPÚBLICA DOS · ESTADOS UNIDOS ~JO SRAS~L

!

DIRETORIA DO SERVIÇO

l,
'·..

_____

~

COLEÇÃO
DE 1944

DE
ORÇAMENTO

-

.__...........

~--..---

DAS LEBS
VOL-UME V

ATOS 00 PODE~ EXECUTIVO

DECREl'OS-LEJS DE JULHO A SETEMBRO

1944
IMPREN9A NACIONAL
RIO OE .JANEIRO -

SRASJI...

ÍNDICE
DOS

ATOS DO PODER EXEÇUTIVO
1944
Págs.

6.656- FAZENDA Deoretc-lei de 3 de julho de 1944 Dispõe sôbre a função de' despachante aduaneiro P..Jblicado no Diário Oficial de 5 de julho de 1944. . . . . .

3

TRABALHO FAZENDA Decreto-1ei de 4 de
julho de 1944 ReorganiZE! o Departamento Nacional
de Indústria e Comércio do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e dá outras providências Publicado no Diáâo Oficial de 6 de julho de 1944 ..... : ...• ,

4

EDUCAÇÃO Dispõe sôbre a
gues Nunes julho de 1944.

Decreto-lei de 4 de julho de 1944 aposent81doria de João Seba•stião RodriPublicado no Diário Oficial de. 6 de
.....................................

6

6.659- FAZENDA Decreto-lei de 5 de julho de 1944 Dispõe sôbre a· pagamento do impôsto do sêlo nos títnlos de venda mediante sorteio Publicado no Diário
Oficial de 7 de julho de 1944.......................

7

EDUCAÇÃO Decreto-lei de 5 de julho de 1944 Altera a1 redação do <.':•rt. 2.0 do Decreto-le~ n. 0 2, 895,
de 21 de dezembro de 1940 Publicado no Diário
Oficial de 7-7-44 Republkado-- no Diário Oficial de
15 de julho de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

EDUCAÇÃO
FAZENDA ~ Decreto-lei de 6 de
julho de 1944 Abre ao Ministério da Educação e
Saúde o crédito especial de Cr$ 80.000,00 pata~ pagEr
menta à Fundação Ataulfo de Paiva Publicado no
Diário Oficial de 8 de julho de 1944 ............... .

8

6 .. 657

6. 658 -

6.660

6.661

ÍNDICE

Págs.

6.662

FAZENDA Dect·eto-lei de 7 de julho de 1944· Iviodifica a incidênciE! do impô-:;to de consumo sôbre fumo
e dá outras providência>s Publicado no Diário Oficial
de 10 de julho de 1944 ........................... .

8

6. 663 '

AERONÁUTICA Decreto-lei de 7 de julho de 1944
- 'cria o Quadro d_e Enfermeiras da Reserva da Aeronáutica Publi~a<do -,no Diário Oficial de 7 de julho

6.664 -

AGRICULTURA FAZENDA Decreto-lei de 7
de julho de 1944 Altera a redação do art. 1.0 do
Decreto-lei n, 0 6.537, de 14 de julho de 1944 Publi<:ado no Diário Oficial 4e 10 de julho de 1944. . . . . .

9

6. 665

GUERRA AGRICULTURA Decreto-lei de 10 de
julho de 1944 Dispõe sôbre desapropriações, por uti~
lidade pública, de minas de pirita .existentes em Ouro
Preto (Mins.•s Gerais) - Publics.d.o no Diário Oficial de
12 de julho de 1944 ............................. :. .

10

6.666- AERONÁUTICA - MARINHA - Decreto-lei de 10 de
julho de 1944 Inclue no Q. O. Aux. (em extinção)
dO Corpo de Oficiais da Aeronilutica o 2.0 Ten. do
Q. O. Aux. da Ma.:-inha Manuel Gomes de Medeiros
- Publicado no Diário Oficial de 12 de julho de 1944, . .

11

6.667

FAZENDA Decreto-lei de 10 de julho de 1944 Autoriza a emissão de "Letra•s do Tesouro" - Publicado
no Diário Oficial de 12 de julho de 1944 ....... :. . . . . .

6.668 -

6.669 -

6.670 -

6.671

6.672

-c-·

6.673 -

11

EDUCACÃO FP..ZENDA --.:...:. Decreto-lei de 10 de
julho de- 1944 Abre, 2.0 Mirü&tério da Educação e
1Saúde, o crédito suplementar que especifica Publi~
cada no ·Diário Oficial de 1'2 de juiho de 1944. . . . . . . .
AGRICULTURA _:_ FAZENDA - Decreto-lei de 10 .de
julho de 1944 Cria cargo em comissão no Qua-dro
Perma-nente do Ministério da Agricultum, e dá outras
providências Publicado no Diário Oficial de 12 de
julho de 1944 ..... , .............. , .... , ..... : . ... ,

12

Decreto-lei de 10 de j:.Ilho de 1944 Altera as carreiras de Ps..trão e Marinheiro, do Quadro
Suplementar do Ministério Co.< F6zenda, e dá outros
pr.ovidências Publicado no Diário Oficial de 12 de
julho .de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

FAZENDA VIAÇÃO Decreto de 10 de julho de
1944 - Cri.a uma Contadoria Secior.-al junto à Diretoria Regionc:•l dos Correios e Telégrafos em Pôrto Velho - Publicado no DiáriO Oficial de ·12 de julho de 1944 ..... , . .

15

JUSTIÇA '--- ·FAZENDA Decreto-lei de 10 de julho
de 1944- Abre o crédito supler.1en~r de Cr$ 100.000,00
à dots:ção que especifica - Publicado no Diário Oficial
de 11 de julho de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

TRABALHO Decreto-lei de 11 de julho dG 1944 Dá nova ,redação a dispositivos do Decreto-lei n. 0 592, .
de 4 de agôsto de 1938 Publicado no Diário Oficial
de 13 de ju!bo de 1944 ........ , ....... , ........... ,

16

12

FP..zENDA -

ATOS 'DO PODER EXECUTIVO

v
Págs.

6.674- .FAZENDA Decreto-lei de 11 de julho de 1944 ' _
1nterpreta as disposições dos arts. 61 e 64 do Decretolei n. 0 2. 238, de 28 de ma1o de 1940, e dá outras providênci2.s Publicado no Diário Oficial de- 13> de julho
de 1944 ............. ,,. _. .... ,,, ................... .

16

6.675- FAZENDA Dzcreto-lei dé 11 de julho de 1944 Abre ao Ministério de.• Fo.•zenda o crédito especial de
Cr$ 2. 254.480,00, para aquisição de equipamento mecani- ·
zado para a Recebedoria do Distrito Fede'ral Publicado no Diário Oficial de 13 de juiho de 1944. , ....... .

17

6.676'- VIAÇÃO FAZE.NDA Decreto-lei de 1l de jUlho
de 1944 Abre ~o Ministério da! Viação e Obras Pílblicas o crédito especial de Cr$ 2. 900.000,00, para prosSeguimento da construção da rodovia Central de Pernambuco Publicado no Diário Oficial de 13 de julho
de 1944 •.......... , .................... ,...........
6.677 - EDUCAÇÃO - FAZENDA- Decreto-lei de 12 de julho
de 1944 Abre, ao Ministério da Educação e S~úde, _o
crédito especia·l de Cr$ 14 .400,00, para pagament{) de
gratificação de magistério - Publicado no Dlário Oficial
de 14 ~e julho de 1944 ............................. ~
6.678
GUERRA - De-creto-lei de 13 de julho de 1944 - AI~
tera um dispositivo do Decreto~ lei n. 0 6. 509, de 18 de maio
d-e 1944 - Public~do no Diário Oficial de 15 de julho
d-e 1944 ........................................ ..: .. .
6.679
EDUCAÇÃO Decreto-lei de 13 de julho de 1944 Dispõe sôbr-e os exames de licença do ensino secundário
e dá outras providências Publicado no Diário Oficial
de 15 de julho de 1944 ...... , ..................... , •
6.680 -~ EDUCAÇÃO - FAZENDA- Decreto-lei de 13 de julho
de 1944 Abre ao Minist~rio da Educação e Saúde o
crédito suplementar de Cr$ 23.000,09 à verba que especifica Publicado no Diáâo Oficial de 15 de julho
6.681

de 1944 .. ·........ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FAZENDA Decreto-lei de 13 de julho de 1944 DiepÕ<."! sôbre o julgo.•rnento de procpssos fiscais, instaurz.dos
contra firmas sob regime de intervenção ou de liquidação,
e dá outras p:::-ovidências --.,- Publicado no Diário Oficial
de 1~ de julho d-e 1944, ......... , ..................•

18

18

19

19

20

20

FAZENDA Decreto-lei cte 13 de julho de 1944 Cria o "Serviço de Obrigações de Guerra" na Caixa de
Amortização e Delegacio.os Fiscais, -e dá outras providências - Pub!icê.:do no Diário Oficial de 15 de julho de 1944

21

6.683

FAZENDA Decreto-lei de 13 de julho de 1944 Cria funções gratificadas no Quadro Permanente, do Ministério da Fa-zenda e dá outras providência-s Publi~
cado no Diário Oficial de 15 de julho de 1944..........

22

6.634

FAZENDA Decreto-lei de 13 de julho de 1944 Aprova Contr<.:•to firmado entre o Tesouro Nacional e o
Banco do B'rasil S, A., para execução do Decreto-lei
n.o 6 .419, de 13 de &bril de 194.1.· - Publicado nQ Diário
Oficial .de 15 de julho de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • .

22

6.682 -

VI

t:NDmE
Págs.

6.685 -

FAZENDA Decreto-lei de 13 de julho de 1944 Autoriza a assinatura de contrato entre o Tesouro Naciorl'E!l
e o Banco do Brasil S. A., para funcionamento da Câm::::n-a de ReE!justamento Econômico e dá outras providências - Publicado no Diário Oficial de 15 de julho de 1944. .

25

6.686- FAZENDA- Decreto-lei de 13 de julho de 1944- Suspende, pelo :Prazo de 6 m&ses, a cobrança dos direitos de
importação e demais taxas aduaneiras que incidem sôbre a
penicilina• ~ Publicado no Diário Oficiàl de 15 de julho

de 1944 .................. , . .. . .. . . .. .. .. . . .. .. . . . .. .

26

TRABALHO - FAZENDA- Decreto-lei de 13 de julho
de 1944 ;- Abre ao M·inistério do Trabalho, Indústria~ e
Comércio o créditO suplementar de Cr$ 3. 200,00 à verba
que es·pecificao Publicado no Diário Oficial de 15 de
julho de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

6.688- TRABALHO FAZENDA EXTERIOR Deereto·lei de 13 de julho de 1944 - Declara de interêsse
nacional e mobilizadas o.•s indústrias 'que espeCifica e dá
outras providências - Publicado no Diário .Oficial de 15
de julho de 1944. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

6.689

EDUCAÇÃO - FAZENDA - Decreto-lei de 13 de julho
de 1944 - Dispõe sôbre a organiz·sção do Curso de Museus,
no Ministério da Educação e· Saúde, e dá outras providênds.<S - Publicado no Diário Oficial de 15 de julho de 1944.

31

6.690

FAZENDA · - Decreto-lei de 14 de julho de 1944 Cria uma coletoria federal no município de Espírito Santo,
n'o Est"ado do Espírito Ssmto, e dá outras providências Publicado no Diário Oficial de 17 de julho de 1944 ..... .

33

FAZE:N'TIA Decreto-lei de 14 de julho de 1944 Cria uma coletoria federal no município de Arcos, no Estsdo de Minas Gerais, e dá outras providências Publicado no Diário Oficial de 17 de julho de 1944 .........•

34

FAZENDA Decreto-lei de 14 de julho de 1944 Cria um01 coletoria fed~ral no município de Nova Era, no
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências - Publicado no Diário Oficial de 17 de julho de 1942. . . . . . . . . .

35

6.693 -

JUSTIÇA Decreto-lei de 14 de julho de 1944 Dispõe sôbre : ;.• criação de uma entidade que se ocupará ·
do estudo da organização racional do trabalho e do prepal-o de pessoal para as administrações pública e privada
- Public~do no Diário Oficial de 15 de julho de 1944. . .

35

6.694

FAZENDA- EDUCAÇÃO- Decreto-lei de 14 de julho
de 1944 - Eleva a Taxa de Educação e So.<Úde de Cr$ 0,20
para Cr $0.,40, e dá outras providências - Publicado no
Diár~o Oficial de 15 de julho de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . .

36

6.695 -

JUSTIÇA- Decreto-lei de 14 de julho de 1944- Dispõe
sôbre registro _e diStribuiçãO de créclito e registro de despesa na Prefeitura do Distrito Federal Publico-do 'IlO
Diário Oficial de 17 de julho de 1944.,..............

37

6.687 -

6.691

6. 69Z: -

ATOS DO PODER EXEQU'l'IVO

VII
Pága.

6.696- FAZENDA Decreto-lei de 14 de- julho·-de 1944
Altera, sem aumeni:o de despes~, o Vigente orçamento do
Ministério da Fazenda - Publicado no Diário Oficial de
17 de julho de 1944................................
6.697 -

37

AGRICULTURA FAZENDA Decreto-lei de 14 de
julho de 1944 Cria, no Quadro Permanente do Minist-ério da Agricultura, a função ··gratificada d8 Chefe de
Portaria do Serviço Florestal e dá outr~s providências Publicado no Diário Oficial de 17 de julho de 1944......

38

6. 698

VIAÇÃO - Decreto-lei de 17 de juiho de 1944 - Autoriza a• modificação do contrmo de arrendamento assinado
com a "The Great Western of Brazil Railway Company
Limited" Publicado no Diário Oficial de 18 de julho
de 1944 ............ , .. , . , , ............... , .' ....... ,.

39

6. 699 -

GUERRA - Decreto-lei de 17 de' julho de 1944 - Altera
dispositivo do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares do Exército Publicado no Diário Oficial de 19
de· ~ulho de 1944 ... , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

39

TRABALHO - FAZENDA - 'Decreto-lei de 17 de julho
de 1944 Revoga• o Decreto-lei n. 0 4. 717, de 21 de
setembro de 1942, e dá outras providências Publicado
no Diário Oficial de 24 de julho de 1944. , ......... , . . . .

40

6. 700 -

6. 701 -TRABALHO -

Decreto-lei de 17 de julho de 1944 Reorganiza o Serviço de Estatística da Previdência e
Trabalho e dá outras providênci~s - Publicado no Diário
Oficial d~ 19 de julho de 1944 .... , .. , . . . . . . . . . . . . . .

40

6. 702 -FAZENDA Decreto-lei de 17 de julho de 1944 Dispõe s6bre o pessoal da Delegacia do Tesouro Brasileiro no exterior e da Contadoria Secional Junto à mesma
Delegaci21 e dá outras providências - Publicado no Diário
Oficial de 19 de julho de 1944 ... >..................

41

6. 703 -

FAZENDA Decreto-lei de 17 de julho de 1944 Cria uma Contadoria Secional junto à Delegacia do. Tesouro Brasileiro no exterior - Publica-do no Diário Oficial
de 19 de julho de 1?44 ... , .......... , .... , ...... , , . . .

42

6. 704

FAZENDA--:- Decreto-lei de 17 d·e julho de 1944- Abre
ao Ministé~io da Fazende o crédito suplementar de
Cr$ 6, 000.000,00, .à verbr;.•. que especifica - Publicado no
Diário Oficial de 19 de julho de 1944 .. ,, ... ·.. . . . . . . .

42

6, 705

FAZEND~\

Decreto-lei de 17 de julho de 1944 --:- .
Autoriza a circUlação de cédulas de Cr$ 1,00 e Cr$ 2,00, e
dá outras providências - Publicado no Diáâo Oficial de
2i dt: julho de 1944 .. , .. , ... , ..... , .. ,.,.,,,,, .. ,,.

43

6. 706 -

GUERRA MARINHA FAZENDA Decreto~lci
de 18 de julho de 1944 - Eleve o padião de vencimentos
dos cargos de Escrivão da Justiça Militar, dos Quadros
Permanentes dos Ministérios da Guerra e da Marinha, e
dá outras providência-s Publicado no Diá.rio Oficial de
20 de julho de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . .

44

vm

fNDICE

Pá.gs.

·6 •.'/07 -

TRABALHO De"Creto-lei de 18 de julho de 1944 Determina•r 2 aceitação da carteira profissional para prova
·do registro civil, nos institutos de previdência social, e dá
outras providênciss Pub!icgdo no Diário Oficial de 20

dE) julho de 1944...................................

46

6. 781}8 ---GUERRA Decreto-lei de 18 de ju1ho de 19LIA Regula a situação de praças desertoras dai fileiras do
Exército ..:_ Publicado no Diário Oficial de 20. de julho
de 1944................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

48

6. 'JOgJ - EDUCAÇÃO FAZENDA Decreto-lei de 18 de
· julho de 1944 Cria c~.rgo _isolado, de provimento em
comissão, no Quadro Permanents do Ministério da Educação e Saúde e abt·e .crédito suplementar à Verba quà
especifica - Publicado no Diário Oficial de 20 de julho

6. 'i'le -

de 1944..................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIAÇÃO - Decreto~ lei de 19 de julho de 1944 - Elev:::.
os vencimentos mensd•i.s dos Diretores da Estre.da de Ferro
Noroeste do Brasil· e da Rêde de VÜ'!ção Paraná-Santa Catarina Pub1ics:do no Diário Oficial de 21 de julho
de

19<'~,4 ...............

, .... , .... , ....... : . ..... , . . . .

6.711 -VIAÇÃo FAZENDA - .Decreto-1e! de 19 de julho·
de 1944 ---:- Abre ao !</rinistério da Viação e Obres Pú~
blicas o crédito e&pecial. de Cr$ 38, 500,00, para o fim que
especifica - Publicado no Diário Oficial de 21 de Julho
de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

~9

49

6. 712

TRABALHO - Íi'AZE:NDA - JUSTIÇA - Di'.icreto-lei
de 19 de julho de 1944 ---:- Altera dispositivo do Decretolei n. 0 4. 560, de 1.0 de s•gÔsto de 1942 Publicado no
Diário Oficial de 20 de julto ·de 1944 Republicado no
Diário Oficial de 16 de &gôsto de 1944. , ......... , . . . . . .

50

6,_713 -

FAZENDA -·EDUCAÇÃO - Decreto-lei de 19 de julho
da 19<•4 Autoriza o Ministério dos Negócios da Fa~
:r.enda a aceitar, pela Uni.ão, '"a doação de bens de propriedade da- Companhi2 Territprial Vil61 dos Lírios, e dá
outras providêndas - Publicado no 'Diário Oficial de 21
de julho de 1944 .....•........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

6.114

F.~_\.ZENDA Decretowlei de 19 de julho de 1944 Isenta .do psgamento de fo~os as entidades de desportos
náuticos, titulares de s-:forame::1tos concedidos antes da vigênci& dO Decreto~í-ei n.0 3.438, de 17 de julho de 1941Pu-blicado n'? Diário Oficial de 21 d-e julho de 1944......

51

6. 715 -

VIAÇÃO FAZENDA - Decrete-lei de 19 de julh~
de Ú)44 - Abre, ao Minist8rio da~ Viação e Obras Públicas,
o crédito especia-l de Cr$ 100. 000,00 para o fim que espe-Cifica- Publicado no Diária Oficial de 20 de julho
de 1944.......... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

6.115 -

GUERRA Decreto--lei -de 20 de julho de 1944
Elev.s- os venCimentos das. enfermeirz.•s da Reserva do
Exército, convocadas Publicado rio Diário Oficial âe
22 de julho de 1944 ... .: .. ,..........................

52

1X

A'l'OS DO PODER EXECU'riVO

Págs.

VIAÇAO -- FAZENDA - Decreto~!ei de 20 de julho de
1,944 Concede pansão especial à viúva e aos fiíhos
menores de Irinau Braga da Silva - Publicado no Diário
Oficial de· 24 de julho de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .

52

6. 718 -

JUS1'IÇA Decreto-lei de 20 de julho de 1944 · - Autoriza• o PreÍeito do Distrito Federal ~ realizar a permuta
dos imóveis que me'nciona Publicado no Diário Oficial
de 22 de julho de 1944 ...................... .'......

53

6. 719 -

FAZENDA Decreto-lei de 20 de jlllho de 1944· Transfere gratuitamente ao Estado do Rio Gnmde do
Norte, 'Para 'fins de ampliação do Grupo Escols.•r "Isabel
Gondim", o domínio útil do terreno :;;,crescido de marinha
que menciona, situado n~ cidade de Ns.tal, capital do moomo
Estz:do, e dá outras providências Publicad·o no. Diário
Oficial de 22' de julho de 1944 ... ; ...... . ,: . . . . . . . . .

53

6. 720 -

VIAÇÃO - FAZENDA - DecretO-lei d~ 21 de julho de
1944 - Abre ao 1\ll:inistério da Vi~.ção .e Obras Públicas o
crédito especial de Cr$ 12.314. 724,20, para atender a
co:Ustruçáo da estrada de rodagem Anápolis a• S. José do
Toca.ntins Publicado no Diário Oficia~ de 24 de julho
de 1944.............................................
MA.'l;(INHA - FAZENDA - Decreto~lei de 21 de julho
de 1944 Alterz.. as carreiras de Escriturário
de Oficial Administrativo do Quadr:o Permanente do 1\IIini~té:rio
de.• Marinha e dá outras p:rovidências - Publicado no DiáJ:io
Oficial de 26 de julho de 19L!4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 717 -

6. 721 -

6. 722 -

6. 723 -

6 724 -

54

e

FAZENDA- Decreto-lei de 24 de juiho de 1944- Derroga o Decreto-lei n. 0 1. 847, de 7 de dezembro de 1939
- Publicado no Diário Oficial de 2·6 de julho de 194·<}...
FAZENDA- Decreto-lei d0 24· de julho de 1944 -,Abre
ao l\'linisté:do da, Fazend3 o cr-édito suplementar de
Cr$ 235.800,00 à verba- que especifica Publicado no
Diário Oficial de 26 de julho de 1944................

55

57

57

JUSTIÇA - TRABALHO- FAZENDA - GUERRAMARINHA - · VIAÇÃO - EXTERIOR - AGE,ICULTURA - EDUCAÇÃO - AERONÁUTICA- Decreto-lei
de 24 de julho de 1944 ~ Acrescenta um parágmfo único
ao art. 206 do Decreto-lei n.0 1. 713, de 23 de outubro
de 1939 Publicado no Diáâo Oficial de 26 de julho

de 1944............ ... . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . .. . .. . . .

58

ó. 725 -

JUSTIÇA - FAZENDA - Decreto-lei de 24 de julho de
l944 Autoriza o Prefeito do Dist:rito Federal a elev&r
para 6%, Ims condiçõeS que meneiam~, a t&-xa de juros do
empréstimo de Cr$ 100.000.000,00 da emissão de apólices
autorizada pelo Dec:reto n.O 3.462, de 4 de m&rço de 1931,
e dá outras providências - Publicado no Diário Oficial
de 26 âe julho de 1944_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58·

6. 72·6 -

VIAÇÃO FAZENDA Decreto-lei de 25 de julho
de 1944 Abre s.•a Ministério da Viação e Obra:'), Públicas o crédito suplementar de Cr$ 40. 000,00, à verb(l que
especifica Publicz.do no Diário OHcial de 2.6 de julho

de

1944............................................

59

X

ÍNDICE

Págs.

6. 727 -

6. 728

VIAÇÃO FAZENDA Decreto-lei de 24 de julho
de 1944 Concede pensão especial aos herdeiros de um
funcionário da Estrada de Ferro Goiaz Publicado no
Diário <?lícial de 26 de julho de _1944 ........... '. , . . .

60

VIAÇÃO FAZENDA Decreto-lei de 24 de julho
de 1944 ----,- Concede pensão especial aoos herdeiros de um
extranumerário da Estrada de Ferro Goiaz - Publica~o no
Diário Oficial de 26 de julho de 1944 ... , , ...... , . , ... ,

60

U

I

6. 729

VIAÇÃO - FAZENDA -- Decreto-lei de 24 de julho de
1944 - Concede pensão especial à viúva de Alípio Lopes
-- Publicado no Diário Oficial de 26 de juiho de 1944...

61

6. 730 -

JUSTIÇA .:.___ -Decreto-lei de 24 de julho de 1944 - Dispõe
sôbre a cota do impôsto de diversões pública-3 destin:s.<da à
Caixa• Nacional d~ E.statística Municipal Publicado no
Diário Oficial de 26 de julho de 1944,, , , .. , .. , . . . . . •

61

6. 731 -

AGRICULTURA ,...__ FAZENDA Decreto-lei de 24 de
julho de 1944 Cria funções gratificad~s no QuOOro
Permanente do Ministério da Agricultura e dá outras
providências -.Publicado no Diário Ofici:::l.l de 26 de julho
de 1944 ............ ·........... ~.....................

62

6.132 -

EDUCAÇÃO - FAZENDA - Decreto-lei de 24 de julho
de 1944 Dispõe sôbre a fin:;.,lidade da Biblioteca: N&cional e dá outras providências Publicado no Diário
Oficial de 26 de julho de 1944 ............. , .... , . . . . . .

63

6. 733 -

JUSTIÇA - TRABALHO - FAZENDA ~ GUERRA MARINHA VIAÇÃO - EXTERIOR -- AGRICULTURA - EDUCAÇÃO - .AEJRONÁUTICA - Decreto-lei
de 25 de julho' de 1944 Fixa normas para apuração
de 'a·ntiguidade de classe Public~do no Diário Oficial
de 27 de julho de 1944.,, ... ,.....................

64

6.734- VIAÇÃO FAZENDA -'Decreto-lei de 25 de julho
de 1944 Cria o cargo i$olado, de provimento em comissãO, de Diretor da Estrs.'Cla de Ferro Dona Teresa
Cdstina, no Quadro I - Parte Permanente, do Ministério
d2.1 Viação e Obras Públicas, e dá outras providências Publicado no Diário Oficial de
de julho de 1944·... .

65

27

6. 735 -

julho de 1944 Audar o destino que men- Publicado no Diário
.....................

66

25 de julho de 1944- Abre
o àédito suplementar de
que especifica Publicado
julho de 1944 .. ~.........

66

6. 737 -EDUCAÇÃO - FAZENDA- D.ecreto-lei de 25 de julho
de 1944 Abre ao Ministério da Educação e Saúde o
crédito especial de Cr$ 197.000,00, para atender às despesas
de instalS~ção e funcionamênto, no corrente ano, dos cursos
da Biblioteca Ns.<cional Publicado no Diário Oficial
de 27 de julho de 194<1 .............•..... , , ... , . • .

67

6. 736 -

VIAÇÃO Deci·eto-lei de 25 de
toriza fi' Rêde Mineira de· Viação n
ciona: ao saldo verificado em 1943
Oficial de 27 de julho de 1944.
FAZENDA- Decreto-lei de
ao Ministério d8l Faz.enda
Cr$ 15. 000.000,00, à verba
no Diário Oficial de 27 de

NrOS DO PODER EXECUTIVO

XI
Pá.gs.

6. 738 -

FAZENDA Decreto-lei de 26 de julho
de 1944 - Abre ao M.inistério da Viação P. Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 754.099,20, para p&•gamento de
serviço~ -executados na ~strad<:?.~ de Ferro Mal'icá Publicado nb Diário Oficial de 27 de julho de 1944......

68

JUSTIÇA - Decreto-lei de 26 d~ julho de 1944 - Dispõe
sôbre a locação de imóveis - Publica-do no Diário Oficial
de 31 de julho de 1944 - Republicado no Diário Ofidal
de 1 de agôsto de 1944, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .

69

F .A.ZENDA Decreto-lei de 26 de julho de 1944 Abré ao Ministério da Fazend&• o crédito especial de
Cr$ 9.·740.000,00, para 'deGpesas de material- Publicado
no. Diário Oficial de 28. de julho de 1944 ............ ,...

71

TRPJ3ALHO Decreto-lei de 27 de julho de 1944 - ·
Transfere a C. A. P. de Serviços Públicos do Estado
do Espírito Santo em C. A. P. dos Empregados da Vale
do Rio Dôce e dil outras providências Publicado no
Diário Oficial de 29 de julho de 1944 ........ : ...... ,

72

6.74i- AERÓNÁUTICA- Decreto-lei de 27 de 'julho de 1944
Acrescenta ao a:rt. 260 do Decreto-lei n. 0 4.162, de 9
de março de 1942, .o parágrafo únic_o e dá outra.s providências Publicado no Diário Oficial de 29 de julho
de 1944............... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

6. 739 -

6. 740 -

6. 741 -

6. 743 -

6. 744· -

·6. 745

6. 746 ·

6. 747 -

6. 748 -

VIAÇÃO -

EDUCAÇÃO -FAZENDA- Decreto-lei de 27 de julho
de 1944 - Abre ao MiniStério da rrducacão e Saúde o crédito especial de Cr$ 421.116,50, para p;gamento de auxílios - Publicado no Diário Oficial de 29 de julho de 1944

73

EDUCAÇÃO -FAZENDA- Decreto-lei de 28 de julho
de 1944 - Abre ao Mini-stério dd;;.o Educação e :Saúde, o
crédito suplementar de Cr$ 300.000,00 à verba que especifica Publicado no Diário Oficial de 31 de julho
de 1944................... ... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • •

74

FAZENDA- Decreto-lei de 28 de julho de 1944- Abre
ao Con,selho de Segurança Nacional 01 crédito suplementar
de CrS 1. 500,00 à dotação que especifica -- Publicado no
Diário Oficial de 31 de julho de 1944 ............ ,.....

74

FAZENDA Decreto-lei de 28 de julho de 1944
Abre ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar de
Cr$ 259. 656,40 à verba que especifica Publicado no
Diário Oficial de 31 de julho de 1944 ..... ,............

75

FAZENDA - Decreto-lei de 28 de julho de 1944 - Autoriz:=:l levantamento de caução prestada pe}G! Emprêsa Promotor;;;, de Vendas, Ltda. Publicado no Diário Oficial
de 31 de julho de 1944 .........·....................

76

AERONÁUTICA - FAZENDA Decreto-lei de 29 de
julho de 1944 - -Concede subvenção à "Navegação Aérea
Brasileir&• S. A." (N. A. B.), e dá outra& providências
- Publicado ~o Diário Oficial de 29 de julho de 194.4. . •

76

XII

ÍNDICE

Págs.

6.749 ~JUSTIÇA~ TRABALHO- FAZENDA-- VIAÇÃOEXTERIOR - AGRICULTURA - EDUCAÇÃO - De..
ereto-lei de 29 de julho de 1944·- Dispõe sôbre o plane~
jE>mento e a autorização de obras e equipamentos, relativos a edifícios públicos a cargo dos ministérios civis edo Departamento P...dministrativo do Serviço Público, e dá
outras prov.idências -

1 de z.gôsto de

Publicado no Diário Oficial de

1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

78

6.750- JUSTIÇA- TJ;tABALHO- FAZENDA- VIAÇÃOEXTERIOR AGRICULTURA ~ EDUCAÇÃO Dispõe sôbre a fiscalização de obras e equip<l'..•nentos relativos aos €.dificios públicos a cargo dos Ministériof!l Civis
e do Departamento Administrativo do Serviço Público, e dá
outras providências Publicado no Diário Oficial de 1
de agôsto de 1944 ... , . , .. , . , .. , .......... , ...... , . . .

6. 751 -

(). 752 -

6, 753 -

82

JUSTIÇA- TRABALHO - FAZENDA -VIAÇÃO
EXTERIOR AGRICULTURA EDUCAÇÃO Decreto-lei de 29 de julho de 1944 - Dispõe sôbre os
ÓrgãoS específic.os de edifídos públicos dos Ministérios· Civis
Publicado no Diário Oficial da. 1 de a~ôsto d~ 1944. .

85

GUERRA - Decreto-lei de 31 de julho de 1944 - Dispensa aos militares pertencentes ao 1.0 Escalão da Fôrça
Expedicionária Bmsileira a exigência- do requisito de arregimentação para fins. de promoção ____: Publicado no Diáâo
,Oficial de 2 de agôsto de 1944 ...... , ........... ,...

87

FAZENDA - Decreto-lei de 31 de julho de 1944 - Abre
ao Ministério da Fazenda ·O ctédito especial de . , ....
Cr$ 6. 564 .154,00, para ocorrer às despesz,.;:; que menciona,
e dá outras providências Publicado no Diáâo · Oficial
de 2 de .agôsto de 1944 - Republicado no Diário OHcial
de 6 de agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

FAZENDA - Decreto-lei de 31 de julho de 1944 -·· Dá
noV:a redação ao parágm.-fo único· do art. 9.0 do Decreto-lei
n. 0 6. 224, de 24 de janeiro de 194 4 - Publicado no Diário
Oficial de 2 de agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

6.755

FAZENDA - , Decreto-le,i de 31 de julho de 1944 Dispõe sôbre prazo e selagem de contratos de câmbio Publicado no Diário Olicial de 2 de agôsto da 1944. . .

39

6. 756 -

VIAÇP...O FAZENDA Decreto-lei de 31 de julho
de 1944 Abre <':!O Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00 para a
Fábrica Nacional de Motores- Publicado no Diário Oficial
de 1 de agôsto de 1944 ... , .................... , . . . . .

89

VIAÇÃO FAZENDA Decreto-lei de 31 de julho
de 1944 Abre ao Ministério da Vi<õ~ção e Obrs.·s Pú~
blicas o crédito especial de Cr$ 15. 093. 979,50, para melho~
ramentos e aparelhamento da Estrada de Ferro Dona
Teresa Cristina Publicado no Diário Oficial de 2 de
agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . •

90

6. 754

~

6. 757 -

A'rOS DO PODER EXECUTIVO

X!I!
Págs.

VIAÇÃO TRABALHO Decreto-lei de. 31 de julho
de 1944 - Dispõe sôbre ·a chefia da·s Delegações de Contrôle junto às entidades autárquicas Publicado no
Diário Oficial de 2 de agôsto de 1944, ....•. , . ;-., .. , , .

91

EXTERIOR FAZENDA Decreto-lei de 31 de
julho de 1944 Altera a carreira de Dactilógrafo do
Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores
e dá outras providência-s Publicado no Diário Ofbial
de ,2 de agôsto de 1944 ........ , , .... :- ...... , ....... ,

92

FAZENDA AGRICULTURA Decret~-lei de 31 de
julho de 1944 Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei
n. 0 6.397, de 1 de abril de 1944 -Publicado no Di6.rio
Oficial de 2 de agê.sto de 1944, .............. , ..... , . .

94

6. 761

JUSTIÇA FAZENDA Decreto-lei de 31 de julho
de 1944 - Concede favor-es fiscais aos hotéis que se estabelecerem no território nacional e fixa as condições para
essa concessão Publicado no Diário Oficial de 2 de
agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

6. 762

JUSTIÇA FAZENDA ...._ Decreto-lei de 31 de julho
de 1944 - Criao cargos isolados,· de provimento efetivo, no
Quadro da justiça - Ps:ri:e Permanente, do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores - Publicado no Diário Oficial
de 2 de agôsto de 1944 ......... , ...... , : ............ ~ . .

95

JUSTIÇA- FAZENDA- Decreto-lei de 3 de agôsto de
(} de 1944- Autoriza a União a liquidar dívida-s do Estado do,
Amazonz.o.> - Publicado no Diário Oficiai de 5 de agôsto
de 19<14., ....... , .... ,.............................

96

6. 764 -

JUSTIÇA- Decreto-lei de 3 de agôsto de 1944- Dispõe
sôbre o restabelecimB-nto da isenção da taxa de expediente
prevista. no Decreto--lei n. 0 242, de 4 de fevereiro de 1938,
em favor dos servidores da Prefeitura do Distrito FederalPublicado no DláriO Oficial de 5 de agôsto de 1944......

. 98

6. 765 -

GUERRA- FAZENDA- Ded-eto~lei de 3 de .a.gôsto de
1944 - Altera, sem aumento de de::;pesa>, o vigente orçamento do Ministério da Guerra Publicado no Diário
Oficial de 5 de agôsto de 1944, ........ , . . . . . . . ... . . . . . .

99

6. 766 -

VIAÇÃO FAZENDA Decreto-lei de 3 de agôsto
de 1944 - Altera, sem· aumento de despesa, o atual orçz.oM
menta do Ministério da Viação e Obras Públicas Publicado no Dihio Oficial de 5 de agôSto de 1944 ..... ,. .

100

6.767

FAZE~'"DA Decreto-lei de 3 de agôsto de 1944 - Abre
ao Ministério d31 Fazenda o crédito especial de ..... .
Cr$ 1'.582. 656,80, para ps.ggmentó de indenizaçõ~s decorrentes de requisições Publica·do no Diário Otioial de
5 á e agôsto de 1944·. , ...... , ........ , ....... , ..... ·..

101

6.768

AGRICULTURA FAZENDA Decreto~lei de 3 de
agôsto de 1944 Abre ao Ministério da Agricultura o
crédito suplementar de Cr$ 13.200,00 à verba que especifica- Publicado no Diál'io Oficial de 5 de agôsto de 1944

101

6.758

6. 759 -

6. 763

XTV

íNDICE

l'ãgs.

6. 769 -

JUSTIÇA -

Decreto-lei de 4 de ·agôsto de 1944 -

Mo-

difica a estrutura geral da organização dos serviços da
Secietaria Geral de Saúde e AssiStência e dá outras pro:..

vidências -

6. 770 -

PubliC~clo

no biário Oficial de 7 de agôsto

de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

FAZENDA -Decreto-lei de 5 de agôsto de 1944 - Abre
à Coordenação da Mobilização Econômica o crédito especial
de Cr 4. 000. 000,00, para auxílio à Fundação Brasil Central
- Publicado no Diário Oficial de 7 de agôsto de 1944. . . .

'104

6. 771·- VIAÇÃO -

Decr~to-lei de 7 de agôsto de 1944 -

Dispõe

sôbre a distribuição do carvão mineral produzido no país
e dá outras providências - Publicado no Diário Oficial de 9

de agôsto de 1944. , ................· .. , . , ........ , , , . .

105

TRABALHO ~ JUSTIÇA - FAZENDA ~ Decreto-lei
de 7 de de agôsio de 1944 ~ Dispõe ~Ôbre a concessão de
favores à V Feira Nacional de Indústrias a realizar-se em São
Paulo, e dá' outras providên.cias ~ Publicado no Diário Oficial de 9 de agósto de 1944 .. ,· ............. ,". . . . . . . . . . .
6. 773 - AERONÁUTICA - Decreto-lei de 7 de agósto de 1944
- Disp6e sôbre o Comando de Zonas, Diretoria e altera o
efetivo do Quadro de Oficiais Aviadores - Publicàdo '- no
Diário Oficial de 9 de agôsto de 1944 ........... ·: . . . . . . .

112

6. 772 -

114

6. 774 -

MARINHA - Decreto-lei de 7 de agôsto de 1944 - Dá
nova 'redação aos §§ 1.0 , 2.0 e 3. 0 do art. 1.0 e ao art. 2.0
do D'ecreto-lei n.0 6. 095, de 13 de dezembro de 1943 Publicado no Diário Oficial de 9 de· agôsto de 1944 ·" . . . .

114

6. 775 -

GUERRA- Decreto-lei de 7 de agôsto de 1944- Institui
o Grupo de Regiões Militares, na organização do Exército,
e dá o:utr:as providências - Publicado no Diário Oficial
de 12 'de agôsto de 1944 ........... ,·,.................

115

6.776- VIAÇÃO FAZENDA Decreto-lei de 7 de agôsto
de. 1944 - Altera, sem aumento de despesa; o orçamento do
"P!ano de Obras e Equipamentos", nà parte referente ao
Ministério da Viação e Obras Públicas - Publicado no Diário Oficiazt de 9 de agôsto de 1944 . .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 777
JUSTIÇA FAZENDA ____:_ Decreto-lei ·de 8 de agôsto
de·'1944- Dispõe sôbre a subrogação de imóveis g1·aVados
ou inalienáveis - Publicado no Diário Oficial de 10 de
agôsto de 1944 ........ , .. , .............. , .. :........
6. 778 -

JUSTIÇA - Decreto-lei de 9 de agôsto de 1944 - Modifica a estrutura geral da organização dos serviços da Secretaria Geral de Adm~nistração e dá outras provid8ncias Publicado no Dihio Oficial de 11 de s.gôsto de 1944......

6. 779 -EDUCAÇÃO - FAZENDA- Decreto-lei de 9 de agôsto
de 1944 - Altera, sem aumento de despesa, o atual orçamento do Ministério da Educação e Saúde - Publicado no
D~ário Oficial de 11 de agôsto de 1944 .... , . . . . . . . . . . .
6.780- FAZENDA - GUERRA -Decreto-lei de 10 de agôsto
de 1944 - Autoriza a permuta de próprio nacional por terrenos pertenceriteS ,à Prefeitura <Municipal de Nioaque, no
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências - Publicado no Diário Oficial de 12 de agôsto de 1944..........

116

117

118

119

121

XV

ATOS DO PODER EXECUTIVO

de

Págs.

6. 781 -

FAZENDA- Decreto-lei de 10 de agôsto
1944 -Extingue a coletoria federal de Piranhas, no Estado de Alagoas,
e dá outras providências - Publicado no .Diário Oficial de
12 de agôsto de 1944-................................ .

122

6. 782 -

FAZENDA DecretoNlei de 10 de agôsto de 1944 Abre à Cpmissão Central d~ Requisições o crédito especial
de Cr$ 68. 000,00, para classificação da despesa - Publicado no Diário Oficial de 12 de agôsto de 1944..........

122

6. 783 ~ JUSTIÇA Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a
isentar do pagamento do impôsto territorial os ter~enos designados por lotes 1, 2, ~ e 4 da Travessa Santa Teresinha,
nas condições que menciona - Publicado no Diário Oficial
de 12 de agôsto ~e 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

6. 784 -

AGRICULTURA - FAZ-ENDA DecretoNlei de 10 de
agôsto de 1944 Abre ' ao Ministério da Agricultura o
crédito especial de Cr$ 12. 000,00, para pagamento de s:=:Iários a Irvino Vlhittlesey Tibiriçá - Pub!icado no Diário
Oficial de 12 de agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

FAZENDA -EDUCAÇÃO- Decreto-lei de 11 de agôsto
de 1944 - Cria os recursos para o Fundo +'J"acional· do Ensino Primário, e dá outras providências Publicado no
Diário Oficial de 16 de agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

6. 786 -

FAZENDA- Decreto-lei de 14 de agôsto de .1944- Abre
ao Ministério da Fazenda, o crédito suplementar de Cr$
95. 000,00, à verba que especifica ~ Publicado no Diário
Oficial de lO de agôsto de 1944 ..................·. . . . . .

124

6.787

JUSTIÇA- TRABALHO- FAZENDA··_ GUERRAMARLNHA - VIAÇÃO - EXTERIOR - AGRICULTURA - EDUCAÇÃO - AERONÁUTICA - Decretolei de 14 de agôsto de 1944 - Dispõe sôbre a percepçãO. de
diferença de vencimento - Publicado no Diário Oficial dé
15 de 2gÔsto de 1944 ............................. ; .. .

125

6. 788 -

JUSTIÇA ~ Decreto-lei de 14 de agôsto de 1944 - Dispõe
sôbre o montepio dos ministros do Supremo Tribunal· Federal Publicado no Diário Oficial de 16 de agôsto
de 1944 - Reproduzido no Diário Oficial de 6 de setembro
de 1944....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

6. 789 -

AGRICULTURA - FAZENDA - Decreto-lei de 14 de
agôsto de 1944 - Altera a carreira de Agrônomo Silvicultor
do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura e dá
outras providências - Publicado no Diário Oficial de 16 de
agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

JUSTIÇA - Decreto-lei de 15 de agôst"o de 1944 - Disp.Õe
sôbre a aplicação do§ 2.0 do art. 166 do Código_de-Processo
Civil- Publicado·no Diário Oficial de 15 de ag6sto de 1944

128

EDUCAÇÃO- F·AZENDA- Decreto-lei de 15 de agôsto
de 1944 - Abre ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito suplementar que especifica - Publicado no Diário Oficial de 17 de agôsto de 1944 ....... ; ................. -.

128

6. 785 -

6. 790 -

6. 791 -

XVI

ÍNDICE
P.á.gs.

6. 792 -

JUSTI(;.A -

FAZENDA -

becreto-lei de 15 de agôsto

de 1944 Cria cargo de provimento em comissão no
Q~adro Permanente do Ministério da Justiça e Neg6cios Interiores e dá outras providências Publicado no Diário
Oficial ·de 17 de e_gêsto de 1944 ...... , ................ .

6. 793

JUSTIÇA - FAZENDA - Decreto-lei de 15 de agôsto
de 1944 - Altera o efetivo de praças do Corpo. de Bombeiros do Distrito Federal e dá outras providências - Publicado no Dié.âo Oficial de 17 de agôsto de 1944. . . . . . . . . .

6. 794 -

129

MARINHA -

132

Decreto-lei de 16 de agôsto de 1944 -

1\!Ía.nda computar o tempo de serviço prestado pelos Oficiais Cirurgiões Deilti.stas do Corpo de Saúde da Armada Publicado no Diário Oficial de 18 de agôsto . d~ 1944 ... ,

130

GUERRA - Decreto-lei de 17 de agôsto de 1944· - Cria,
no Exército, as condecorações 4enom1nadas Medalha de
Guerra, Medalha de Campanha e Cruz de Combate ~- Publicado no Diá<io Oficial de 19 de 2gôsto de 1944. . . . . . . . . .

130

6. 796 - . AERONAUTICA - Decreto-lei cle 17 de agôsto de 1944 Cria Unidades cle Aviacão ~ Pvbli:::do no Di<E.âo Oficia!
de 19 de .ag&sto de 1944 ~ Reproduzido no Diário Oficial
de 1 de setembro de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.31

,6. 795 -

6. 797 -

6.798

6.799

6.800 -

6.801 -

6. 802 -

MARINHA De:::reto-lei de 17 de ag6sto de 1944 Altera cerreiras do Quad!"o Suplementar do Ministério da
Marinha e dá outras providências - Publicado no Diário
Oficial de 19 de agôSto de 1944 - RetifiCado no Diário
Oficial de 27 de setembro de 1944.....................

132

FAZENDA - Decreto-lei de 17 de agôsto de !944 - Ab!"e
ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar de Cr$
2.090.270,0)1 à verba que especific~- Publicado no Diáâo
Oficial de 19 de agôsto de 1944· ....................... .

139

FAZENDA- Decreto-lei de 17 de agôsto de 1944- Abre
ao Ministério da Fazend.a o crédito especial d8 Cr$ 4. 037,80,
para pag-amento ao Mosteiro de São Bento do Rio de Janéiro Publicado no Diário Oficial de 19 de agôsto
de 1944 ........................................... .

139

AGRICULTURA - FAZENDA - Decreto-lei de 17 de
agôsto de 1944 - Abre 20 Ministério da Agricultura o C!"é- '
dito especial· de Cr$ 73.320,00 para pagamento de despesa
que e-specifica e anula importância equivalente em ve-rba do
vigente 01-çamento .....:__ Publicado no Di<il'io Oficial de 19
de .agôsto de 1944 ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140

AGRICULTURA- Decreto-lei de 17 de agôsto de 1944Autoriza o Instituto Nacional do Sal a distl"ibuir bonificacão
aos produtqres do sal - Publicado no Diário O Hei a! de~ 19
de agôsto d~ '1944 .................................. :;

140

VIAÇÃO FAZENDA Decreto~ lei r:i.e 17 de agôst.o
de 1944 - Pronogo. a vigência do crédito especial aberto
pelo Decreto-lei n.O 3.115, de 13 de março de 1941 Publicado no Díááo Ofici.:.::l de 19 de agôsto de 1944. . . .

141

ATOS DO PODER EXECUTIVO

6~803- VIAÇÃO.- FAZENDA -

Decreto~lei de 17 de agôsto

Pãgs.

de 1944 -- Abre ao Mi_nistério da Viação e Obras Públicas
o crédito e:>pecial de Cr$ 2. 355. 609,00, para pagamento
de materiais fornecidos à Estr'ada de Ferro Goiás - Public:::cdo no Diário Oficial. de 19 de agôst~ de 19't4........

141

6, 804

JUSTIÇA - Decreto~ lei de 17 de agôsto de 19-14 - Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a isentar a ]/Iaternidade
Casa da Mãe Pobre do pagamento do impôsto que mencioria
- Publicado no Diário Oficial de 19 de agô~to de 1944

142

6.805 -

VIAÇÃO- Decreto-lei de 21 de agôsto de 1944- Altera
a redação do art. 2.0 do Decreto~lei n. 0 6. 710, de 19 de
julho de 1944 - Publicado no Diár!O Oficial de 23 de
agôsto d~ 1944 ...................... , .... ,,.........

142

6. 806 -

VIAÇÃO FAZENDA Decreto~ lei de 21 de agôsto
de 1944 - Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 60. 000,00, para o fim que especifica Publicado no Diário Oficial de 22 de, agôsto
de 1944 ................ , .. , ... ._ ..........·...........

143

6. 807 -

AERONÁU'Í'ICA - Decreto-lei de 21 de agôsto de 1944
.......: Eleva os vencimentos das enferméiras da Reserva da
Aeronáutica, convocadas Publicado no Diáâo Oficial
de 23 de agôsto de 1944........... ........ ...........

143

6. 808 -

TRt-\BALHO - JUSTIÇA - Decreto-lei de 21 de agôsto
de 1944 ......;.. Dispõe sôb1e a publicação de editais de citação
e de p1aça nas execuções dos j1,1lgados da extinta oTgapização
administrativa do trabalhO - Publicado no Diáâo Oiicial
de 26 <_le agôsto d-e 1944._ ......................... i'...

144

6.809 -

JUSTIÇA- Decreto-lei de 21 de agôsto de 1944- Prorroga po1 cento e vinte dias o prazo a que se refere o art. 17
do Dec1eto-lei n. 0 6.378, de 28 de março de 1944-- Public~do nó D_iário OHcial de 23 de agôsto de 1944.-.......

144

6.810 -

FAZENDA Decreto-lei' de 21 de agôsto de 1944 Prorroga até 31 de de'zembro- do corrente ano o prazo da
isenção de que trata o Decreto-lei n. 0 6.443, de 27 de abril
de 1944 - Publicido no Diát:-io Oficúl.l de 23 d~ agôsto
de 1944 ......................... , ........ , . . . . . . . . . .

144

6.811

EDUCAÇÃO- FAZENDA- Decreto-lei de 21 de agôsto
de 1944 - Abre, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito suplementar que especifica -Publicado ·no· Diário Oficial de 23 .de agôsto de 1944.,,...... . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

6. 812 -

GUERRA - Decreto-lei de 21. de agôsto de 1944 - Modifica a Orgariizacão da Divisão Moto-Mecanizada - Publicada no ·Diário ~Oficial de 23 de agôsto. de )944. . . . . . . .

145

6.813

GUERRA - Decreto-lei de 21 àe agôsto de 1944 -Extingue o 1.0 Regimento de Car>os de Combate e cria o
1.0 Batalhão de Carros de Combate da Divisão Motol\1ecanizada - Publicado np Diádo Oficial d8 23 de agôsto
de 1944......................... ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

6.814 -

AERONÁUTICA - Decreto-lei de 21 de agôsto de 1944
- Classifica as Bases AéreaS e dá outras providências Publicado no Diário Oficial de 23 de agôsto de 1944..... ..

148

XVIII

ÍNDICE

Págs.

6.815- VIAÇÃO FAZENDA Decreto-lei_ de 23 de agôsto
de' 1944 - Cria funções gratificadas no Quadro I - Parte
Permanente- do Ministério da Viação e Obras· Públicas e
dá outras providências - Publicado no Diário Oficial de 25
de agôsto de 1944 ..... , ... , ........ ', ... , .. , ....•. , . . .

149

VIAÇÃO FAZENDA --:- Decretq-lei de 23 de agôst~
de 1944 - Abre ao J\1inistério da Viacão e Obras Públicas
o. crédito suplementar· de Cr$ 60. ooo;o-o, à verba que especifica Publicado no Diário OficiaL de 25 de agôsto
de 1944 ................. ·.................... ,,. ..... .

'149

6.-SÜ- AGRICULTURA - FAZENDA - Decreto-lei de 23 de
agôs.tcí de 1944 -Altera a redaçãp do art. 1.0 do Decretolei n. 0 6, 506, de 17 de maio de 1944 Publicado no
Diário Oficial de 25 de a~ôsto de 1944, .• , , , , ...... , , . , .

150

6.818 __,... AGRICULTURA
agôsto de 1944 dito suple~entar
- Publicado no

FAZENDA - Decreto-lei de 23 de
Abre ao Ministério da Agricultura o créde· Cr$ 36.000,00 à 'vérba que especifica
Diário OfiCial de 25- ~e agôsto de 1944

151

FAZENDA-. DeCreto-lei de ·23 de agôsto de 1944 -Abre
ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar de Cr$
27. 000,00, à verba que especifica - Public2do 1 no Diário
Oficial d; 25 dé agôsto de 1944 ....................... :

151

6.820- FAZENDA- Dec~·eto-lei -de 24 de agôsto de \1944- Autoriza nova prorrogação do prazo do colltrato de exploração do
serviÇo da Loteria' Federal - Publicado no Diário Oficial
de 26 de· agôsto de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

152

6.816 -

6.819

6. 821 -

AERONÁUTICA- Decreto-lei de 24 de ,g_gôsto de 1944 · Altera a· carreira de Almoxarife do Quadro Permauente do
Ministério da' Aeronáutica - Publicado no Diário Oficial
de 26 de agôsto de 1944, . , ............ , ......... , . . .

6.822 _;...TRABALHO - Decreto-lei de. 24 de agôsto de 1944 Altera a carreira de Desenhista do Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio - Publicado no
Diário "Oficial de 2 6 de agôsto de 1944 ._ ..... , , ......... ,

6.823

6.824

6/. 825 -

153

!55 '

FAZENDA -Decreto-lei de 24 de agôsto de 1944 - Cria
uma coletoria federal no município de ltumirim, no Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências --'- Publicado no
Diário Oficial de 26 de agôsto de 1944 .......... , ...... .

157

TRABALHO- JUSTIÇA- FAZENDA~ GUERRAMARINHA - VIAÇÃO - EXTERIOR - AGRICUL.
TURA - EDUCAÇÃO - AERONÁUTICA ~ Decreto-lei
de 25 de agôsto de 1944. ~ Institui a Comissão da Indústria de Materiaf Elétrico (C: I .M·. E.) _:. Publicado no
Diário Oficial de 28 de agSsto de 1944,.,............ . . .

157

JUSTIÇA - Decreto-lei de 25 de agôsto de 1944 - Autoriza o :Prefeito do Distrito Federal a isentar a Casa do Pobre
de Nossa Senhora de Copacabana do pagamento- do impôsto
que menciona- Publicado no Diário bficial de 28 de agôsto
de 1944 ............................... , , , , , , , , , , ,

159

A'.rOS DO PODER EXECTJ'l'IYO

XIX
Págs.

JUSTIÇA - Decreto~ lei de 25 de agôsto de 1944 -- Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a 'isentar do pa.ga"mento
do imnôsto· predial o imóvel sito na Rua Derby Clube
n. 0 . 19Õ, na forma qu2 menciona - Public'ado no Diário OH~
cial de 28 de agôsto de 1944., ... ,,, .... , .... ,.,,.....

159

6.827- JUSTIÇA- Decreto~lei de 25 de agôsto de 1944- Autoriza o Prefeito do Distrito Federéll a isentar as entidades ou
representações estrangeiras, do pagamento que menciona Publicado no Diária Oficial de 28 de agôsto de 1944 ... ,

159

6. 828 -

TRABALHO - Decreto~ lei dG 25 de agôsto de 1944 Cria o Serviço de Geogr:afia e Cartografia· no Instituto Br-asileiro de Geografia e Estatística e dá outras proVidências Publicado no Diário Oficial de 28 de agôsto de 1944.,.,,,

160

6, 829

EDUCAÇÃO - Decreto~ lei de 26 de agôsto de 1944 - Declara incorporado à campanha nacional contTa o câncer o
Instituto de Radium do Estado de Minas Gerais - Publicado no Dlá.rio Oficial· de 29 de agôsto de 1944. . . . . . . .

160

6, 830

VIAÇÃO FAZENDA Decreto-lei de 26 de agósto
de 1944 -Abre crédito suplementar ao Ministédo da Viação
e Obras Públicas - Publicado no Diário Oficial de 29 de
agósto de 1944 ..................... i . . . . . . . . . . . .· . . . .

161

6.831- TRABALHO- FAZENDA- Decreto~lei de 26 de agôsto
de 1944 - Abre crédito suplementar ao Ministério do Trabs.Iho, Indústria e Comércio, sem aumento de despesa - Publicado no Diário Oficial de 29 de agôsto de 1944 ..... ,..

161

6.832 -AGRICULTURA - FAZENDA -Decreto-lei de 26 de
agôsto de 1944 - Altera, sem aumento de despesa, o Orça..:
menta Gerál da República - Publicado no Djário Oficial
de 29 de agôsto de 1944 ........· ....... , .. .. . .. ..... .. . .

162

6, 826 ,

6.833 -

6.834 -

AGRICULTURA- Decreto-lei de 26 de agôsto de 1944Declara como florestas protetoras, de acôrdo Com o art. 11,
parágrafo único, do Decreto n. 0 23. 793, de 23 de jaP.eiro de
1934, áreas de matas que delimita, na Ilha cle São Luís, Estado do Maranhão - Publicado no Diário Oficial de 29 de
agôsto de 1.944 ...................... , ... , .... , . . . . . .

163

FAZENDA- Decreto-lei de 28 de agôsto de 1944- Auto'riza a effiissão de "Letras do Tesouro"·- Publicado no Diá.-rio Oficial de 30 de agôsto de 1944 ...... , ........ , .•. ~

164

6.835' _;TRABALHO- GUERRA- MARINHA- AERONÁUTICA - Decreto-lei de 28 de agôsto de 1944 - Dá nova
redação ao art. 5.0 do De-creto-lei n.O 6 .688, de 15 de 'julho
de 1944 - Public8.do no Diário Oficial de 30 de agôsto

de 1944......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .

164

6.836- FAZENDA - -DecretQ~lei de 28 de agôsto de 1944· Manda cancelar dívidas do impôsto do sêlo - Publicado no
Diário Oficial de 30 de agôsto de 1944 ........... , . . . . . .

165

6.837- JUSTIÇA- Decreto-lei de 30 de ag-ôsto de 1944'- Modifica o art. 84 do Decreto-lei n, 0 2.-035, de 27 de fevereiro
de 19.:1·0, que~dispôs sôbre a organização da Justiça do Distrito Federal - Publicado no Diá.l'io Oficial de 1 de setelnbro de 1944 ... ', ......... , .. , ....... , •..... , .... ·. •

165

XX

ÍNDICE

Págs.
GUE·RRA - Decreto~lei de 30 de agôsto de ~944 - Auto~
riza a aqui.sição de -imóveis em Santiago, Estado do Rio
Grande ·do Sul, para a construção da sede do Circulo dos
Militares - Publicado no Diário Oficial de 1 de setembro (j,e 1944 ......•.... ,.,., ....... , ..... ,.,, ..... : ..

166

6'.839 ·-VIAÇÃO -FAZENDA- Decreto~lei de' 31 de agôsto
de 1944 - Prorroga a Vigªncia do crédito especial aberto
pelo Decreto-lei n. 0 5. 036, de 4 de dezembro de 1942 Publicado· no Diário Oficial .de 2 de setembro de 1944. . . .

166

6.840 -VIAÇÃO FAZENDA Decreto~lei de 31 de agôsto
êie 1944 - Abre ao Ministério da Vie;Ção e Obras Públicas o
crédito. Sl.lplementar de Cr$ 500.000,00, à verba que especifica - Publicado no Diário Oficial de 2 de setembro
de 1944 ................. '...........................

167

6.838 _

6.841

FAZENDA Decreto-lei de 31 de agôsto de 1944 D~spõe sôbre os balanÇos do exercício de 1943 -Publicado
no Diário Oficial de 2 de setembro de 1944, . : .. , , ...... .

167

6.842 -EXTERIOR --Decreto-lei .de 31 de agôsto de 1944 Aprova a Convenç&_o entre o Brasil e Paraguai, para a cons-:
trução e exploração da Estrada de Ferro Concepción-Pedro
Juan Caballero, firmada no Rio de Janeiro, a 11 de agôst&
de 1944, -substitutiva da Convenção firmada por ambos os
países, na cidade do Rio de Janeiro, a 14 de jUnho de 1941
- Public~do no Diário Oficial de 2 de setembro de 1944. .

168

6.843- AGRICULTURA -MARINHA -DeCreto-lei de 31 de
agôsto de 1944 - Altera o Decreto~ lei n.O 5. 530, de 28 de
maio de '1943 - Publicado no Diário Oficial de 4 de setembro 'de 1944..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .

168

GUERRA Decreto~lei de 1 de sefeinbro ·de 1944 Cria Unidad~s diVisionárias d.e manutenção das grandes
Unidades ·de Cavalaria - Publicado no· Diário Oficial. de
4 de setembro de 1944 .............................. .

,169

FAZENDA - Décreto-lei de 4 de setembro de -1944 Assegura ao apreensor da borraçha ou seus artefatos 50 o/o
do produto da apreensão - Publicado no Diário Oficial
de 6. de setembro de 1944. . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .

169

FAZENDA - Decreto-lei de 4 de setembro de 1944 Abre crédito sUplemen'tar ·ao -Ministério da Fazenda - Pu~
' blicado no Diário Oficial de 6 de setembro de 1944 ..... .

170

FAZENDA Decreto~léi de 4 de se-i:embro de 1944 -::....__
Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$
15.000. 000,00 , para aquisição de material destinado à
cunhagem de moedas - Publicado no Diário Oficial de
6 de setembro de 1944 .............................. .

170

6.844

6.845

6.846

6.847

6.848- FAZENDA - Decreto~lei de .4 de setembro de 1944 l}utoriza o Ministro, da Fazenda a man.dar cunhar na Casa
da Moeda a importância de Cr$ 50.000, 000,00 em moedas
divisionárias e 'dá outras providências - · Publicado no
Diário Oficial de 6 de ,.temiom de 1944. . . . . . . . . . . . . . . .

170 ·

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

XXI

6.849- JUSTIÇA- TRABALHÇ) - FAZENDA- GUERRA
MARINHA - VIAÇAO EXTERIOR AGRICULTURA- EDUCACÃO AERONÁUTICA - -Decreto~!ei de 4 de setemb;o de 1944 - Altera a redação do art. 172 do Decreto-lei n:o 1.713, de 28-10-39- Publicado
no Diário Oficial de 6 de setembro de 1944.,, .. , ... ,,.

6. 850 -

6.851 -

171

'EXTERIOR - FAZENDA - Decreto-lei de 4. de sete,mbro
de 1944 - Abre ao Ministério das Re18.çÕes Exteriores. o
crédito especial de Cr$ 59. lOLJ-,90, para atender- às despesas decorrentes da concentração, nesta Capital, dos alemães
embarcados no "Cabo de Buena Esperanza" Publicado
no Diário Oficial de 6 de setembro de 1944 ....... ·. , , . .

172

JUSTIÇA- FAZENDA - Decreto-lei de 4 de setembro
de 1944- Cria a carreira de Almoxarife no Quadro da Justiça -Parte Permanente, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores e dá outras providências - ·Publicado no
Diário Oficial de 6 de setembro de 1944 ............. ,..

173

6.852- AERONÁUTICA- FP.~ENDA·- [)ecreto-lei de 5 de setembrO de 1944 - Altera o parágrafo único .do art. 2.0 - do
Decreto-lei n. 0 6. 748, de 29 de julho de 1944 Publicado no Diário Olicial de 6 de seteffibro de 1944. . . . . . . . . .

175

AERONÁUTICA - Decreto~lei de' 5 de setembro "de -194-4
- Dispensa exigências para promoção de Oficiais de Infaútaria de Guarda do Corpo de Oficiais da Aeronáutica e regula
o recrutamento - Publicado no Diário Oficial de 8 de se, tembro_ de 1944 .............. ·........................

175

6, 854 ---,- JUSTIÇA- Decreto-lei de 6 de setembro de 1944 - Altera
as carreiras -de Bibliotecário e· de Bibliotecário Auxilia:r, do
Quadro Permanente do Departamento Administrativo do
Serviço Públi~o e dá outras proVidências - Publicado no
Diário Oficial de 9 de setembro de\ 1944. . . . . . . . . . . . . . . .

176

6, 853

6. 855

VIA CÃO FAZENDA - Decreto-lei de 6 .de setembro
de 1944- Cria a,carreira de Arquivologista na· Parte Permanente do Quadro I. do Ministério 'da Viação e Obras
,Públicas, e dá outras providênci"as - Publicado no Diário
Oficial de 9 de setembro de 1944 ...... , ............ , . .

178

6. 856

EDUCAÇÃO FAZENDA Decreto-lei de 6 de setembro de 1944 -:- Torna sem aplicação a importânci.a de
Cr$ 2. 965. 000,00 de crédito oi-Çamentário do IV1i.nistédo da
Educação e .Saúde e abre o crédito especial de idêntica importância - Publicado no Diário OHcial de 9 de setembrO
de 1944 ..... ; ........ , ............ ,.................

179

6. 857 -

AGRICULTURA FAZENDA Decreto-lei de 6 de
setembro de 1944 Abre ao Ministério da Agricultura
o crédito suplementar de Cr$ 10 .000,00, à verba que especifica: Publicado no Dilu:io Oficial de 9 de setembro
de 1944 .......................... , ........... , .. ,,.

17f{

6.858- 'FAZENDA Decmto~lei de 8 de setembro de 1944 ~
Autoriza o Ministério da Fazenda a alienar à Prefeitura
IV!unicipal 'de Recife, do Estado de Pernambuco, o dcmíni.o
plfmo da área de terreno _nacional interior que menciona,
. ~ dá outras pmvidências Publicado no Diário Oficial
de 8 de setembro de 1944 ..... , ........... , , ...... , .. , ,

180

XXII

ÍNDICE.
Pág;;;.

6, 859 -

GUERRA DécretO:-lei de 8 de setembro de 1944
Dá nov::l· redação ao art. 114 e § 2.0 do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares do E:ké.rcito - Publicado
no Diário Oficial ·de 11 de setembro de 1944 ........... .

181

AÇl-RICULTURA ~Decreto-lei de 8 de ::etembro de 1944
- Dispõe sôbre a cqbrança da "taxa· sôbre KW" criada pelo
Decreto-lei n. 0 2.281, de 5 de julho de 1940, ~ ·sôbre a
fixação das· '(alares das cotas respectivas no exercício de
1945 Publicado -no Diário Oficial de 11 de seter.1bro
de 1944....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181

6.861 -FAZENDA- Decreto-lei de 8 de seteinbro de 1944 Abre crédito suplementar ao Ministério da Fazenda - Publicado no Diário Oficial de 11 de setembro de 1944...

182

6 :·860 -

6. 862 -

FAZENDA - Decreto-lei de 8 de setembro de 1944
Cria uma coletoria fede~al no município d~ Bocaiuva, no
EStado de São Paulo, e dá outras providêndas __,Publicado
no Diário biicial de 11 de setembro de 1944............

182

EXTERIOR - FAZENDA - Decreto-lei de 8 de -setembro
de 1944 Altera a carreira ·de Bibliotecário do Quadro
Perm~nente, funde as de Bibliotecário Auxiliar dos Quadros
Permanente e Suplementar do Ministério das Relações Exteriores, e dá outras prOvidências Publicado no Diário
Oficial de 11 de setembro de 1944....................

183

6.864- AERONÁUTICA- Decreto-lei de 11 de setembro de 1944
-.Cria no Quadro de Oficiais Auxiliares (Q.O.Aux), do
Corpo' de Oficiais Aviadores ,(C.O.A.) novas categoriasPublicado no Diário Oficial de 13 de seteJ?bro de 1944. . . .

186

6. 863 -

6.865

JUSTIÇA - FAZENDA ---: Decreto-lei de' 11 de setembro
de 1944 - Redefine a coiÍ:lpetência do Serviço de Assistência a Menores, cria e i'ransform8 funções gratificadas
e dá outras providências - Publicado no Diário Oficial de
13 de setembro de 1944 ............................... .

186

6.866- FAZENDA- Decreto~lei.de 11 de setembro de-1944Autoriza a aquisição de imóvel - Publicado no Diário Oficial de 13 de setembro de 1944 ................... ·. . . . .

188

6. 367 -

6.868 -

6.869 -

EXTERIOR - FAZENDA - Decreto-lei de 12 de setembro de 1944 - Revoga o parágraío. único p.o art. 1.0 do
Decreto-lei n. 0 5. 759, de 19 de agôsto de 1943 e. dá outras
providências - Publicado_ no Diário Oficial de 14 de setembro de 1944. , ... , .. , .. , . , . , ............. ; . . . . . . . .

188

AGRICUI,.TURA - FAZENDA - Decreto-lei de 12 de
setembro de 1944 Abre o crédito especial de Cr$
286.800,00 ·ao Ministério da Agricultura -!'Publicado no
Diário Oficial de 14 de setembro de 1944. . . . . . . • . . . . . . . .

189

GUERRA - Decreto·-Jei de 14 . de setembro de 1944 M·odifica a redação do § 2.0 do ~rt. 1.0 do Decreto~lei
n.O 2. 604, de 19. de setembro de 1940 Publicado no
Diário Oficial de 16 de setenibro ?e 1944 ..· .. ,.-. . . . . . . . . . •

189

ATOS no PODErt EXEGU'riVO

xxm
Pá.-gs.

6; 870 -

AERONÁUTICA - Decreto-lei de 14 de setembro de, 1944
- Desapropria os terrenos de pouso explorados como aeroportos em virtude t;la concessão outorgada pelo Decreto-lei
n. 0 272, de 12 de fevéreiro de 1938, as benfeitorias e instalações _nêles existentes e dá outras providências - Publicado no Diário Oficial de 16 de setembro de 1944 ... , . . . .
FAZENDA .,....- Decreto-lei de 15 de· setembro de 1944 Transforma a Diretoria do Domínio da União em Servico dà
Patrimônio da UniãO e dá outras providências - Publicado
no Diáâo Oficial de 18 de setembro de 1944. ·.... , .. , , , . ,·

190

6.872 -FAZENDA- Decreto-lei d~ 15 de setembr; de 1944 .:.___
Cria a Divisão de Obras do Ministério da Fazenda, extingue
a Divisão de Engenharia e Obras da Diretoria do Domínio 'da União e~dá outras provid.ências - Publicado no
Diário Oficiai de 18 de setembro de 1944 ..... , ...... , .

193

6.-871 -

6.873

~90

JUSTIÇA- 'DRABALHO- FAZENDA:.___ GUERRAMARINHA VIAÇÃO EXTERIOR. AGRICULTURA - EDUCAÇÃO - AERONÁUTICA - Decreto-lei
de 15 de setembro de 1944- Altera a·redação do art. 118
do Decreto-lei n.0 1. 713, de 28 de outubro de 1939 - Publicado no Diário Oficial de· 18 -de setembro de 1944......

194

6.874- JUSTIÇA- TRABALHO- FAZENDA- GUERRAMARINHA VIAÇÃO EXTERIOR AGRICULTURA :_____ EDUCAÇÃO - AERONÁUTICA - Decreto-lei
de 15 de setembro· de -1944 Dispõe sôbre aluguel de
próprios nacionais ocupados por servidores civis da União
- Publicado no Diário Oficial de 18 -de setembr'\ de. 1944

195

6.875- AGRICULTURA FAZENDA -Decreto-lei de 15 de
setembro de 1944 Desapropriá, por utilidade pública,
terrenos situados no Estado do Rio de Janeiro - Publicado
no Diáâo Oficial de 18 de setembco de 1944. . . . . . . . . .

197

6.876- FAZENDA- Decreto-lei de 15 de setembro de 1944 · Abre o crédito especial de Cr$ 1. 200. 000,00, para as despesas iniciais-· da Comissão. da Indústria de Material Elétrico Publicado no Diát:io Oficial de 18 de setembro
de 1944 - ReProduzido no Diário Oficial de 27 de setembro de 1944 ..... , ...................... ·-- ...... ;... .
6.877- JUSTIÇA TRABALHO·- FAZENDA- GUERRA
- MARINHA- VIAÇÃO- EXTERIOR - AGRICUL-TURA - EDUCAÇÃO AERONÁUTICA - Decretolei de 18 de setembro de 1944 Dispõe sôbre o afastamento de funcioriário público para servir nas entidades que
indica ' - Publicado no Diário Oficial de 26 de setembro
de 1944 ... ,., ...... , ..... ,.........................

198

198

6.878- EDUCAÇÃO FAZENDA VIAÇÃO AGR!CULTURA - Decreto-le1 de 19 de setembro de 1944 - Abre
·crédito suplementar a'o Ministério da EducaçãO e Saúde
e dá outras providências _- Publicado . no Diário Oficial
de 21 de setembro de 1944, ....... , .... ." ... , . , , . , .. , , .

200

EDÚCAÇÃO- FAZENDA- Decreto-lei de 19 de setembro de 1944 - Altera, sem aumento de despesa, o Orçamento Gei-al da República - Publicado no Diário Oficial
de -21 de setembro de 1944..........................

201·

6.879 -

XXIV

fNDICE

J?ágs.

6. 880 -

EDUCAÇÃO - FAZENDA - Decreto-lei de 19 de setem. bro de 1944 - Abre, ao Ministério da Educação e Saúde, o
crédito· especial de Cr$ 18.000,00 para pagamento das van-

, tageils (Pessoal) que· indica - Publicado rio Diá1io Olicial
de 21 de setembro de 1944., ..... , ......... , .. , .. ,....

201

6.881 -

AGRICULTURA- Decreto-lei de 19 de setembro de 19'44
- Dispõe sôbre o pessoal do Instituto Nacional do Mãte
--Publicado no Diário OHcial de 21' de setembro de 194<-'!-

202

6. 882 -

FAZENDA -

Decreto-lei de 20 'de setembro de 19<H -

Dispõe sôbre empréstimos contraídos no exterior, por sOciedades ou firmaS brasileiras - Publicado no Diário Oficial de ,22 de setembro de 1944 ................... -...

203

VIAÇÃO - FAZENDA - Decr(!to-lei de 20 de setembro
de 194~- ~ Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 708. 000,00, à verba que especifi<;a
- Publicado no Diário Oficial-- de 22 de setembro de 1944

203

6. 884 ----=- VÍAÇÃO - FAZENDA ~ Decreto~lei de 21 de seteq1bro
de 1944 - Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas
o -crédito especial de Cr$ 29.400. 000,00, para aquisição de
uma draga de alto mar _._ Publicado no Diário OfiCial de
22 de setembro de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204

6-.883 -

6.E85- VIAÇÃO- FAZENDA- Decreto-lei de 21 de setembro
de 1944 - Abre ao Miriistério da Viação e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 197.417,60, para pagamento de
contribuições devidas pela- Estrad8_ de Ferro Dona Teresa
Cristina - Publicado no Diário Oficial de 23 de setembro

6.886

de 1944... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205

GUERRA - JUSTIÇA - Decreto-lei de 21 de setembro"'
de 1944 Regula a admissão de pessoal na guarda dos
Territórios Federais ....:___ Publicado .no Diário Oficial de 23
de setembro de 1944 ........................ : . ... , ... .

205

6.887,- D~creto-lei de 21 de setembro de 1944'- Disoõe sôbre
a organização da Justiça dos Territórios - Aind·a não foi
publicado no Diário Oficial., . . ·................. ·......·. .

206

' - AGRICULTURA - Decreto~lei de 21 de
6.888- FAZENDA
setembro de 1944 Isenta de direitos de importação e
demais taxas ,aduaneiras, pelo prazo de 18 meses, o gado
vacum im,portado para consumo interno Publicado no
Diário OfiCial de 23 de seteinbro de 1944..............

206

6.889 ·_ EDUCACÃO FAZENDA Decreto-lei de 21 de setembro de 1944 - Dá nova redaç8.o aos. arts. 14; 15, 16,
17, 18, 19 e 20 do Decreto-lei n.0 5.593, de 22 de julho
de 1943 - Publicado' no Diário Oficial de 23 de setembro

de 1944................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.890

207

EDUCAÇÃO · - Decreto-lei de 21 de .setembro de 1944
- Estabelece medidas para facilitar a reconstituição de documentos inutilizados em conseqüência do incêndio ocorrido
no Serviço de Càmunicações do Ministério da Educação .
e ·Saúde - Publicado no Diário Oficial de 23 de setembro
~~«

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

208

ATOS DO POD-ER EXECU'l'IVO

XXV
Pâgs.

6.891 -

EDUCAÇÃO - FAZENDA ....,.__ Decreto-lei de 21 de setembro de '1947!- - Abre crédito suplementar ao Ministério
da EducaÇão e Saúde Publicado no Diário Oficial
de 23 de setembro de 1944: ............. , ..... , . . . . . . .

209

6.892 -·AGRICULTURA -.FAZENDA - Decreto-lei de 21 de
setembro de 1944 ___: Abre ao Ministério da Agricultura o
crédito suplementar _de Cr$ 30. 000,00, à ver.ba que espe:cifica - Publicado no Diário Oficial ·de 23 de setembro
de 1944, . , .......................... , ...... , , . . .. . ..

209

6·.893

AGRICULTURA - FAZENDA - ' Decre,to-lei. de 21 de
setembro de 1944 - Abre ao Ministério da Agricultura· o
Crédito suplementar de Cr$ 80. OOQ,OO, à verba que especifica - Publicado no Diário Oficial de 23 de setembro
de 1944....................................... .. . . . .

210

6. 894 -

MARINHA - Decreto-lei de 22 de setembro de 1944 mando Naval do Nordeste -Publicado no Diário Oficial de
25 de setembro de 1944 ........ , .... , . . . . . . . . . . . . . . . .

210

6. 895 -

FAZENDA - Decreto-lei de 23 de setembro de 1944 DisPõe sôbre o pagamento por cheque .'à Fazenda Nacional
- Publicado no Diário Oficial de 26 de setembrO de 1944

211

6.896

EDUéACÃO - Decreto-lei de 23 .de setembro de 1944 Dispõe ;ôbre a matéria de que tratam os Decretos-leis
n."s 5.545, de 4 de junho de 1943, e n.O 6.273, de 14
de fevereiro. de 1944 -'- Publicado no Diário Oficial de 25
de setembro de 1944 ............................... .

211

6.807

EDUCACÃO ...:__ Decreto-lei de 23 de setembro de 1944, Dispõe s&bre o funcionamento dos estabelecimentos de ensino .superior aindã. não reconhecidos - PUblicado no Diário
1
Oficial de 25 de setembro de 1944 ......... ••••• , •••••••

213

6.898- FAZENDA- Decreto-lei de 25 de s~tembro de 1944 Abre crédito suplementar ao Ministério da Fazenda Publicado no Diário Oficial, de 27 de setembro de 1944....

213

6. 899.- GUERRA ·::....... Decreto~ lei de 25 de setembro de 1944 Criá. a 1.a Companhia Leve de Manutenção -Publicado no
Diário Oficial de 2~ de setembro de 1944............

214

6.900

AGRICULTURA - FAZENDA -·Decreto-lei de 25 de
setembro de 1944 - Altera,. sem aumento de despesa, o
Orç.amento Geral da República - Publicado no Diário Oficial de 27 de setembro de 1944 .................... ,...

6.901 -VIAÇÃO- FAZENDA- Decreto-lei de 26 de setembro
de 1944 - Abre ao Ministério da Viacão e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 92 .400. OOO,ÓO para rE·gularização
. da despesa efetuada com a aquisição, pelo Govêrno Federal,
da Estrada de Ferro São Paulo-Paraná - Publicado no
biário Oficial de 27 de setembro de 1944. . . . .. . . . . . . . . . .
6. 902 -

VIAÇÃO - FAZENDA -- Decreto-lei de 26 de setembro
de 1944 - Abre ao Ministério da Viação e Obras PúbliCas
o crédito especial de Cr$ 40. 000,00, para o fim que especifica - Publicado no Diário Oficial de 2 7 de. setembro
de 1944 .............. ,., ............... '....... . . . .. .

214

215

215

XXVI

ÍNDICE

Págs.

6.903

~

FAZENDA - EXTERIOR - Decreto~lei de 26 de setetembro de 1944 -,Fixa a contribuicão do Brasil destinada
à Administração de 'Assistência e Reabilitação das Nações
Unidas (United Nations Re1ief and Rehabilita.tion Administration Unrra) e dá outras providências Publicado no Diário Oficial de 28 de setemi:lro de 1944....

6.904 -

216

FAZENDA ....;..;._,.Decreto-lei de 26 de setembro de 1944 Abre ao Ministério da Fazenda o créd,ito especial ·de Cr$
3. 150 .' 000,00 para de~pesas com a participação do Brasil
na Unrra -Publicado no Diário Oficial de 28 de setembro

de 1944........................... ... . . . . . . . . . . . . . . .

217

6.905

TRABALHO - Decreto-lei de 26 de setembro de 1944 Dispõe sôbre a concessão de auxílio pecuniário Por motivo
de· enfermidade do empregado - Publicado no Diário Oficial
de 28 de setembro de 1944 ... :........................

217

6. 906 -

VIAÇÃO - F·AZENDA - Decreto-lei de 27 de setembro
de 1944 Aprova projeto e orçamento -para obras no
pôrto do Rio de Janeiro e abre ao Ministério da Viação e
Obras Públicas o cré.dito especial. de Cr$ 15. 000.000,00 PubliCado no Diário Oficial de 29 de setembro de 1944.,

218

6.907

\

VIAÇÃO- FAZENDA- Decreto-lei de 27 de setembro
de 1944 - Altera a redação do enunci'ado do art.. 1.0 do
Decreto-lei n. 0 6 .473, de 5 de maio de 1944 - Publicado
no Diário Oficial de 29 ·de setembro de 1944 ..... , .. ,.
6.908 -FAZENDA - Decreto-lei de 27 de setembro de 1944 Abre ao Departamento Administrativo do ServiçÓ Público
o crédito especial de Cr$ 5. 000.000,00 para despesas com a
organização da entidade a que se refere o Decreto-lei
n.O 6. 693, de 14 de julho de 1944, e dá· ·outras providências
- Publicado no Diário Oficial de 29 de seiembrode 1944
6.909 c- AGRICULTURA - JUSTIÇA - TRABALHO - FAZENDA -.EDUCAÇÃO - Decreto-lei de 27 de setembro
de 1944 - Dispõe-sôbre a matéria do Decreto-lei n. 0 5. 893,
de 19 de 6utub:ro de 1943, alterado pelo de n.O 6.274, de
14 de fevereiro de 1944 Publicado no Diário Oficial
de 29 de setembro de 1944 ............... , ....... , . . . .
6. 911 - VIAÇÃO - FAZENDA - Decreto-lei de 28 de setembro
de 1944 ....:.... Cria função gratificada no Quadro- I - Parte
Permanente, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
e dá outras providências - Publicado no Diá6o Oficial de
30 de setembro de 1944 .......................... , .. ,
6.912- AGRICULTURA - FAZENDA- Decreto-lei de 29 de
setembro de 1944 - Reorganiza o· Serviço Florestal do Ministério da Agricultura, e. dá outras providências :_ Publicado no Diário Oficial de 2 de outubro <:l.e 1944 .... , .. , . .

218

219

220

Z21

222

6.913- EDUCAÇÃO - FAZENDA - Decreto-lei de 29 de _setembro de 1944 - Cria funções gratificadas no Qllcadro Permanente do Ministério da' Educação e Saúde - Publicado
no Diário Oficial de 2 de outubro de 1944. , , .. , . . . . . . . .

223

6.914- AGRICULTURA- Decreto-lei de 29 de setembro de 1944
- Transforma o Serviço de. Informações Agrí.cola do Ministério da Agricultura em Serviço de Documentação - · PHblicado, no Diáiio Oficial de 2 de outubro de 1944.,.,, .. ,

2:24

íNDICE DO APENSO

6.341- EDUCAÇÃO- decreto-lei-de 11 de março de 1944- Publicado no Diário Oficial de 29-3-44- Retificado no Diário
Oficial de 5-7-44 .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227

Figuram nest~ volume os decretos-leis que, expedidos no
terceiro trimestre de 1944, foram publicados no "Diário
Oficial" até o segundo dia utll do trimestre seguinte.

Col. de Leis -

Vol. V

F. 1
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1944
DECRETO~LEI

N. 0 6. 656 -

DE

3

DE JULHO DE

1944

Dispõe sôbre a função de despachante aduaneiro

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-·
tigo 180 da- Constituição, decreta:
Art. 1·.0 Aos candidatos h2bilitados em provas para a função de despachante aduaneiro realizadas anteriormente à vigência do Decreto~Ief número 4.014, de 13-1-42, modificado pelo de n. 0 5.989, de 11-11-43, poderá ser
concedida a autorização de que· trata o art. 10 do mesmo Decreto-lei número
4.014, para exercício da aludida função, desde que não tenha sido fixado, Aos
respectivos editais, o prazo de validade das mesmas provas e que não te.hha
sido realizada para e.s Alfi3.ndegas respectivas, posteriormente àquele decreta-.Jel
e na sua conformidade, outra prova de hflbilitação.
, § 1.0 O disposto nêste artigo beneficiará, apenas, os candidatos que, à
data da abertura das vagas r~spectivas, satisfaziam às deinais exigências do
Dêcreto~h~i n. 0 4.014, de 13~1-42.
§ 2.0 A faculdade estabelecida nêste artigo vigorará pelo prazo de seis
meses, a· contar~ da vigência dêst~ Decreto~ lei e dentro do qUal deverão ser
realizadas as provas previstas no Decret()~lei n. 0 4. 014, de 13~1-42.

Art. 2. 0 Êste Decreto~lei entarará em vigor na data de sua publicaç9.o~
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 ,de julho de__ 1?44, 123.0 da, Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.
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DECm'tTO-LEI N. 0 6.657

DE 4

DE JULHO DE 1944

Reorganiza o Departamento Nacional de Indústria e Comércio do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribUição que lhe confere o arw
tigo 180 déil Constituição1 decreta:

Art. 1.0 O Departamento N@cional de Indústria e Comércio (D.N;I.C. ),
órgão integrante do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, direta~
m:ente -subordinado ao Ministro de E&tado, tem p·ar finalidade incrementar o
desenvolvimento industrial_ e comercial do ps.<Ís, cabendo-lhe tamb~m executa:r os -serviços pertinentes ao registro do comércio· no Distrito Federal, bem
como coligir .e assentar os usos e costumes comerciais correntes no mesmo Distrito.
Art. 2. 0 O

D.~.I.C.

compõe-se de:

Divisão de Expansão -EconômiCa (D, E.);
Divisão de Registro do Comércio (D.R.C.);
DivisãO de Cadastro e Fiscalização (D.C.F. );
Seção de P...dministra~ão (S.A.).
Art. 3.° ContinUam subordinOOos ao D.N.I.C. os Escrit6rios de Propagsmda e Expansão Comercial do Brasil no Exterior.
Art. 4.° Continua mantida a situação atual da Junta dos Corretores de
Mercadorias do Distrito Feders•l e das··Bolsas de: Mercadorias em relaçã~ ao

D.N.I.C.
Art. 5.0 Ficam criados, no Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, para o Departamento Nacional de Indústri31 e Comércio~
os seguintes cargos isolados, de provimento em comissão:
1
1
1

Diretor de Divisão (D.E.-D.N.I.C.), padrão N:
Diretor de Divisão (D.R.C.-D.N.I.C.), padrão N:
Diretor de Divisão (D.C.F.-D.N.I.C.), padrão N.
.

'

Art. 6.° Fica transformado no cargo de Ass~stente Jurídico, padrão P,
,extinto quando vagar, o cargo isolado de provimento efetivo, de Procurador
Comercial,' padrão P, do Quadro Único do Ministério do Trabalho, Ind4sttia e Comércio.
Art. 7.° FieS~ criada, de acôrd6 com a tabela anexa, a carreira de Econo Quadro Único, do Ministério do Trabalho; lndústrià e Comércio.
nomistS~,

Parágrafo umco. A despesa cOm o provimento dos cargos desta car€eÍra! correrá à conta dos recursos da conta corrente do _Quadro,
Art.- '8.° FicaJm criadas, no Quadro Único do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, as seguintes funções gratificadas:
1
1
1

Chefe de' Seção (S.A.-D.N.I.C.·) - 1Cr$ 4.200,00 anuais;
Chefe de Seção (S.E.-D.E.-D .. N.LC.) -Cr$ 5.400,00 anuais;
Chefe de Seção (S.E.C.-----'--D.E.-D.N.I.C.)- Cr$ 5.400,00 a,nuais;
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1
1
1

Chefe de Seção (S.I.E.-D.E.-D.N.I.C.).- Cr$ 5.400,00 anuS~is;
Chefe de Seção (S.C.-D.C.F.-D.N.I.C.) -Cr$ 5.400,00 anuais;
Chefe de Seção (S.F. -D.C.F. -D.N.I.C.)
Cr$ 5.400,00

.l:Jnuais;
1 Chefe de Seção (S.At. -D.C.F. -D.N.I.C.)
'Cc$ 5 ,400,00
anuais;
1 Chefe de Seção (S.R.I. -D.R.C. -D.N.I.C.)
Cc$ 5 ,400,00
anuais;
1 Chefe de Seção (S,R.E. -D.R,C. -D.N.LC.) - Cc$ 5.100,00
anuais;
1 Chefe do Arquivo (A.D.R.C. -D.N.I.C.)- Cr$ 5.400,00 ariuais;
Secre;tário de Diretor de Divi~ão (D.E. - D.N.I.C.) -·Cr$ 4.200,00
anuais;
1 Secretário de Diretor de Divisão (D.C.F.- D.N.I.C.) -Cr$ 4.200,00
anuais;
1 Secretário de Diretor de Divisão (D.R.C.- D.N.I.C.) -Cr$ 4.200,00
anuais;
1 Auxiliar do Diretor Geral· (D.G. -D.N.I.C.)
Cc$ 3. 000,00
ariuais.

"

Art, 9.0 Para ·atender à despesa com as criações de cargos isolados de
provimento em comissão· e funções gratificadas, a qué se referem, respectivamente, os arts. 5.0 e 8.0 dêste Decreto-lei-,· bem como com. a admis~ão de
pessoal extranumerário para o Depart<>.omento Na-cional de Indústria e Comércio, fica aberto ao Ministér:.o d.J Trabalho, Indústria e Comércio, anexo
n° 2L do Orçamento Gera-l da República parar 1944, o crédito suplementai!
de Cr$ 374,400,00 (trezentos e setenta é quat·ro mil e· quatrocentos cruzeiros)
em ·refôrço das seguintes dotações:
VERBA 1 -

Consignação I

~

PESSOAL

Pessoal Permanente

Subconsignação Dl-Pessoal Permanente . ... . . • . . . . . • ... •

Consignação Il -

Cr$ 126 .. 000,00

Pessoal Extraordinário
Cc$ 180. 000,00

Subconsignação 04- ContratadOs •

Consignação III -

Vantagens

Subconsigm.ção 09- Funções Gra:tificadas • . . . . . . . • . . • . . .

Cr$

68.400,00

Art. 10, As repartições encarregadas cio registro do comércio nos Estados fo'rnecerão obrigatOria-mente ao D. N .I. C. as informações que &ste
solicitar, no i~terêsse de seus trabalhos.
Art. 11. Êste Decreto-lei "!ntrará em vigor na data de sua publicação~
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

Paulo Lira.
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MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COM::6::RCIO

QUADRO úNICO

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
de
cargos

Classe
Carreira ou cargo

V .s.•gos

ou

padrão

I
Economista

2
3
4

5
.6

....................... ··iI
........................ ·j

. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . I
I
............ : .....•...... I

,I
I

N
M
L
K

J

~ Provisórios

I

~

I
I

6

I

14

20

t

14

--1---

I

20

dente;s

I

I

.•..............•.....•. -I

I

Exce-

I

Observações - Os cargos provisó"';ios serão
sendo promovidos os seus ocupantes ..

suprimid~da

qu-;;

~

DECRETO-LEI N. 0 6. 658 '---- DE 4 DE JULHO DE 194·4

Dispõe sôbte a aposentado;ria de João Sebastião Rodrigues lllunes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 "da ConStituição e tendo em vista o que consta do Processo número
12.277, de 1944, do Departamento de AdministraçãO do Ministério da Edu-

'cação e

Saúd~

decreta:

Art. 1. 0 .Fica aposentado, de acôrdo com o art. 196, item II, do Dec_reto-lei n. 0 1. 713, de 28 de outubro de 1939, João Sebastião Rodrigues
Nunes no cargo de Professor Catedrático (E. N. M. - U. B.), padrão 'VI,
da carreira de Pimw, da Es~ola Nacionfl.l de Música da Universidade do
Brasil, do Quadm Permanente do J\1inistério da Educação e Saúde, que
ocupa interinamente.

Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1944, 123.0 da Independência
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema,

~

56.0 da
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DECRETO-LEI N. 0 6. 659 -

DE 5 DE JULHO DE 1944

Dispõe sôbre o pagamento do iinpôsto do sêlo nos títulos de venda
mediante sorteio

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o 'artigo 180 da Constituição, dz'l:reta:
Art. 1.0 Fi~am sujeitos a_o i~pôsto do sêlo previsto na Tabel?t, art. 94,
do Decreto-lei n. 0 4. 655, de 3 . de setembro de 1942, os títulos referentes a
venda de beus móveis e imóveis, mediante Soi·teio, expedidos por pessoas autorizadas na forma do Decreto n. 0 12.475, de 23 de maio de 1917.
·
§ 1.0 O impôsto deverá ser pago por estampilha, apoeta no título e inu0
tilizada pelo seu emitente, sem prejuízo do disposto no art. 26, inciso 4. , e no
art. 26, Normas Genlis, do Decreto-lei n. 0 4.655, de 3 de setembro de 1942.
§ 2.0 O valor para pagamento do impô~tq será o dos bens cuja venda
tiver sido ajustada ou prometida, ou o do maior p~·êmio prometido, quando o
valor dêste. ultrapassar o da venda.
~ 3.0
Os títulos a que se refere ·êste Decreto-lei poderão ser transfe. ridos, medhmte rep~tição de pagamento do imPôsto.
Art. 2.0 Para fins estatísticos, os emitentes dos títulos comunic2rão, den~
tro do's oito (8) primeiros dias de cada mês, à Diretoria das Rendas Intern:l;;,
sob registro postal, ou mediante protocolo de entrega, o número de títulos emitidos no mês anterior e as importâncias pagas de impôsto do sêlo e da taxa
de Educação e Saúde.
Parágrafo único. A falta dessa comunicação; ou grave omissão nela ve,·tficada, sei·á· punida com a multa estabelecida n_?s Normas GeraiS, art. 78, le~
trn f, do Decreto~lei n. 0 4. 655, de 3 de setembro de 1942.
Art. 3. 0

Êste Decreto-lei entrará em vigcr na data de sua publicnção.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de
República.

J aneiio,

5 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO VARGAS.

Paulo

L~ra.

(~') DEC...T;{ETO-LEI N.O 6.66b- DE 5 DE JULHO DE 1944
Altera a r~dação do e.rt. 2.0 do Decreto-lei n.0 2. 895, de 2,1 de
dezembro de 1940
O Presidente dn República, usando da atribuição que lhe confere
tigo 180 da Constituição, decreta:

·O

ar-

Art, 1.o O art. 2.0 do Decreto-lei n, 0 2. 895, de 21 de dezembro d.:
1940, passa e, vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2.0 Aos ocupanteS efetivos de cargos de Professor C~te
drático, padrões L e Ivi, e üe Professor, padrão L, será concedida uma
gratific2ção de magistério. Esta gratificaÇão será de Cr$ 4. 800,00
(quatro mil e oitocentos cruzeiros) anuais ou de Cr$ 9.600,00 (novt:l
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mil e seiscentos cruzeiros) enuais, conforme o funcionário contar mais
de dez ou mais ·de vinte anos de efetivo exeicício no magistét•(!)

federal."
Art, 2.0 O presente

Decreto~ lei

entrará em vigor na data de sua pubH-

cação, revogSJdas a9 disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de julho de ,1944, de 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO-LEI" N.0 6. 661 -

DE

6

DE JULHO DE

1944

Abre ao Ministério da Educação e Saúde o crédito especial de Cr$ 80.000,00
para pagamento à Fundação Ataulfo de Paiva
O Presidente da República, uSando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Educação e Saúde o crédito especial de oitenta mil cruzeiros (Cr$ 80 .000,00) para atender ao. pagamento
(Serviços e Encargos) da :Índenização devida à Fundação At~ulfo de Paiva,
pelo fornecimento de doses de Vacina B.C.G., a organismos de luta antituberculosa, no ano. de 1942.
·
Art. 2.0
fins

ref~ridos,

Art. 3.

0

O crédito a que se refere o artigo anterior será utilizado nos
mediante a

resp~ctivos

apresentação dos

comprovantes.

Êst~ Decreto-lei entra em vigor na. data de sua publicação.

Rio de Janeiró, 6 de julho de 1944, 123.0 da Indepenc;l@ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
Pe.ulo Lira.

DECRETO-LEI N, 0 6. 662 -

DE

7

DE JULHO DE

1944

Modifica a incidência do impôsto de conswno sôbre fwno e dá
outras providências
O Presidente da República, -usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Çonstit~ição, decreta:
Art. 1.0 A alínea III da atual tabela de incidência do impôsto de consumo sôbre fumo, de que trata o art. 3.0 do Decreto-lei n.O 5.317, de 11 de
março de 1943, fica substituída pela' ,seguinte:
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III - - Cigarros e cigarrilhas nacionais,' com o preço de venda,
no varejo, marcado pelo fabricante, por vintena:
C1·$
~-t'é

'De
De
De
De
De

o preço
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de'

de Cr$ 0,80 .... -. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Cr$ 0,80 até Cr$ 1,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cr$ 1,00 até Cr$ 1,20 ..... , .. , . , ....... , . .
Cr$ 1,20 ·até Cr$ 1,50 . , . . . . . . . . . . . • • . . . . . .
Cr$ 1,50 até Cr$ 2,00 •. , ..... , .•..•.. , . . . .
Cr$ 2,0 ou sem preço marcado , ... , ..._. . . . . .

0,24
0,34
0,44
0,56
0,84
1,34

Art. ·2.0 O presente Decreto-lei eil.trará em vigor trinta (30) dias após
a sua publicação, devendo o seu texto ser transmitido telégràficamente pelo
Diretor Geral dà Fazenda Nacionel aos delegados fiscais nos' Estados.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6.663 -

DE

7

DE JULHO DE

1Q44

Cria o Qi.ta.dro de Enlermeiras da Reserva da Aeronáutica

O Preslde!Í.te' da República, usando da atribuição que lhe coní~re 'o art. 180
da Constituição, decreta:
·
Art. 1.° Fica criado- no Serviço de Saúde da Aeronáutica.
Enfermeiras da Reserva d~ Aeronáutica, que se regerá, no que
cável, pelas normas estabelecidas pelo D'ecreto n. 0 14,257, de 13
de 1943 e, modificações aprovada~ pelo Decreto n. 0 15.031, de
do corrente ano .

o Quadro de
lhe fôr aplide dezembro
14 de março

Art. 2.0 ' O ·_presente decreto-lei entrará e mvigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro1 7 de julho
República.

d~

1944, 123.0 da Independência- e 56.0 da
Joaquim Ped;o Salgado Filho.
GETULIO VARGAS

DECR.ETO'-LEI N. 0 6, 664 -

DE

7

D.E JULHO DE

1944

Altera a redação do art. 1.0 do Decreto-lei n.0 6.587, de 14 de junho de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere: o et~
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 6.587, de 14 de junho de 1944,
Passa a vigorar com a seguinte redação,:
"Art. 1.0 A área pertencente ao patrimônio da União, em vir:art. 1.0, c, do Decreto-lei n.b 2.073, de 8 de março de·l940,

tude.~o
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limitada ao norte pela estrada de rodagem Iguassú-Cascavel, a leste
pelo rio Gonçalves DiaG, ao sul pelo rio Iguassú e il oeste pelo Parque N acioná! de Iguassú e rio S . João, fica incorporada ao dito
ParqUe e sob ·administração comum",

O Serviço Florestal, do J\áinistBrio da Agricultura, bz.iXará as instruções
que se tornarem necessárias 'ao cumprimento desta lei, bem como à :Proteção da
fauna, da flora e das belezas naturais existentes na área referida,

Art. 2. 0 Esta Lei- entra em vigor na data de sua publicição, revogadas
as_ disposições em contráriO.
Rio de Janeiro, 7 ~e julho de 1944, 123.0 da IndePendência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.
Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6. 665 -

DE

10

DE

JULHO

DE

1944

Dispõe sôb.te desapropriações, por: utilidode pública, de minas de pirita
tentes em Ouro Preto (1\..:linas Gerais)

exis~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, ~ecreta:

9.t~

e

Art. 1.0 E' declarada, nos tênnos do art. 5.0 , letras a
f, do Decreto~
lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, a utilidade pública das minas de pirita
de Gambá, BonSucesso ou Água Santa, atualmente lavràda pela Sociedade
Pirita Br.asil Ltda.; Morro do Alto ela' Cruz ou Santa Efigênia, atualmente
-lavrada pela Empiêsa Mineira· de Pirita Ltda.; e ·a Chácara dos Cintras, atualmente lavrada por Álvaro Macedo Guimarães, tôdas situadas no Ji.unicípio de
Ouro Preto.
Art. 2.0 O Ministério da Guerra é autorizado- a conceder, mediante concurrência pública, a exploração das mencionadas jazidas a emprêsa idônea. q\le,
a seu juizo, melhor atender às exigências da defesa nacional, dentro do plano
previsto do desenvolvimento das indústrias ?élicas do país.
§ 1.0 O contrato que fôr celebrado poderá autorizar a concession2.ria a
promover a' desapropriação dos bens mencionados no art. 1.0, efetuando o
pagamento do respectivo pl-eço .
§ 2.0 As condições dêsse contrato serão aprovzdas pelo Presidente da
República.
.

Art. 3.0 Em caso de desapropriação judicial, a emprêsa contratante será
'imitida imediatamente na posse dos bens das minas, de conformidade com o
disposto no art. 15 do Decreto~lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 4.0 O Ministério da Guerra requisitará do Departamento Nadonal
da Produção Mineral os trabalhos de pesquisa e i prospecções que se ·tornarem
necessários para a melhor 'exploração das minas.
Parágrafo único. O Departamento Nacional da Pro.dução Mineral, dentro dp prazo_ de 15 dias após o 1 recebimento da requisiçã~ do Ministério da
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GUerra, apresentará .o orçamento das pesquisas a fazer, a fim de que lhe seja
aberto o necessário crédito.
Art. 5.0 Êste Decreto·lei entrará em vigor na data ·de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1944, 123.0 da Inde.pendência e 56.o da
República.
GETULlO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

]o5.o MauríciÓ de Medeir_os.

DECRETO-LEI N. 0 6. 666 -

DE 10 DE JULHO DE 1944

lnc!úe no Q. O. Aux. (em extinção) do Corpo ·ae Oficiais da Aeronáutica o
2.0 Ten. do Q. O. Aux. da Maânha- Manuel Gomes de l.Jledeiros
O Presidente da. Repúbli:::a, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 180 da Coi:J.stituição, e .atendendo às razões apresentadas pelo Ministro
de Estado dos -Negócios da Aeronáutica, decreta:
AtrigÓ úniCo. E' mandado incluir no Quadro de Oficieis Auxiliares· (em
extinção) do corpo de Oficiais da Aeronáutica- o segundo Tenente do Qu~
dro de Oficiais Auxiliares da -Marinha - Manuel Gomes de Medeiros, que
fica considerado promovido a 1.0 Tenente contando antiguidade dê.ste pôsto
de 12 de janeiro de 1943 e; colocado na escala hi!::rárquica homologa ao 1.0
Tenente Valter Mendes Wunder, sem direito a qualquer ressarcimento pecuniário.
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filhó.
H enriqtte A, Guilhem.

,,
DECRETO-LEI N. 0 6. 667 -

DE 10 DE JULHO DE 1944

Autoriza a emissão de "Letras do Tesouro"

O Presidente da República, usando da
tigo 180 "da Constituição, decreta:·

~tribuição

que lhe confere o ar-

Art. 1.0 E' o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda autorizado
a emitir até o limite d~ tim bilhão de 'cruzeiros (Cr$ 1.000.000.000,00) "Letras do Tesouro", vencíveis em cento e oitenta (180) dias.
Art. 2.0 Os títulos terão o valor nominal de cem mil cruzeiros (Cr$
100.000,00), quinhentos mil cruzeiros (C~$ 500.000,00) ou um milhão de cru-
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zeiros (Cr$ 1.000.000,00) ao Portador, e vencerão juros de três por cento
(3 %) ano.

Art. 3.0
Art.

:Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

4~,0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6. 668

DE 10 DE JULHO DE 1944

Abre, ao Ministério da Educação e Saú.rJ..e, o Crédito suplementar qUe.
especifica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde (Anexo 15,
do Orçamento' Geral da União para 1944), o crédito de Cr$ 9.600,00 (nove
, mil e seiscentos cruzeiros), suplementar à Verba 1 Pessoal, Consignação
li Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas.

Art .. 2.0 Êste becreto-lei entrar~ em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro,. 10 de julho 'de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo' Capanema.
Paulo Lira.

DECRETO-LEI

N.O 6.669 -

DE

10

DE JULHO DE

1944

Cria cargo e~ comissão no QuadrO Permanente do Ministério da Agricultura,
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confére
tiga· 180 da Constituição, decretà:

,o

ar·

ATt.~ 1.0 Fica criado, no Quadro Permanente do Ministério da Agri~
cuitura, um cargo isolado, de provimento em comissão, padrão M, de Chefe.
de Serviço (S.C. ~ D.A.).

Art, 2.° Fica suprimida, no Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, a função gratificada de Diretor do Serviço de Comunicações, col4
Cr$ 6.600,00 anuais.
Art, 3.° Fica aberto ao l\1inistério da Agricult!u1a, anexo n. 0 14 dCI
Orçamento Geral da República para 1944, o crédito de Cr$ 36.000,00 (trinta
e seis mil cruzeiros), suplementar à Verba 1 - . Pessoal, Consignação I -..
~essoal Permanente', Subconsignação O1 Pessoal Permanente, para atende~·
à· despesa com a execução do di~posto neste Decreto-lei.
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'Art. 4. 0 ~ste Decreto-lei entrará 'em vigor na data de sua publicação,
revqgadas as disposições em colltrário.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.'
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.O 6.670- DE 10 DE JULHO

D~

1944

Altera ,as carreiras de Patâio e Marinheiro, do, Quadro Suplementar do
Ministério da FD.zenda, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art, 1.0 Ficam alteradas, conforme as tabelas ane::ms, as carreiras de
Patrão e Marinheiro do Quadro SJ.Jplementar do Ministério da Fazenda.
Art, 2.0 Os títulos dos funcionários atingidos pelo disposto neste Decretolei, constantes da relação nominal anexa, serão apostiÍados pelo órgão de
pessoal.

Art.. 3.0 :ftste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação1
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
' GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

1U1i::IST~Rl0

DA F ,\_ZENDA

QUADRO SUPLEMENTAR

-

'

SITUAÇÃO ATUAL.

'

SITUAÇÃO PROPOSTA
""

Núm.
de
cargos

I

II

12
11

16
\.4..1,
8

12
3
2

---

.........
. . . . . . ..
. . ... .. '
.........
.....
.........
.....
. . . . .. . . .

I

I
I

Exce- Vago'
dentes

I

Patrão
Patrão .
Patrão .
Patrão
Marinheiro
Patrão
Marinheiro
Patrão

I

I

I

Classe
Carreira ou ca<rgo
ou
·padrão

-

8
6

5
4

-

4
3"
3
2

-

I-

IQu~dro I

-

-

I

Núm. ~
Carreira ou crn.-go
de
cargos j

4151

ExceVagos
dentes

I

Patrão

s.

12

S.
S.

11

s.
S.
S.

s.
s.

16~

1

I

52
15
2

·---

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

-

8
6

5

4
3

-

-

I

2

-

-

-

-

-

-

-

-

108

I
8

I

I

108

207
181
19

Classe
ou
padrão

:Marinheiro
I'.IIarinheíro
Marinheiro
Marinheir.o

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

5
4
3
2

I

-

-

-

s.

'-

S.
S.
S.

I

8
207
181
19
-4151

I

M acin!1eiro

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

-

-

5
4
3

-

-

-

2

II

I

ObServações
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DECRETO-LEI N. 0 6. 671 -

DE 10 DE JULHO DE 1944

Criá uma Contadoria Secionül junto à Diretoria Regional dos ·correios e
Telégrafos em Pôrto Velho
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-.
1
tigo 180 da ConstituiçãO, decreta:
Art. 1.° Fica criada, junto à Diretoda Regional dos Correios e Telé·
grafos em Pôrto Velho, Território Federal de Guaporé, uma Contadoria Secional da Contadoria Geral da República, que terá a orgar:ização e atribuições
estabelecidas na legislação em vigor.
Art. 2.0 O presente Decn:lto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a3 disposições em contrário-.
Rio de Janeiro,, 10 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GE;TULIO V A'RGAS.

Paulo Lira.
João de Mendonça Lima.

DECRETO-LEI N. 0 - 6.672 -

DE

10 DE

JULHO

DE 1944

Abre o crédito suplementar de Cr$ 100. oqo,oo à dotação que especifica
O Presid8nte da República, usando da .atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
·
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de cem mil cruzeiros (Cr$
100.000,00), erri refôrço da Verba 1 -Pessoal, do'vigente orçamento do Ministé:rio da Justiça e Negóci.os Interiores (Anexo 18 do Decreto-lei1 Ü,0 6.143,
de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA

1

Consignação III Subconsignação 12, -

PESSOAL

Vantagens

Gratificacão por serviço extraordinário ~
24 Imprensa Nacional ..... .

Decreto~lei

Art. 2.0

Êste

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

100.000,00

entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 10 àe julho de ·1944, 123.0 da Independência e S6.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre 1\,iarcondes Filho.
Paulo Lira,
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DECRETO-LEI N. 0 6. 673

DE 11 DE JULHO DE 1944

Dá tiova redação a dispositivos do Decreto-lei n.0 592, de 4 de agôstO
de 1938
O Presidente da República, Úsando da atrJbuição que lhe co?fere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Passam a vigorar com a seguinte redação os arts.: 2.0 e 23 do
n.0 592, de 4 d!3 agôsto de' 1938, já modificado o art. 2.0 pelo
Decreto-lei n~ 0 886, de 24 de novembro de 1938:
Decreto~ lei

Art. 2.0 Não será permitido nos contratos e documentos 'relativos a transações, bem como nas publicações oficiais, oficialmente
aprovadas ou de propaganda comercial, o uso, empiêgo ou menção
de unidades diferentes das legais ou de símbolos que as repr€:sentem.

Parágrafo único, Serão toleradas eventuais e~ceções ao disposto neste artigo, em circunstâncias· especiais definidas no regula..'
menta aprovado pelo Decreto n. 0 4. 257, de 6 de junho de 1939.
Art. 23. Poderão ser declarados nulos e não produzirão efeito
em juízo os documentos ou contra'~os relativos a transações, em
que haja inobservância· do disposto no art. 3.0 e seus parágrafos,
eriquanto não retificados nos têrmos do parágrafo único dêste artigo.
Parágrafo Único. Proceder-se-á a retificação que retroagirá à
data do ato, fazendo constar do documento ou em anexo, Ou valores convertidos em unidades legais das grandezas expressas em
outras unida4es.

Art. 2.0 , O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo, porém, os seus efeitos à data da e'xtinção do prazo
previsto no Decreto-lei n. 0 5 .193, de 14 de janeiro de 1943.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de !ulho d.e 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N.0 6. 674 -

DE

11

DE JULHÜ DE

1944

Interpreta as disposições. dos arts. 61 e 64 do Decreto-lei n. 0 2.238, de 28
de .maio de 1~40, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Ait. 1.0 A competêrlcia da Câmara de Reaj:ustamento Econ&mico é
privativa mesma na apreCiação dos casos das letras a, c e ·d do art. 614 do
Decreto-lei n. 0 2. 238, de 28 de n~aio de 1940, cabendo-lhe decidir s&bre a legitimidade e classificaçãb das dívidas e obrigações, quaisquer que sejam Sua
origem e natureza.
\
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Parágrafo umco. As obrigações por atos ilícitOs·, a que se refere a
letra d do art. 64 acima aludido, são as resultantes do dolo ou da culpa
aquiliana, nelas não compreendidas, para os efeitos de reajustamento, as
oriundas da culpa contratual.
Art. 2.° Compete, também, à Câm2ra de Reajustamento Econômico
apreciar e julgar a prova da profissão dé agricultor, bem como a qualidade,
'a classificação e o valor do patrimônio e do passivo reajustandos, cuja liquidação se fa'rá nos têrmos do § .3.0 do citado art. 64.

Art: 3.0 O patrimônio e o passivo dos agriculto'res, para efeito do ajuste
de remissão a que se refere o Decreto-lei n. 0 1. 888, de 15 de dezembro de
1939, serão considerados por sua avaliação na data ào mencionado Decretolei, observadas as cOndiçõe-s de sua exploração' e rendime.nto, até essa mesma
data, com limitação do critério estimativo ao valor adotado, nas repartições
estaduais p2ra 'cobrança do Impôsto .Te'rritorial, ressalvado o disposto no
art. 54, § 2.0 · do Decreto-lei n. 0 2. 238, de 28 de maio de 1940.
Art. 4.0 Os dispositivos dêste Decreto-lei aplicam-se aos casos em
andamento, pendentes de decisão ou execução judicial, e bem assim aos Ja resolvidos pela Câmara de Reajustamento Econômico, assegumdo aos interessados, nesta hipótese, o direito, de recorrer à mesma Câmara, no- prazo de
sesSenta ( 60) dias.
Art. 5.0
publicação.
Art. 6.0

O Pres,ente Decreto-lei entrará em vigor na

data de

sua

Revogam-se as disposições em contr.S.rio.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1944, 123:0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO V ÀRGAS.

Paulo Lira,

DECRETO-LEI N. 0 6.675

-DE

11

DE

JULHO DE ;944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 2. 254.480,00, para
aquisição de equipamento mecatÍizado para a Recebedoria do Distdto
Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao ,1\.:Cinistério . da Fazenda o crédito especial de
Cr$ 2".254.480,00 (dOis milhões, duzentos e cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta cruzeiros) para atender às despesas (1\lj:aterial) com a
aquisição de aparelhamento mecanizado para . a Recebedoria do Distrito
Federal.
Parágrafo umco. O crédito de que trata ~ste artigo será distrib_uído
ao Depa1:t:::mento Federal de Compras.
Art. 2.0 , Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de jÜlho de 1944, 123.0 da Independênéia e 56.0 da
República ..
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.
Col. de Leis

Vol. V

F. 2
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DECRETO~LEI

.N.0 6. 676 -

DE

11

DE JULHO DE

1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
2. 900. 000,00, para prOsseguimento da construçã.o da rodovia Central da
Pernambuco
O Presidente da Repúblka, usando da atribuição que lhe corifere o artigq 180 da Constituição, dec:r:eta:

Art. 1.° Fica aberto ao Mini~tério da Viacão e Obras Públicas o crédito eSpecial de dois milhões e novecentos mil cr~uzeiros (Cr$ 2. 900. 000,00),
para atende:r às despesas (Obras, Desapropriações, AquiSições de Imóveis e
Equipamentos) 'co::n o prosseguiôGnto da construção da rodovia Central de
Perns.mbnco, no trecho Salgueiro-Leopoldina-Ouricuri,. a cargo da Inspetoria
Federal de Obras Contra as Sêcas e -de acôrdo com o projeto e orçamento
aprov2dos pelo Decreto P.. 0 15.234, de 31 de março de 1944.
Parágrafo único. As despesas a que se refere êste artigo se:rão consideradas dentre as que correm à conta dos recursos Previstos no Decreto-lei
n ° 4. _789, de 5 de outubro de 1942.
Art. 2.0

Art. 3.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua Pt1blicação.Revogam-se as disposições em contrário;

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

V A..l?.GAS.

João de

1\:f~ndonça

Lima.

PaÚlo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6. 677 -

DE

12

DE JULHO DE

1944

Abre, ao MiniStério da Educação e Saúde, o crédito especid de Cr$ 14.400,00,
para pngamento de gratiíicação de magistédo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, dec~eta:
Artigo Único. Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde, o cré~
dito especiàl cie Cr$ 14.400,00 (quatorze rriil e quatrOcentos cruzeiros) para
atender ao png2mento de grs.tific:::ção de n1agistério, relativ& ao período
de 1 de jand:ro de 1941 a 31 cie dezembro de 1943, conforme dispõe r.:. Decreto-lei n. 0 2 .895, de 21 de dezembro de 1940, concedida a Roberto Bandeira Acio!i, Profe'ssor Catedrático (C :P. II), P?drão L, do Quadro Permanente,· do mesmo Ministério.
Rio de Janeiro, 12 dé julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
Paulo Lira.
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DECRETO-LEI N. o 6. 678 -

13 DE JULHO DE 1944
\

Altera um dispositivo do Decreto-lei n.0 6. 509, de 18 de maio de 1944
O Presidente da R~pública, usando da atribuição que lhe c'onfere o ar-:
tigo 180 da Constituição,- decreta:

Art. 1.0

Fica alter'ado. do seguinte modo o art. 1.0 do Decreto-lei núme-

ro 6. 509, de 18 de maio de 1944:

"E' criado um Quadro Especial de Oticiais na Reserva de 2.a
Classe do Exército, para Juizes e Membros do Ministério Público
e Escrivães da Justiça Militar, organizado na forma· do Decreto-lei
n.0 6.396, de 1 de -abril de 1944".
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entra em vigor na ,data da publicação
do Decreto-lei n.O 6 _. 509, de 18 de maio de 1944, revogadas as dispOsições
em CO.J?tfário.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1944, 123P da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N. 0 6.679- DE 13 DE JULHO DE 1944
Dispõe sôbre os exames de, licença do ensino secundário e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere .o artigo 130 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os exames de licença clássica e de licença científica, relativos
ao corrente ano escolar, serão processados nos próprios colégios federais, equi~
parados e reconhecidos.
Art. 2.0 . O Ministro da Educação, por meio de instruções, regulará as
condições e o processo dos exames de licençà, relativas ao corrqnte ano escabr,
e benl assim dos concursos de habilitação para matrícula nos 'estabeledmi:mtos
de ensii1o superior no ano de 1945.
Art. 3.0 Éste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema
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DECRETO-LEI N. 0 6. 6~0 -

DE

13.

DE

JULHO

DE

1944

Abre ao Ministério da Educação e Saúde o çrédito suplementru- de Cr$
23. 000,00, à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Co'nstituição, decreta:
Art. 1.0 · Fica aberto o crédito suplementar de vinte e três mil cruzeiros.
(Cr$ 23.000,00), em refôrço da Verba 2 -Material, do vigente orçamento
do Ministério da Educação e Saúde (Anexo n. 0 15 do Decreto-lei n.0 6. 143,
de 29 de dezembro de 194·3), como segue:
VERBA 2 -

Consignação 1
S/C. n.0 13 -

MATERIAL

Material Permanente

Móveis e artigos çte ornamentação; máquinas; aparelhos e utensílios. de escdtório; biblioteca, laboratório, ga'Qinete científica· ou técnico e para trabalhos de campo;
aparelhos c uterlsüios de copa, cozinha,- refeitório, dormitório e enfermaria; material de
sericicultura, indústria e fiação e tecelagem de seda,

34 -..,.- Departamento Nacional de Saúde
03 - Delegacias Federais de ·Saúde.

Cr$ 23 1000,00

Art. ~. 0

Êste Decreto-lei entrará em Vigor na 'data da sUa publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário-.

Rio de Janeiro, 13 de julh~ _de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo, Capanema.
Paulo Lira.

DECRETO-LEI N, 0 6:681- DE 13 DE JULHO DE 1944
Dispõe sôbre o julgamento de processos fiscais, instauradoS contra 'firmas sob
regime de intervenção ou de liquidação, e dá outras providências
O Presidente da R-epública, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Nos processos fiscais instaurados contra firmas que se achem
Sob· regime de intervenÇão ou de liquidação, na forma do Decreto-lei n. 0 4 .166,
de 11 de março de 1942, o recurso, vóluntário ou ex-ofiicio, será interposto
para o Ministro da Fazenda que o julgará em última instância.
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Parágrafo único. Para o fim previsto neste artigo serão imediatamente
encaminhados ao Ministro da Fazenda os processos fiscais instauradOs c.onfra
as firmas indicadas e que estejam effi ~ndameni:O nos Conselhos de Contúbuintes.
'
Art. 2.? Os pagamentos feitos pelas firmas referidas no artigo 1.0 , em
- virtude de processos fiscais, quer se trate d2 importância apurada devida quer
de· multa por infração de leis e regulamentos, constituem receita da União e
como tal serão por inteiro esc_dtutados.
Art. 3.° Ficam, desde já, suspensos, em relacão às firmas referidas no
art. 1.0 , os efeitos da sanção prevista no Decreto-lei n. 0 5, dê 13 de novembrode 1937, devendo as repartições competentes proceder ex-oificio~ para cumprimento desta determinação legal.
Art. 4.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pUblicação.

Art. 5.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de julho de, 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETÇ>-LEI N. 0 6. 682 -

DE

13

DE

JULHO

DE

1944

Cria o "Serviço de Obrigações de Gue:-ra' na Caixa de Amortização e Delegacias
Fiscais, e dá outras 'providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Fica criado na Caixa de Amortização o "Serviço -de Obrigações
de Guerra", sob imediata orientação, ad_ministração, coordenação e fiscalização do Diretor da Caixa de Anwrtização.
Parágrafo único. O "Serviço de Obrigações de Guerra" será mantido enquanto perdurar o emPréstimo interno de que trata o Decreto-lei n.0 4. 789~
de 5 de outubro de 1942.
Art. 2.0 Haverá- em cada Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional um
"Serviço de Obrigações de Guerra", encarregado de todos os trabalhos relativos ao empréstimo de guerra nos respectivos Estados, de acôrdo com as ,ing..
truções emanadas da Diretoria da Caixa de Amortizs.ção.
Parágrafo único. Aos "Serviços de Obrigações de Guerra" nas Delegacias Fiscais compete também a execucão de outros trabalhos da dívida pública
interna nos Estados, mediante instruÇões que serão expedidas p:ela Diretória
da Caixa de Amortização.
Art. 3.0 O ''Sen-iço de Obrigações de Guerra" da Caixa de Amortização e o das Delegacias Fiscais se:rão· cj:lefiados por funcionários designados pelo
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Diretor da Caixa de Amortiz<:ição,, m~diante proposta dos respectivos Delegados
Fis.cais, quando for o caso.
Art. 4.0

:B:ste DecretO:-lei entrará em vigor na data de sua publicação,

Art. 5.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.

d~

GETULIO VARGAS,

Paulo Lira,

DECRETO-LEI N.0 6.683 -

DE

13

1944

DE JULHO DE

Cria funçõeS gratificadas no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda
e dá outras providências
O Presidente da, República, usando da atribuição que lhe c_onfere o ar~
tigo 180 da Constl.tuição, decreta:

Art. 1.° Ficam criadaS no ·Quadro Permanente do lVIinistério da Fazenda (Caixa de Amortização) as seguintes funções gratifkadas:
1

Chefe Co "Serviço de Obrigações de Guerra"
(Caixa de Amortização) ....... _. . . . . . . . . . . . .
20 Chefe do "Serviço de Obrigsções de Guerra"
' (Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional nos
Estados)
,.............................•

Çr$

6. 000,00

anuais

Cr$

3.600,00

anuais

Art. 2.0 Psra atender à despesa com a execução dêste Decreto-lei;
,fica aberto o crédito suplement<o~r de t:rinta e nove mil cruzeiros (Cr$
39.000,00), em refôrço da Verba 1 Pe~soal, Consignação III --:- Vantagens, s/c. n. 0 09 - Funções Gratificadas, 04 - Diretoria Geral da Fazenda
Nacional, 06 Serviço do Pessoal, do vigente orçamento i do . Ministério da
Faze:;.da (Anexo n. 0 16 do Decreto-lei n.~ 6. 143, de 29 de dezembro de 1943),
Art.. 3.0

~ste

Art, 4,0

Revogam-se as disposições em contrário,

Decreto-lei entrará em vigor na_ data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.0 6. 684· -

DE

13

DE JULHO DE

1944

Aprova Contrato firmado entre o Tesouro Nacion?.l e o Banco do Brasil S.A.,
para execução do Decreto-lei n.O 6.4.19, de 13 de abril de 1944
tigo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.,
1so·' d3. Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica .aprovádo o· Contrato firmado entre o Tesouro Nacional e
o Banco do Brasil S.A., em 22 de junho de 1944, para execuçãc- 4?s serviços
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da Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária, de que trata o Decreto-lei
n.0 6.419, de 13 de abril de '1944.
Parágrafo único. O Co.P..trato a que s~ refere êste artigo e vai anexo,
por cópia, ao presente Decreto-lei, foi la'vrado a fls. 1'35 v. usqu.e 137 v,
do Livro de Atas e Têrmos do Gabinete do Ministro da Fazendu.
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor . na data de sua publicação.

Art. 3.0 Revoga~-se

8S

disposições em contrário. ·

Rio de Janeiro, 13 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Fauio Li:a.

~ó:pia

do contrato a que se refere o parágrafo :único do art .. 1.. ·do
Decreto-lei n." 6.684, de 13 de junho de Hl44
0

Têrmo de contrato entre o Govêrno Federal e o Banco do Brasil
Acs vinte e dois difls do mês de junho de mil novecentos e quarenta e
quatro, presentes no Ga·binete do Ministro 4e EstZ!do dos Negócios da _Fazenda, o re5pectivo titular, Doutor Artur de Souss~ Costa, e o Presidente do
Bcmco do Brasil, Doutor João r-ilarques dos Reis, aquele rep::ese:p.tando a
União Federal ~ êste o Banco do Brasil, sociedade anônima, com sede nZ! Rua
Primeiro de Março número sessenta .e seis, têm Convenciom:.do revigorar nos
têrmo;;. que se segueF.l o contrato celebrado em sete dà julho de mil novecentos
e trinta e dois, para cumprimento do Decreto número vinte e um mil quatrocentos e noventa e nove, de nove de junho de mil novecentoS e trinta e
dois, e especis•lmente do disposto ein seus artjgos terceiro e nono, entend2ndo-se
abdxo pda eXpressão União ? União Federal e pela expressão B2nco o Banco do Brasil, sociedade anônima, e designando-se apenas
por - Decreto - o mencionado Decreto número vinte e um mil qustr-ocentos
e noventa e nove, de nove de junho de mil novecentos e trintê.l e dois.
Primeiro O Banco, aceitando, em prosseguimento da execução do citado Decreto, os encargos que lhe foram cometidos, manterá instalflda em
suas· dependências e com pessoal do seu quadro de funcionários, a Caixa de
l\A:obilizaç2o e Fiscalização Bcmcária-, ·a seguir ap,e:ms denominada - Caixa - ,
dotZ~ndo-a- de tôda ~.· aparelhagem, prestando-lhe por sua sede e agências os
serviços nec~ssários e encarregando-se do seu financiamento.
Segundo Para at'eQ.der às necessidades dos trabalhos de fiscalização
das operações bancári<:.<S a cargo d<>J Caixa, ficam aproveitados os oito atuais
inspeto!'es especializados do Ministério da Fazenda Múcio Torres Carrilho, José Cs·rlos Martins, Jaime Rodrigues Barbosa, Jamil Rachid, Herns.ndes
d-e Araújo Pinto, Fernando de Almeid1>< Vasconcelos, Ernani de Castro Holt e
Gilberto Siqueira R1><ngel - - a:os quais ficam assegurados os salários que estão
percebendo.
Terceiro O financiamento das operações da Caixa será efetuado por
meio de créditos que o 'Banco, medi:?..'!lte ordens da Caixa, abrir aos estabelecimentos bancários.
Quarto - As ordens de abertur~ de crédito expedidas pela Cai'xa serão
pelo Banco comunicadas aos estabe!ecim~ntos beneficiados, considerando-se
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iTrevogáveis desde que sejam por êstes confirmsd·~·s, salvo os casos de exceção
que expressamente constarem dos respectivos conüatos.
Quinto - No caso previsto pelo· artigo quarto do Decreto,. o Ban,co justificz.rá a necessidade da providência perante o Conselho Administrativo. que
emitirá parecer· a respeito, devendo z.• requisição .fundamentada da Caixa: ser
acor-o.panhada dêsses documentos.
S~xto Mensal-mente,· dev<:"iá o Banco fornecer à Cab:m um dcmonstrát:tvo do qual cor).ste· o total das importâncias a êle recolhidas, de acôrdo com
C! artigo tercei1~o, e o total das importâncias devidas pelgs Bancos em 'virtude
dos créditos· ab8rtos por conta da Caixa., CS!so tenha sido feita emissão deverá
o Banco devolver-lhe para imediatc.. incineração ·o numerário disponível, nos
têrmos da parágrafo único do artigo quarto.
· Sétirrio - O Banco cobmrá dos EJstabelecimentos credit.s.odos os juro~ que
forem estipulados pela Caixa, levando, po!·ém, a ·crédito destB~ os que excederem de cinco por cento (S %) , Pelas importâncias fornecidas pela Caixa,
em virtude do estabelecido 'ns.• cláusula quarta, credita-r-lhe-á o Banco juros
à razão de cinco por cento (5 %) ao ano.
Oit2vo Quando a C~ixa resolver mandar adotar, pa-ra determinc:àas
opera-ções, a ta;.:a de juros de quatro e meio ( 4 l/2) por cento ao ano, de
acôrdo com o previsto no Decreto número vinte··
quatro mil qua-trocentos
e setenta e seis, de vinte e sete de junho de mil novecentos e trinta e quatro,
fica estabelecido que nesse caso o Baneo cobrar-lhe-á, pelo financiaménto
dessas operações, juros à razão de três por cento ( 3 %) s.o a-no.
Nono Se) 9 Banco, para atender a retiradas •de depositomtes, ná
forma do s.rtigo segundo, parágrafo segundo, do Decreto, tiver necessidF...de
de nume:rário, poderá tal comá os demais estabelecimentos de crédito recorrer
à Caixa- cme lhe abrirá diretam'ente os créditos necessários, uma vez aprovada
a propost~ pelo Conselho Administrativo.
'

e

Décimo - As despes5•s gerais da Caixa, inclusive. vencimentos de pessoal,
correrão por conta 'do Banco que, para isso, dela receberá uma comis!lão semestral de um qurirto por cento (% %) , cz•lculada sôbre o valor total dos
créditoS utilizados, na base do maior saldo devedor do semestre, não podendo essz.• comissão ultrapassar de trezentos e cinqüenta mil cntzeiros
(Cr$ 350.000,00) em cada semestre.
·
Décimo primefro Ocorrendo a hipótese de virem a ser tidas como
insuficientes aS bz.,ses de financiamento referida'S na cláusula anterior, será o
assunto reexaminado p9.ra- fixs:ção de Outras condições.
Décimo segurldo - Em. trinta de junho e trinta e um de dezembro proceder-se-á 20 balanço da Caixa e dos lucros apurados, deduzir-se-ã.o três por
.cento (3 %) , cujs. importância será .distr,ibulda pelos membros do Conselho Administn:.•tivo, e cinco por cento (5 o/o) para gratificações especiais a
funcionários. Em caso aÍgum serão distribuídas, semestralmente, importândas
superio:res a quarenta e dois mil cruzeiros (Cr$. 42.000,00) e oitenta mil
cruzeiros (Cr$ 80, 000,00), respectiVamente, ao Coriselho e 2.1os fun~ionários.
Décimo terceiro Deduzidas as importâncias mencionadas n~ cláusul&J
anterior, o .restante do lucro líquido da Caixa será levado a um Fundo de
Reserva, destina.do .8! fazer, face s_•os prejuízos resultantes de suas operações.
Findo o prazo de duração da Caixa, e depois de liquidadas tôdas a-s operações,
o Fundo existente será recolhido ao Tesouro Nacional.
' Décimo qus_•rto - Verificando-se a hipótese previstE! pela cláusula quinta,
o Govêrno Federa·l nomeará. um fiscal para acompanhar as operações entre
a Cai;:;:a e o Banco, conferindo-lhe os poderes que entender convenientes.
Décimo quinto De acôrdo com o disposto no a•rtigo primeiro do DeCreto-lei número quatro mil trezentos e sessenta e qua-tro "A", de sete de
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junho de mil novecentos e quarenta e dois, o prazo de v1gencia dêste contrato vencer~se-â em nOve de junho de mil novecentos e cinqüenta e dois.
E por haverem assim acordado, eu, Luiz Gabriel Coelho Machado Filho,
Contf.ldor, cls·sse K, do Qt:adro Permsmente, lavrei o presente' têrmo, que, lido
e achado conforme, vai assinado pelo Ministro de" Estado dos Negócios da
Fàzenda, Excekntíssimo Senhor Doutor Aitur de Sousa Costa, e pelo Preside:t)te do Banco do Brasil, Excelentíssimo- Senhor. Doutor João Marques
dos Reis, bem como pelas testemunhsos Joi;é da Silveim Primo, Oficial Administrs.tivo, classe 23,_ do Qua·::lro .Suplementar, e Mário Calvão Menez~s, Contado!', clas::;e I, do Quadro Permanente, que a tudo presenciaram,
(;3-a)

A. de Souza Costa.
Marques dos Reis.
José da Silveira Primo,
Mário Calvão Menezes.

Conf,ere com o original. Jaime de Oliveira Guimnriles, AuX. ·de GaVisto: Ovídib .Paulo de J!ienezes Gil, Chefe do Ga.binete.

bin~te, -

DECRETO-LEI N.0 6.685 -DE 13 D.E JUL~IO DE 1944

Autoriza a assinatura de contrato entre o Tesouro Naciorial E o Ba.bco do
Brasil S-. Á., pa.ra funcionamento da Câmara de Reajustat:himto Econômico
e dá outras proVidências
O Presidente d'a República, usando da faculdade que lhe confere o artigo 180 da Constituição, dec:reta:
Arf. 1.° Fica o Wlinistro de Estado dos Negócios da Fazenda autorizado
a novar o contrato firmado com o Bnnco do Brasil S.A. -para o funcionamento da Câmara de Reajustamento Econômico, a fim de que ~ej'am também•
estipulados os serviços decorrentes da execução do Decreto-lei n. 0 6. 224, de
24 de janeiro de 1944, que criou a Junta de Ajustes de Lucros Extraordinários
e do Decreto n.0 15 .188, de 29 de março de 1944, que lhe expediu o Regimento.
Art. 2.0 As condições a estipular prevalecem desde a vi~ência do Decré'to-lei n~ 0 2. 238, d8 28 de maio de 1940, observados os limites prefixados
no parágrafo único do_ .Decreto-lei n.0 5. •184, de 12 de janeirv de 1943.
Art. 3.0 A:s desPes3S com a execução dos serviçOs da Junta de Ajustes
de Lucros Extraordinários· serão' debitadas nà conta de "Funcionamento da
Câmara de Reajustamento Econúmicà" por autorização do ·Presidente da
junta, até o máximo de vinte e cinco mil cruzeiros (Cr$ 25·.000,00) mensais.
Parágrafo úniCo. Para as despesas de instalação 'da oJ. A. L, E. , fica
o Presidente da. Câmara .de Reajustamento Econômico autorizado a emitir
cheque cont'rà a corita referida neste artigo até ·a imPortância ·de cento e
cinqüenta míl cruzeiros (Cr$ 1150.000,00).
Art. 4.0 P<:lra atender, neste exercício, às despesas a quE" se refere o
artigo an_terior, fic'a aber'to o crédito suplementar de trezentos mil cruzeiros
(Cr$ 300.00.0,00), em re'fôrço da Verba 3 Serviços e Encargcs, do vigente orçamerità do; ·Ministério di:t Fazenda (Anexo n. 0 16 do Decreto-lei
n.O 6.143, dJ:' 29 .de dezembro de 1943), como segue:
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VERBA

·3 -

SERVIÇOS E ENCARGOS

ConsignaÇão I -

S/ c.

n, 0 27 -

Diversos

Reajustamento Econômico
24 - Diretoria da Despesa Pública
a) Para atender às despesas neces-

sárias ao funcionamento da Câma- ~
·--...fa de Reajustamento Econômico. Cr$

300. 000,00

Art. 5.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor' na data de sua publicação.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de julho de
República.

194~,

123.0 da Ir::dependência e 56.0 da
GETU~IO

VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6.686-

DE

13

DE

JULÍ-m

DE 194-4

Suspende, pelo prazo de 6 meses, a. cobrança dos direitos de· importação e
demais taxas aduaneiras que incidem sôbre a penicilina

O Presidente da República, usando da atribuição que· lhe confere o artigo 180 c!a Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica suspensa, a partir da data da publicação, dêste Decreto-lei, pelo prazo de seis ( 6) meses, a cobrança dos direitos de importf.:.ção e demais _t<J.xas aduaneiras que incidem sôbre a penicilina em substância
ou Elffi preparação para uso terapêutico.
Art. 2.0 O produto que já estiver nos portos nacionais e aquêle que
houV2r 'sido ou fôr embarcado no pôrto de origem, até 14 de janeiro do
ano de 1945, g'ozará do regir.ie fiscal de que trata o· artigo anterior.
Art. 3.0
blic8ção.
Art. 4.0

O presente Decreto-lei entrará em· vigor na data de sua pu-

Revogem-se as disposições em contrário ..

Rio de Janeiro, 13 de- julho de 1944, 123.0 da Indeperidência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.O 6. 687

-

DE

13

DE JULHO DE

1944

Abre ao Ministério do Trabalho~ Indústria e Comércio o crédito suplementar
de Cr$ 3. 200,00, à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
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Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de três mil & duzentos cruzeiros (Cr$ 3. 200,00), em refôrço da Verba 2 - Material, do vigente orça, menta do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (Anexo 'n.0 21 do
Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA 2

-

Consignação III -

S/c. n.0 31

MATERIAL

Diversas Despesas

Aluguel ou a:rrendaménto de im6veis; foros
seguros de bens móveis e imóveis
Justiça~

13 -

03
1

do Trabalho
Juntas de Conciliação e Julgamento
..................

Cr$

3. 200,00

Parágrafo· único. O crédito a que se refere êste artigo se destina à
Junta de Conciliação e Julgamento em Curitiba.
Art. 2.0

Êste. Decreto-lei entrará em vigor nà data de sua publicação,

Art, 3.0

Revogam-se as disposiçQes em contrário,

Rio de Janeiro, 13 de jÚlho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETt;LIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Fillw.
Paulo· Lira.

DECRETO-LEI

N.o- 6.-688- DE 13 DE JULHO DE 1944

Declara de interfi:sse nacional e mobilizadas as indú~trias que especifica e dá
outras providência~
LEI DE MOBILIZAÇÃO INDUSTRIAL
O Presidente da República:
Considerando os deveres de solidariedade do povo brasileiro psra com os
povos que foram diretamente atingidos pelos horrores da guerra;
Conside>ando que se torna necessária a cooperação internacional para atende~ õs inadiáveis exigências dêsses povos, especialmente daqueles cuja libcrtaç~o está sendo agora realiz8.da;
Considerando, também, a importância da produç~o têxtil para o abastecimento do ex~rcito nacional e dos demais exércitos das naç()es unidas;
Considerando que a produção têxtil do mundo atravessa situação cri-tica e,
por isso, deve ser aumentad~ a produção brasileira;
·
Considerando que se torha necessário que empregados e empregadores, em
igualdade de esforços, co_laborem com a mesma intensidade para a solução dos
problemas de interêss_e n&.cional, decreta:
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CAPÍTULO I
Art. ·Lo Durante a vigência do presente decreto~lei, são corisidera:dos de
interêsse nacional, mobilizados e como tais equiparados aos de interêsse militar, os estabelecimentos de produção de fio natural ou sintético, ~ecelagens,
malhs.rias ou de acabamento têxtil, aplicando-se aos mesmos os dispositivos da
presente lei.

Parágrafo único. O Th.1inistro do Trabalho, Indústria e Comércio, com audiência ela Comissão Executiva Tê:xtil, poderá designar estabelecimentos dessas
atividades econômicas aos 'quais não se aplicarão, no todo ou e::n parte, os
dispositivos da presente lei.
DOS CONTR..~TOS DE TRABALHO NA INDÚSTRIA TÊXTIL

'

Art. 2.0 Durante a vigência desta lei, ·o contrato .de trabalho, quer por
parte do 'empregador, quer por parte do empregado, só poderá ser rescindido
pelos motivos previstos nos arts. 482 e 483 ·da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Art. 3.0 Nenhum trabalhador nas atividades a 'que se aplica esta lei
poderá mudar de profissão sem que seja previamente autorizedo pelo órgão
competente do Ministério do Trabalho, Indústria ê Comércio ou a.utoridade
dalegada pelo Minist:ro de Estado.
§ 1.0 Nenhum empregador de outra atividade eco.pômica poderá admitir
trabalhador que exercesse anteriormente funções nas atividades <;! que se re_fere
es~a lei sem a apresentação da autorização acima prevista.
§ 2.0 Nenhuraa das emprêsas a que se re-fere o art. 1.0 , poderá admitir
empregado que anteriormente estivesse exercendo sua profissão em atividade
congênere, sem atestado libera tório passado pelo anterior empregador.

Art. 4.0 A Comissão Executiva Têxtil poderá, quando julgar necessário,
determiuar a transferência de erppregados de um para outro estabelecimento
das atividades a· que se refe~te 6sta lei,. situados na mesma cidade, 'garantida
a tais trabalhadores a mesma situação econômica.
§ 1.0 Ao empregado transferido é assegurado, no caso de retôrno ao anterior estabelecimento, a contagem, neste, do tempo de serViço para todos os
efeitos legais.
·
§ 2.0 No caso da transfer&ncia perdurar por mais de um ano, será considerada como em caráter de.Er!itiyo, caso em que ao empregado transferido
são assegurados, no novo empregador os direitos já adquiridos nos têrmos da
legislação vigeB.te.
Art. 5.0 Os trlõ'.balhaàores nas indústrias a· que se refere esta lei, quando
convocados' para o serviço militar, terão sua convocação adiada, excetuados, os
casos em que o empregador julgue dispensáveis seus serviços.
CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES E DA DURft;ÇÃO DO TRA,EALHO

Art. 6.0 Medi:mte prévia autorizaçã·a do Ministro do -Trabalho, Indústria
e Colnérdo, ou Órgão por &le delegado, a du:ração normal do. trabalho, nas
emprêsas a que se refere esta lei, poderá· ser fixada em dez horas'-.Piárias,
pagas as duas últimas horas com acréscimo não inferior a 20 % sôbre a remunerc.ção normal.
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§ 1.0 A duração do trabalho por mais de dez. horas, nas emprêsas sob
o regime ~cim8 fixado, só se poderá verifica-r na hipótese previst<ill .no á:rt. 61
da ConsolÍdação das Leis do Trabalho.
§ 2.0 Nas atividades insalubres qualquer autorização para a ,prorrogação
da duracão normal de oito horas até um máximo de dez horas de trabalho,
diárias, ;erá precedida de audiência da autoridade comp'etente em matéria de
higiene do trabalho.

Art.. 7.0 Nos estnbeledmentos a que se refere o artigo. 1.0 , é permitido o
regime de· trabalho contínuo, assegurado aos trabalhadores, por tUrmas de .revesamento, o 'descanço semanal.
Art. 8.0 Durante a vigência da presente Lei, é permitido o trabalho no~
turno feminino, com a duração máxima de 8 'horas, nas ref~ridas emprêsas.
Art. 9. 0 Às traba!hadoraos s.utorizadas a realizar servi.co noturno é vedado
fazer acôrdo ou pa·rtiCipar de contraias coletivos pam a ~prorrc.gação da duração de trabalho.
·
·

Art. 1G. Nas eráprêsas a que se aplicar. esta Lei fica permitido o trabalho noturno, compreendido como tal o rea!izado entre 22 e 5 horas, aos
tmbalha-.:iotes de mais de 16 ana:s.
Art. 11. Me'diante préVia autorizacão do Ministro do Trabalho, Indús-'
tria e Co'mércio poderá ser convertido e~n indenização paga em dôbro, o di~
reito a férias, excetuadas as atividades insalubres.
§ 1.0 O dispositivo supra não. se aPlica aos trabalhadores menores de 18
anos.
§ 2.0 Ao operário que justificar necessidade de saúde serão concedidas
as 'férias, nos têrmos da legislação vigente.

CAPíTULO

IV

DAS EMP.RÊSAS SOB REGIME ESPECIAL

Art. 12 . Os estabelecimentos de produção de fio natural·. ou sintético,
·i:ecelagens, malharias, ou de acabamento textil, fixarão seus sistemas de trabalho, de produção e de colocação de quota, de acôrdo com as Resoluç?es da
Comissão Executiva Textil.

CAPíTULO

V

DA COMISSÃO F..XECUTIVA TEXTIL

Art. 13. Fica criada no :r..linistério do Trabalho, Indústria e Comércio,
u Comissão Executiva Textil (C.E.T.~, com poderes para:
a) orientar e dirigir a mobilização das emprêsas re~eridas· no art. 1.0 ;
b) intensificar a produção, fixar quotas e o seu destinq;
c) executar, no que for de sua competência, o presente Decreto~lei;
d) opinar sôbre os assuntos que lhe forem encaminhados pelo Presidente
Ida República ou pelos órgãos ela administração nela representados •
Art. 14. A C.E.T. dará ciência de suas resoluções aos órgãos da administração pública nelas representados para sua execução, no que for da competência dos' mesmos,
Art. 15. A suspensão da execução de Resoluções da C .E. T. COJ?petirá
ao Presidente da República.
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Art. -16.
8
1
1
1
1
1

A Comissão Executiva Textil será composta de:

delegados sindicais;
representante do Ministério da Fazenda;
do Ministério- das RelaçCes Exteriores;
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio;
da Coorde"nação da. ~obilização Econômica;
da ·Carteira de Exportação e Importação dO Banco do BrasiL

Art. 17. Os representantes dos sindicl!tos serão designados pela direto~
ria dos Sindicatos da Indústria de Fiação e Tecelagem dentre diretores de
emprêsas cabendo a designaÇão de 2 delegados ao Si-ndicato do ~stado de São
Paulo, 2 aos do Distrito Federol, 1 ao de Mina:s Gerais, 1 8:os de Pernambuco
a os outros dois aos sindicato~ representativos daquel~s "atividades econômicas
nqs demais est~dos do norte e do nordeste dO país._
'
Art. 18. Os representantes dos Ministérios serão designSdos pelos respectivos Ministr-os de Estado, o da Coordenação da Mobilizaçãq Econômica pelo
Cbordenádor e o -da Carteira de Exportação e Importação do 'Banco do Brasil
pelo PreSid~nte dêste Banco.,
Parágrafo único. O presidente da Comissão Executiva Te:.~il será de
livre designação pelo Presidente da .República.

CAPíTULO
DAS

VI

PENALIDADES

Art. 19. A recusa à transferência do emprêgo, por parte do empregado,
reguladã no art. 4.0 , importa no abandono do emprêgo.
Art. 20. O empregador q~e der ·causa à rescisão do contrato de trabalho, por um dos motivos previstos no art, 483 da Consolidação, das Leis
do Trabalho, fica sujeito· à multa de 500 a 5. 000 cruzeiros, imposta pela au~
toridnde competente para a fiscalização das leis do trabalho, sem prejuízo das
demais cominações previstas naquela Consolidação.
Parágrafo único. A imposição da multa será" feita após a sentença passada em julgBdo, do ju!zo_ competente em matéria. de trab~·lho, que reconh2cer
<'.1 culpa do empregndo::-, e que, para êsse fim, comunicará sua sentença ao Ministé.-io do Trabalho. Indústria e Comércio.
Art. 21. Estará sujeito à multa de 500· a 5. 000 cruzeiros, imposta pela
autorid2de competente para a fiscalização áas leis do Trabalho, o empregador
que infringir o- disposto no art. 3.0 e :respectivos parágrafos.
Art. 22. A prática de ato previsto no art. 482 da ConsolidaÇão das Leis
,do Trabalho, além d:;.<s sanções previstas na mesma. e d<:ts que decorrerem da
legislação ordináda, dará motivo à aplicsção da pena prevista no art. 330 elo
Código Penal, aprovado pel'o Decreto-lei n.0 2. 848, de 7 de dezen1.bro de 1940.
Parágrafo único. Para os efeitos do que dispõe êste artigo, a falta '~rave
a que se re-fere a Consolidação das Leis do Ti-abalho equipara-se· ao crime de
"Desobediência" prevista no Código Penal. /
Art. 23. A falta ao serviço sem justo motivo importará, para o empregado, na perda do cHreito ao acréscimo de salário, pelo trabalho extreordiR
nário nos dias da semana em que se der a falta,
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§ 1.0 ·Ocorrendo enfermidade' deverá o empregado fazer comunicação
desta ao empregador para que seja feita sua comprovação por médico designado
pela emprêsa.
§ 2.0 A falta da verificação irriporta 'na justificação da falta.·
§ 3.0 A falta ao serviso, por mais de 8 dias, seguidos, sem justo motivo,
equipara-se ao abandono de serviço,

Art. 24, As emprêsas que se recusarem ao cumprimento- das Resoluções
da Comissão E:otecutiva Textil poderão ser colocadas sob o regime de intervenção, por decreto do Presidente da Repúb1ica.

CAPíTULO

VI!

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 25. Os Ministros de Estado que tivere·m representantes na C.E.T.,
a, Coordenação da Mobilização- Econômica e o Banc;o do Brasil, no que fôr de
sua competência, expedirão instruções p8r:i a execução da presente Lei.
Art. 26. Das decisões da C, E, T. caberá recurso, dentro de 30 dias de
sua ciência pelo interessado, para o Presidente da República.
Art. 27. Os dissídios decorrentes de contrato de trabalho serão dirimidos pe!a Justiça do Trabalho, que não poderá, entretento, apreciar os ~tos de
competência da C.E.T. fundados na preSente lei.
·
Art. 28. Continuam €m vigor, n:~quilo que não) contrariem a presente
lei, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29. A C. E. T, submeterá, dentro de 60 dias e por intermédio do
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, seu regimento para a aprovação
do Presidente da República.
Art. 30. O presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua publica-ção, révog:adas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de julho de· 1944, · 123.0 da Independência e S6.c1 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
PaulO Lira.
Oswaldo Aranha.

DECRE'rO-LEI N.0 6.689-

DE

13

DE JULHO DE

1944

Dispõe sôh"re- a organiza.çã.o do Cmso de Museus, no JI.Jinistério da Educação
G' Saúde, e dá outras providênci.?.s
O· Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O Curso de I\.1useus, a que se refere o Decreto-lei n. 0 21.129,
de 7 de março de 1932, passará a ter a organização constante dêste decretolei e da legislação complementar que fôr expedida.
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Art. 2.o O Curso de Museus terá as seguintes finalidades:
a)
museus
h)
tbtioJs,
. c)

preparar pessm;~l habilitadO a exercer as fun.ções de conservador de
históricos e artísticos ou instituições com finalidades análogas;
transmitir conhecimer!tos especializados sôbr:e assuntos hiStóricos e arligados às atividades dos museus mantidos pelo Govêmo federal;
incentivar o' intet!êsse pelo estudo da História do Brasil e da arte

nacional.

'

Al"t. 3.0 Para preencher as suas fh~alidades o Curso de Museus promoverá, independentemente do ensino das disciplinas regulamentares, a realização de conferências e cursos avulsos, destinados a /seus alunos ou ao público
em geral, na forma estabelecida no respectivo regulamento.
Art. 4.° Ficam criadas, no Quadro Pé.!.1.anente do Ministério da Educ3.ção e Saúde, as funções gratificadas de Coordenador e _Secretário do Curso
de MuseQs.
§ 1. 0 São respectivamente fixadas em Cr$ 7. 800,00 (sete mil e oitocentos
cruzeiros) anuais pam o Coordenador e Cr$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos·
cruzeiros) anuais _,para o Secretário, as gratificações a que se refere o presente
artigo.
§ 2. 0 O Coordenador do Curso de Museus será designado pelo Ministro
da Educação e Saúde, dentre especialistas' em m!lseologia, mediante indicação
do Diretor do Museu Histórico Nacional.
§ 3.0 O Secretário do Curso dG II/Iuseus será desigr.ado pelo Diretor do
Museu Histórico Nacional dentre funciollários do M. E. S.; mediante indicação do Coordenador do Curso e 'prévia autotiza~ão do Ministro de Estado,
quando noutro serviço ou repartição estiver lotado o funciotlárío indicado.
§ 4. 0 Os serviços administrativos serão executados, sob a supervisão do
Coordenador, pelo Secretário, por fun'cionários lotados no Curso ou por extra~
numerários admitidos na forma da lei.

Art. 5.0 O ensino será ministr:?.do por professores designados .pelo Diretor
do Museu Histórico Nacional mediante proposta do Coordenador do Curso,
dentre especialistas em museologia, nacionais e estrangeiros, servidores do Es~
tado ou não.
§ 1,0 Os professores também poderão ser admitidos como extranumerários,
na -'fo:i"ma da lei.
§ 2.0 Os funcionários, designados, na forma dêste artigo, poderão, em casos
especiais e mediante autodzação do Presidente da Repúblic,a, ser dispensados
dos trabalhos da repartição ou serviço em que estiverem lOtados, mas ficarão
obrigados, nesta hipótese, a dezoito horas semanais de aulas ou trabalhos escolares, sem direito aos honorárioS ·previstos no parágrafo seguinte.
§ 3.0 bs professores .não comp1·eendidos nos casos de que trata:n os §§ 1.0
e 2.0 dêste artigo perceberão, nos têrmos da legislação vig(:mte, honorários de
Cr$ 50,00 (cinqüenta cru"zeiros), por hora de aula dada ·ou de trabalho 'executado, até o limite máximo de seis horas por semana. 'b,
Art. 6. 0 Sempre que solicitadoS; os 1\t'iuseus oficiais cooperarão com o
Curso, fornecendo elementos para- a realizaçãa de estudos e pesquisas e facilitando aos alunos a execução de trabalhos práticos.
Art. 7.0 Pode~·ão ser concedidas, anualmente, bêílsas de estudo destinadaS
a candidatos residentes fora do Distrito Federal e da Capital do Estado do
Rio de Janeiro e escolhido"s de preferência entre servidores estaduáis e ·municipais, com exercício em mdseus históricos ou de belas artes .
Parágrafo Único. De acôrdo com os recursos orça!nentários, serão expedidas pelo Ministro da Educação e Saúde, por proposta ·do Diretor d~ Museu.
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Histórico Nacional, instruções~ anuais que determinarão o valor e nútneÍ'o total
das bôisas, os cursos para os' quais serão~ concedidas, sua distribuição pelos
diferentes Estados, assim como deveres e obrigações dos benefic.iários.
_ Art. 8.0 A organização do Curso, sua duração, o regim? escolar, as· con~
dições de inatrícula e demais disposições referentes ao seu funcionamento serão
'fi:'<"ados em !egulamento.
Art. 9.° Fica aberto no Ministério da Educação e Sa6de O crédito especial
de Cr$ 46.000,00 (quarenta e seis mil cruzeiros) para atender às despesas
com as funções gratificadas·, criadas neste decreto~lei, e com os honorários dos
professores a partir desta data,

Art. 10. O presente decreto~ lei entr:úá em vigor na data da sua publi~
cação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de janeiro,. 13 de julho de 1944, 123.0 da Independênda e 56.0 da
RepúbHca.
GETULIO VARGAS :

Gustavo CapanetnEI.
· Paulo Lira.

DECRETO~ LEI

N. 0 6. 690 -

DE

14

DE JULHO DE

1944

Cria uma coletoria federal no município de Espírito Santo, no Estado do
Espírito Santo, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, e tendo em vista . o disposto no Decreto-lei
mero 3.008,. de 30 de janeiro àe 1941, decreta:

ar~
nú~

Art. -1.° Fica criada uma coletoria para arrecadação das rendas federais
no município d~ Espírito Santo, no Estado do Espírito Santo.
Art. 2.° Ficam criados e incluídos nas respectivas" carreiras do Quadro
Permaflente do Ministério da Fazenda um ( 1) cargo de "Coletor'
classe C" e um (1) cargo de "E:o:crivão classe B''.
Art. 3.0 Para atender à desp,esa deco-rrente dêste D~:creto~lei, fica
aberto o cJ:"édito suplerneutar de dez mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 10.200,00),
em refôrço da Verba 1 - Pessoal, do vigente orçamento do referido Ministério (Anexo n. 0 -16 do Decreto-lei nP 6.143, de. 29 de dezembro de 1943),
como segue:
VEEBA

1

Consignação l S/c n. 0 01

S/c n. 0 02

-

PESSOAL.

Pessoal Perma.nonte

Pessoal Permanente ............ · · · ·
Percentagens· ................... · ..

Cul. de Leis- Vol. V

Cc$
Cr$

3.600,00
6.600,00

Cc$

10.200,00
F. 3
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Art, 4. 0
b!i.cação.
Art. 5.0

·o

presente Decreto-lei entr.zrá em vigor . na datá. de sua pu-..

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14- de julho .de
República.

1944~

123. 0 da Independência e 55. 0 da

GETULIO .VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.0 6.691 -

DE

14 DE

1944

'JULHO DE

Cria. uma coletoria federal no município de Arcos, no Estado de Minas
e dá outras providêncjas

Gerais~

O Presidente da .-República, usando da atribujção que lhe confe:·e o artigo 180 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-h,! número 3.008, ·de 30 de janeiro de 1941,- decreta:

'

.

Art. 1.° Fica criada uma coletoria para arrecadação" i:ias rendas federais no município de Arcos, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 FiCam .c'riados e incluídos nas re:>peCtivas carreiras do Quadro
Permanenté do IVIinistér'io da Fazenda um ( 1) cargo de "Coletor classe
C'.' e um (1) cargo de "Es.crivão - classe B".
Art. 3.0 Para atender à despes~ decorrente dêste Decreto-lei, fica aberto o crédito suplementar de dez mil e duzentos cruzeiros (Cr-$ 10.200,00),
em refôrço da Verba 1
Pessoal, do vigente orçamento do refe:;;-ido Ministério (Anexo n. 0 16 do Decreto-lei n.O 6 .143, d~ 29 de dezembro de:
1943), como segue:
VERBA

Consignar..ão I S/c n,

0

01

S/c n. 0 02

Art. 4.0

1

-

PESSOAL

Pessoal

Permane~te

Pessoal Perm~nente
............ .
Percentagens ..................... .

Cr$
Cr$

3.600,00
6 .600,0(}

Cr$

10.200,00

O presente Decreto-lei entrará e111 vigor na data de sua pu-

. blicação.
Art. 5. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14·
Re-pública.

~e

julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

Paulo Lira ..

3t>

ATOS DO PODER EXEOU'ri\'0

DECRETO-LEI N . 0 6.(592 -

DE

14 DE juLHO DE 1944

Cria wna coletoria f,ederal no município de Nova Era, ,no Estado de Ivliiza~
Gerais, e dá' outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e tendo e!n vista o disposto no Decreto-lei número·
3.008, de 30 de j~neiro de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica criada uma coletoria para arrecadação das rendas federais
no município de Nova Era, no Estado de Minas Ger8.is.
Art. 2.° Ficam criados e incluídos nas respectivas carreiras do Quadro
Permanente do Ministério da Faz'enda um ( 1) cargo de "Coletor - classe C"
e um (1) cargo de "Escrivão classe B~'.
Art. 3.0 Para atender à despesa decorrente dêste Decreto-lei, fica aberto o crédito suplementar de dez mil e duzentOs cruzeiros (Cr$ ~0.200,00), em
·re,ôrço da Verba. 1 Pessoal, do vigente orçamento do referido Ministério·
(Anexo n. 0 16 do Decreto-lei n.0 6.,143, de 29 de nezembro de 1943), como
segue:
VERBA

Consignação 1 S/c n.o 01
S/c n. 0 02

1 -

PESSOAL

Pessoal Permanente

Pessoal Permanente ...... , .... , .
Percentagens. . . . .............. .

C c$
Cr$

3. 600,00
6.600,00

Cr$ 10.200,00
Art. 4.0

O preserlte Decreto-lei entraoá em vigor na data de sua pu-

blicação.
Art. 5.0

ReVogam-se as disposições. em contrário.

RiO de Ja~eiro, 14 d~ julho de 1944; 123.0 da Independência e 56.0 da.
República.
GETULIO VARGAS.
o

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6.693- DE 14 DE JULHO DE 1944

Dispõe :;;Ôbre a criação de uma entidade que se ocupará do estUdo da ot!Janizacão racional do trabalho e do pTeparo de pessoal para as adminimaçõ~s pública e "priveda

'O PTes.ldente da República, usc.ndo da. atribuição que
art.

lh~

confere o

180 ,de: Constituição, decreta:

Art. 1.0 O Presidente do Departamento Administrativo do Serviço
Público fice: autorizado a promover a criação de uma entidade que se pro-
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ponha ao estudo' e à divulgação dos princípios e métodos da organização
radonal do trabalho e ao preparo de pessoal qualificado para <:<. administração
pUblica e privada, mantendo núcleos de pesquisas, ·estabelecimentos de en·

sino e os ·serviços que forem necessários, com a participação

do~

órgãos autár-

quicos e paraestatais, dos E~tados, Territórios, do Distrito F0deral e do~
Munidpios, dos estabelecimentos de economia mista· e das organizações
privadas.

Art. 2.0 O Presidente do Departaménto Administrativo de Serviço
Público designará uma Comissão para auxiliá-lo no desempe':l.ho das atribuições que· lhe são cometidas . por esta lei.

Parágrafo único, ·caberá a esta Comissão estudar a forma jur"Ídica mais
conveniente à,_entidã.de a que se refere esta lei e Promover & satisfação das
providências legais necessárias, à aquisição de personalidade iurídica, elaborando, ainda, o projeto de Estatutos que, depois de submetido aos interessados, deverá ser aprovado pelo Ministro da Justiça, mediante. a e>.-pedição de
portaria ..
Art. 3.0 O Presidente do D.A.S.P. representará o Govêrno Federal
nos atos de constituição da entidade.
Art. 4.0

O -presente decreto-lei entra. em vigo"r na data da sua publicação.

Art. 5.

Revogam-se as disposições em cont"rário.

0

Rio de Janeiro, em 14 de julho de
da República.

194~.

123.0 da Independência e 56.0

GETULIO VARGAS.

Alexandre M<:lccond"es Filho.

DECRETO-LEI N.0 6.694 ~ DE 14 DE JULHp DE 1944

Elev-a a Taxa de Educ<1ção e Saúde de Cr$ 0,20 para Ct.$ 0,40, e dá outras
pmvidências
o

O Presidente da R,epública, usando da atribuição q~e lhe Confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art.' 1.° Fica elev~da de Cr$ 0,20 pa;a Cr$ 0,40 a '!'àx"' de Educação
e Saúde, criada· pelo Decreto n.0 21.335, \de 29 de abril de 19,32.

Art. 2.0 O Govêrno Federal contribuirá anuslmeni:e com uma quantia
não 'inferior a· 50% da arrecadação da Taxa de E_dticação e Saúde para a entidade ·a que se refere o Decreto~lei n.0 6.693, de 14 de julho de 1944 e para
a organiz<.~ção que tiver a seu cargo aassi.stência médico~hospitalar e social dos
servidores do EStado.
§ 1.0 No corrente exerdcio será aberto crédito es-pecial para atender à
despesa, tomando-se por basei a . estimativa orçamentária,
§ 2.0 Nos exercícios subseqüentes, o orçamento consignará varba própria, calculada na base da estimativa orçarrtentáüa e discriminada para cada
um::1 das er.ri:i.d.:;:des acima referidas.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

37

Art. 3.0 Êste decr-eto-lei- entrará em vigor trinta diaS aPós a sua publicação, cabendo ao Ministério da Fazenda transmitir seu texto pare. todos os
Estados por via telegráfica.
Art. 4.0

Revogam-se as. disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da ~epública.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

Gustavo Capanema.

DECRETO-LEI N. 0 6. 695

~.

DE 14 DE JUI.HO DE 1944

Dispõe sôbre registro e distribuição de crédito e registro de despesa na
Prefeitura do Distrit-o Federá!
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o .artigo 180 da Constituição e de acôrdo com a· art. 31-do Decreto-lei n. 0 96, de
22 de dezembro de 1937, decreta:

Art. 1.c Publicad'as as leis de orcamento da· Prefeitura do Distrito Federal e as que lhe abrirem créditos adi~ionais, consideram-se registradas, automàticamente; pelo Tribunal de Contas, e distribuídas ao Departamento . de
Pessoal da Secretaria Geral de Administração, tôdas as dotações relativas a
salário de pessoal extranumerário, proventos de aposentadoria e disponibilidade
·e salário-família./
Art. 2.0 As despesas que correrem à conta das dotações teferidas no
artigo anterior serão efetuadas independentemente de registro pelo Tribun~l
de Contas, que procederá ao seu exame por ocasião da to~ada de contas .
1

Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em :vigor na data de sua publicação,
ewogadas as disposições em ·contrário.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 ch.
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6. 696 ~ DE 14 DE JULHO DE 1944

Altera, sem aumento de despesa, o vigente orçamento do Ministério da Fazenda

~igo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o _ar180 da Constituição, decret~:

Art. 1.° Ficam feitas as seguintes alterações no vigente orçamento do
Mini::;tério da Fazenda (Am:xo n.O 16 do Decreto~lei n.O 6.143, de 29 de dezembro de 1943) :
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VERBA 2 -

Consignação lll S/ c. n. 0 31 -

MATERIAL

Diversas Despesas

Aluguel ou arrendamento de in-i.'óveis; fores; seguros de bens móveis e imóveis
04 -

Diretoria
cional

03 -

Geral

da

Fazenda

Na-

Divisão do Materü'll
Passa de ....... , ..... ·.. .
·Para . .

c,s

338·. ooo,oo
337 Aoo,oo

c,s

14L58o,oo
142·. 18o,oo

c,$

.. (Redução: Cr$ 600,00)

10

Agências Fiscais
Passa de ................ .

Para ............. .

c,$

(Aumento: Cr$, 600,00)

Parágrafo único. O aumento concedido. às Agências Fiscais se destina
à Mesa de I?endas Alfandegada de Camocim, no Estado do Ceará.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei' entrará em vigoro na data de sua pUblicação.
Art. 3.0 ~evogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de julho de 194_4, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
Paulo Lira.

D~CRETO~LEI N. 0 6.697- DE 14 DE JULHÜ DE 1944

Cria, no Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, a função t,ratificada
de Chefe de Portaria, do Serviço Florest<il e dá -outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Fica ·criada, no Quadro Permanente do Ministério da Agricultura,
para o Serviço Florestal, a função gratificada de Chefe de Portaria (S. F. )
com Cr$ 3. 000,00 (três mil cruzeiros)' anuais.
Art. 2::. Fica aberto ao Ministério da Agricultura ..._.,._ Anexo 14 do Oip"
menta Geral- da República para 1944 - o czédito de Cr$ 3. 000,00 (três mil
cruzeiros) suplementar à Verba 1,- Pessoal, Consignação III - Vantagens,
Subconsignação 09 - Funçõ'es gratificadas, para atender à despesa com_a execução do disposto neste -Decreto~ lei.
Art. 3.0 :ítste Decreto-lei entrará. em vigor na data de sua publicação,
revogadas asJ disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República ..
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
Paulo Lira.
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DECRETO-LEI N. 0 6.698

-DE

17

DE JULHO DE

1944

Autoriza a modificacão do contrato de arrendamento assinado com a "The Great
Wes-tern oi Brazil Railway Company, Limited"
O Presidente da República, us<~ndo da atribuição que ,lhe confere .à arLigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o Ministro da Viação e Obras Públicas a modificar o contrato de arrendamento celebrado com "The Great Western of
Brazil Railway Company, Limited", de acôrdo com as disposições constat,1tes do
presente Decreto-lei.
Art. 2.0 A cota de 2rrendamento a que se refere a cláusula I das modificações feitas ·pelo Decreto n. 0 18.714, de 25 de abril de 1929, será fixada
em Cr$ 150.000,00.
Art. 3.0 A Companhia recOlherá anualmente ao Tesouro N3.cional a parte
da renda líquida apurada no exercício anteriOr que exceder de 6 % de seu capital, definido pelo contrato.
P'ruágrafo único. Se o recolhimento da importância devida não fôr efetuado dentro de dez dias,
partir da data em que se concluir a tomada de
coni:as relativas ao ·exercício considerado, a Companhia ficará constittúda de
pleno direito ~m mora e obrigada ao pagamento de juros de 9% ao ano sôbre:
aquela importância.

a

A:rt. 4P O regime estabelecido pelo
cícios cujas contas forem tomadas após ter
creto-lei.
Art. 5.0 · Êste Decreto-lei entrará em
revogadas as disposições em contrário.
Rio de .Janeiro, 17 de julho de 1944,
República.

art. 2.0 será aplicável aos exerentrado em vigor o presente Devigor na data ·de sua publicação,

123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO-LEI N. 0 6.699-

DE

17

DE JULHO DE

1944

Altera dispositivo do Código de Vencimentos e Vantagen$ dos Militares
do Exército
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Passa a ter a seguinte redação o art. 184 do Decreto-lei núme!·o 2.186, de 13 de maio de 1940 (Código de Vencimentos e Vantagens
dos Militares do Exército):
"Os sargentos, cabes e soldados asilados e os c~bos e soldados
reformados que baixarem ao Hospital terão direito ao tratamento
gratuito".
Art. 2.0 O presente Decreto-lei eniTa em :vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. putra.
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DECRETO-LEI N. 0 6. 700 _:_
Revo,g~

DE

17

DE JULHO DE

1944

o Decreto-lei n. 0 4. 717, dt3 21 de setembro de 1942; e dá'ouüa:;
providências

O PreSidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As firmas, sociedades e representantes que não tenham cumprido, dentro do prazci previsto, o disposto no art. 1. 0 do Decreto-lei número 4. 717, de 21 de setembro de 1942, não poderão registrar ou arquivar
quaisqher documentos no Registro do Comércio sem a prova de haverem pago,
s. tíhl!o de multa, o sêlo federal de Cr$ 100,00.
Parágrafo único. Além dessa penalidade nenhuma outra será cominada
aos transgressores, ressalvados os casos de fraude nas declarações em qUe s·e
sujeitarão os declarantes às penalidades previstas na legislação ordinária
~lém do cancelamento de todos os registros ou arquiv3mentos feitos.

As declarações que, -na forma do a;:t. 3.0 do aludido Decreto-lei
sido encaminhadas pelas Junü.s Comerciais ou órgãos cm·respondentes, ao Departamento Nacional da Indústria e Comércio, bem como
<>.quelas recebidas diretamente dos declarantes, deverão. ser por' êsse 6rgão imediatamente remetidas ao Banco_ do Brasil S. A., para os fins convenientes.
Art. 2.0

n.0

4. 717,

te1~ham

Art. 3.°

Fica revogado o Decreto-lei n. 0 4. 717, d2 21 de ·setembro

de 1942.
Art. 4.0 Êste Decreto-lei entrará em v~gor na 'data. de sua publicação,
as disposições em contrário .

r~vogadas

Rio. de Janeiro, 17 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 .da
Repúblice.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Paula Lira.

DECRETO-LEI· N. o 6. 701 -

DI!:

17

DE JULHO DE

1944

Reorganiza. o. Serviço de Estatística àa Pn.~vidência e Trabalho e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, deéreta:
Art. 1.0 O Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho (S.E.P.T.),
subm:dinado administrativamente ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio e obedieÍlte à orientação técnica do Conselho Nacional de Estatística, constitui um dos órgão·!l executivos centrais do Instítuto B:;·asileiro de ·Geografia e
Estatística (I .B. G. E.) e tem por finalidade' levantar as estatísticas referentes às atividades de trabalhá, indústria, comércio e previdência social do
pais, bem como promover, em publicações próprias, ou per intermédio do
-~-B.G.E., a divulgação dessas estatísticas.

41

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2.0

O S. E. P. T. compreende:

Secão
seÇão
Seção
Seção
Seção
Seção

do
do
da
de
de
de

Trabalho (S.T.)
Comércio e Indústriã (S. C . I . )
Previdência Social_ (S. P . S. )
EstudOs e Análises (S. E . A .. )
Administração (S. A. )
Mecanização ( S . M . )

Art. 3. 0 O S. E. P. T. terá os pormenores de sua organização e as
normas paLa o seu funcionamento estabelecidos em regimento. ·
Art. 4.0 O presente Decreto-lei entrará em _vi.gor na data de sua publi~
cação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janei:ro, 17 de julho de_ 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS,

Alexandi·e Marcon~es Fi!lzó.

DECRETO-LEI N. 0 6. 702

:OE 17 DE JULHO DE 1944

Dispõe sôbre o pessoal da Delegacia do Tesouro Brasileiro no exterior ·e da
Contadoiia Seccional junto à mesma D.elegacia e dá outras providências
O Presidente da República, usa_.:ldo da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os SE!rviços da Delegacia do· Tesouro Bra'Sileiro no exterior,
.. atualme'nte·situada em Novd York, bem como os da Contadoria Seccional junto
à- mesma Delegacia, sE!rão executados por funcionários do Ministério da F:azenda, de acôrdo com as lotaçã"es que forem aprovadas por decreto.
Parágrafo único. Excepcionalmente, poderão ter exercício na Delegacia, ou na Contadoria Seccional, funcionádos estranhos à sua lotação, mediante
autorização do Presidente da República, na forma dos arts. 35 e 41 do De-.
ereto-lei n. 0 1. 713, de 28-de outubro de 1939 .
. Art. 2.0 Salvo caso de absoluta conveniência, a juízo do Presidente da
República, os funcionários lotados na Delegacia e na Contadoria serão removidos ao fim de quatro anos de exer-cício no exterior, para repartição situada
no território brasileiro, não podendo' se ausentar do· país antes de decorridos
quatro anos de serviço efetivo no Brasil, contados da data do regresso.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos funcionários
ocupantes dos cargos de Tesoureiro e Ajudante de Tesoureiro.
Art. 3. 0 Os funcionários lotados na Delegacia e na ContadOria perceberão, quando no exterior, uma gratificação de representação que, somada ao
vencimento ou remunei"ação, perfaça o total consignado em tabela aprovada

-~~-

Parágrafo único.

.
·A retribuição total será fixada em dólar.

Art. 4.0 Os funcionários que· servirem na Delegacia na forma do disposto
no parágrafo único do art. 1.0 perceberão, quançio no exterior, além dos seus
vencimentos ou remuneração, a gratificação de representação que fôr arbítra<l;a

ATOS DO PODER

J<:XT~Cll'l'lVO

em cada caso, pelo Presidente da República, observada a tabela a q11e se refere p artigo anterior, tendo em vista a equivalência ou analogia de fu~ções.
Art. 5.0 Os funcionários atualmente ·em exercício na Delegacia conti·nuarão a perceber as vantagens que ora lhes são atribuídas, quando superiores às que forem estipuladas de acôrdo com o dispos~o ne~te J:?ec~eto-lei.
Art. 6.° Ficam revogados oS arts. 1.0 , 2.0 e 3.0 dO De~reto-lei n.0 4-.444,
·de 7 de julho de 1942, e demais disposições em contráriO.
Art. 7.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

. Rio de Janeiro, 17 de ju,lho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Pnulo Lira.

DECRETO-LEI N. ó 6. 703 -

DE

17

DE

JULHO DE 1944

Cria uma Contadoria Seccional junto à Delegada do Tesouro
Brasileiro no exterior.

O Presidente da República, "usando da atribuição que l~e confere o artigo 180 da Const~tuição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, junto à Delegacia do Tesouro Brasileiro no exterior, atualmente situada em Nova York, uma Contadoria Seccional da. Contadoria Geral da_ República, com a organização e atribuições estabelecidas na
legislação em vigor.
Art. 2.0 A Contadoria' será chefiada por um contador de sua lotação
designado, pelo Presidente da República, para exercer a função de contador
seccional.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas ~s disposições em, cqntrário.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6. 704 -

DE 17 DE JULHO DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 6. 000.000,00,
à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituiçã_o, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito supleínentar de seis milhões de cruzeiros
(Cr$ 6.000.000,00) em refôrço da Verba 2 Material, do vigente orçamento do Ministério da Faz_enda (Anexo n. 0 16 do Decreto-lei n.o 6. 143;
de 29 de ~ezembro de 1943), como segue:

ATÜS DO PODER EX.ECU'l'IVO
VERBA 2 __: MATERIAL

Consignação li S/c n.0 25 -

Material de Consumo

Matérias· primas e produtos manufaturadm; cu semi-manufaturados destinados a
qualquer tranSformação

13

C;$ 6. 000.000.00

Casa da Moeda

Parágrafo único, O crédito a que se refere êste artigo considera-se automàí:!.camente distribuído ao Departamento Federal de Compras.
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de julho de 1944 1 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.O 6. 705

-DE

17 DE jULHO DE 1944

Autoriza a circulação de cédulas de Cr.$ 1,00 e Cr$ 2,00, e dá, outras
prOvid~ncias.

O Presidente da República, usando da atribu_ição que lhe confere o nrtigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.o. Fica o Ministro de Estado dos Negócios da F.azend; autorizado

a emitir cédulas dos valores de um cruzeiro (Cr$ 1,00) e dois cnizeiros
(Cr$ 2,00), enquanto perdurar a atual anormalidade no mercado de metais.
Art. 2.° Fica suspensa, durante êsse 'período, na Casa da Moeda, a cunhagem de moedas dos valores de um cruzeiro (Cr$ 1,00) e dois cruzeiros
(C;$ 2,00).

Art. 3.0 As cédulas referidas no art.. 1.0 obedecerão ao tipo adotado pelo
Decreto-lei n. 0 4. 791, de 5 de outubro de 1942, com a modificação do art. 2::'
do Decreto-lei n. 0 4.842, de 17 do mesmo mês e ano,
Art. 4. 0 As caracteristic<is das cédulas serão as seguintes:

Para as ,Cédulas de ·um cruzeiro (Cr$ 1,00), a efígie do Almionte.
Marquês de Tarnandaré, e, como motivo ornamenta! no reverso 1 a reprodução
-da Escola Naval.
O reverso será impresso em côr azul claro.
__:__ Para as cédulas de. dois cruzeiros (Cr$ '2,00), a efígie 'do Duque , de
Ca:xias, e, como motivo ornamental no reverso, a reprodução .da '·lEscola Militar
de Rezende.
O reverso será impresso em côr amarela.
Art. 5. 0 Será obrigatOriamente restabelecida a cunhagem das moedas do:;
valc1·es de um cru.zeiro (Cr$ 1,00) e dois cruzeiros (Cr$ 2,00), por ato e :'.!.
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juízo do Ministro de Estado dos Negócios dei Fazenda, logo que ~e restabeleça' a normalidt:~de no inercado de metais.
Art. 6.o Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1.944, 123,0 da Independência e 56. 0 da:
República.
GETULIO VARGAS •

Paulo Lira..

DECRETO-LEI N. 0 6. 706 -

DE

18

DE JULHO DE

1944·

Eleva o padrão de vencimentos dos cargos de Escrivão da justiça. Militar, dos
Quadros Permanentes dos Ministérios da Guerra e da Marinha, e dá outrae
providências 1
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ai-tigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.'' Ficam elevados, de confOrmidade com as tabelas anexas, os
padrões de vencimentos dos cargos de Escrivão de 1.a ,e 2.a entrâncias .da
Justiça Militar, dos Quadros Permanentes dos Ministérios da Guerra e da
Marinha.
Parágrafo único. Os decr~tos dos funcionários atingidos pelo disposto
neste artigo serão apostilados pelos órgãos de pessoal dos respectivos Ministéúos.
Art. 2.0 Para atender à despesa _com a execução do disposto neste Decreto-lei, ficam abertos, aos Ministérios da Guerra e Marinha - Anexos números 17 e 19~ do Orçamento Geral da República para 1944 - os créditos de
de Cr$ 72.000,00 (setenta e. dois mil cruzeiros) e Cr$ 9.600,00 (nove mil e
seiscentós cruzeiros), respectivamente, suplementares à Verba 1 Pessoal,.
Consignação I Pessoal Permanente, Subconsignação 01 Pessoal Permanente.

Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação7
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 da julho de 1944,· 123.0 da Independência e 56.<-·. da
República.
GETULIO VARGAS.

E úrico G, Dutra,
H enriqu.e A. Guilhem.
Paulo Lira.
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, DECRETO-LEI N, 0 6. 707 -

Déterminar

DE 18 DE JULHO DE 1944

2 'aCeit-ação da carteim profissionaf para prova do registro civil, nos
institutos de previdência social, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e,
Considerando a_ necessidade Q_e ser· facilitada, dentro do máximo possível,.

a concessão de benefícios, por parte dos I,nstitutos e Caixas de Aposentadoria
e Pensões, desde que constitui esta a finalidade específica dessas instituições;
Considerando que se faz mister a adoção de normas práticas, que visem
permitir o rápido processamento dos beriefícios, sem prejuízo da documentação
indispensável para prova da situação dos_ interessados, nos têrmos da lei civil;
Considemndo que a Carteira. Profissional, nos têrmos do art. 40 da Consolidação das Leis do TrabalhO, regularmente emitida e anotada serve: de prova
nos atos em que não seja exigida carteira de identidade e faz prova especialmente, para todos os efeitos legais, em falta de outras declaraÇões nas,
instituições de previdência social, com relação aos beneficiários declarados,
De-creta:
Art. 1.0 A .prova de idade dos segurados e dé qualidade de beneficiários, para o fim da concessão dos benefícios pelos Institutos de Aposentadoria
e Pensões, poderá se1· feita, na falta momentânea de Outros ·documentos com-.
probatórios do registro civil, em caráter provisório, pela Carteira Profissiona!
expedida e devidamente anotada pelo- Ministério dci Trabalho, Indústria e -Comércio.
Art. 2.0 O segurado ou os beneficiários que tiv_erem o benefício concedido nas condições do disposto no art. ·1;0 , terão o prazo de 6 (seis) meses, para apresentarem os documentos comprobatórios exigidos pelas Instituições vigentes a re"speito.
Art. -3.° Findos os prazos a que se refere o art. 2.0 sem que tenha sido
feita a prova a que neles se alude, será suspenso automàticamente o benefício, até que a mesma venha a ser produzida e aceita como definitiva.
Parágrafo único. Decorridos 6 (seis) meses da data da suspensão do
beriefício, será _promovida pela instituição a cobrança das quotas pagas, o que
se fará mediante desconto em fôlha de pagamento, se se tratar de segurado
de instituição de previdência social, ou pelos meios de direito, que cabíveis
forem, nos demais casos.
'
Art. 4. 0 Nos casos de prestação de assistência médico-hospitalar, o prazo
mencionado no art. 2.0 ser'á de 60 (sessenta) dias, ficando o segurado resp'onsável pelas despesas do tratamento relativo à sua pessoa ou à de seus
beneficiários, se não fizer a prova necessária, no prazo indicado.
Parágrafo único, A cobrança das despesas a que se refere ês~e artigo
será feita mediante desconto em fôlha de pagamento, podendo desdobcar-se
em prestações mensais, até o máxi;mo de 12 (do.ze) meses, neste caso" com os
juros de mora de 1/2% (meio por cento) ao mês.
Art. 5.0 Res~onderão, solidàriamente, com o seguradó ou os baneficiários,
perante a .re'spectiva instituiçãc, pela restituição das quotas pagas e pela~ d~s
pesas resultantes da prestação de assistência médico~hospitalar, quando ocorrerem as. hipóteses· dos arts. 3.v e 4.0 , aqueles que atestarem falsamer.te a situaÇão dos mesmos, para o fim da percepção do benefício, sem prejuízo da
ação criminal que cabível fôr.
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Art. 6.0 O cálculo do montante do benefício po_dei'á ser feito, também,
em caráter provisório, com base nos sàlários 'sôbre os quais contrlbuiu o seguradÓ para a in_stituição, procedendo-se .a posterior reajus.tamE!nto, desde que
venha a ser verificada alguma diferenç2, p0lo registro d~s contribuições efeti'f'amente pagas .
' Pa'rá_grafo único. O tempo de serviço do segun:.dO poderá ser, igualmente, calculado, provisOriamente, de acôrdo com os registros existentes na
instituição, procedendo-se ao reajustamento que fôr necessário, posteriormente.
Art. 7.0 Os Institutos e .Caixas de Aposentadoria e Pensões prestarão
aos segurados e beneficiários. dentro das possibilídades d~ seu pessoal, de
sua o~·ganiz~ção administr:ativa e das respectivas verb&s orçamentárias, a assistência que fôr necessária p2ra a obtenção dos documentos de inscriçã.o, podendo adi.antar, para êsse fim, por conta das quotas de benefício, a quantia
de que hajam r;Üster, uma vez que o ,Pagamento da despesa respectiva se faça
per· intermédio da própria instituição.
'
Parágrafo único. A interferência da instituicãO, nesses casos, feita a título de simples assi.stência, n8o exime o segurado~ ou os benefiéiários da obrigação, nem da sanção ou responsabilidade, estabelecidas, respectivamente, nos
arts. 2.0 .a 4.o.
Art. 8.0 Os Institutos e Caixas de Aposentadoria .e Pensões facilitarão~
ao máximo, entre si, a transferência efetiva das contribuições dos. respectivos
segurados, bastando, para ist<;>. requisição da instituição à qual passou a ser
filiado o interessado, dispensado, para qualquer efeitO, requer.imento por parte
'dêste:
<>
Parágrafo único, Independentemente da transferência efetiva a que se
refe::e êste artigo, a instituição que receber requisição de out::a nesse sentido,
para fins de beneficio, enviará, com a maior urgência, à requisitante, uma declaração contendo os elementos relativos 'às contribuições pagas e ao. _tempo.
de serviço, quandc fô:: caso, a fim de que fique habilitada à cm1cessão imediata do -benefício, efetuando~se posteriormente, a transferência das contribuições.
Art. 9.0 Os seryidores encarregados da expedição· das Carteiras PrQfissionais e das anotz.Ções posteriores nas mesmas, procederão, sob pena de respomabilidade, à inutilização, de modo bem visível, das linhas não preenchidas no .impresso nelas existente a fls. 2 verso, bem como das porventura conseqüen·t~s às anotações que venham a Ser feitas, que antecederem à respectiva
assinatura.
, Parágrafo único. O Serviço de Identificação Profissional do 1 Departamento NacioÍJ.al do Trabalho, bem assim os serviços que lhe correspond,~rem
nas Delegacias Regionais e no Departamento Estadual do Trabalho, de São
PaulO, prestarão· tôda cOlaboração aos Institutos e Caixas, para rápida verificação, em caso de dúvida, dâ. autenticidade das declarações constantes das Car' teiras Profi:;sionais.
Art. 10. O retardamento injustificado no processamento dos pedidos de
beD.efício, dos recursos que lhe sejam referentes e no seu pagamento constituirão falta g!'ave e sujeitarão os responsáveis às penas correspondentes,
Art. 11. As dúvidas suscitadas na execução do presente Decreto-lei serão
resolvidas pelo Departamento de Previdência Social do Conselho Nacional do
Trabalho, .Com os recursos legais.
Art. 12. O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de J an~iro, 1,8 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
R~pública.

GETULIO VARGAS.

Alexandre l'l.larcondes Filho.
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'
DECRETO-LEI
N. o 6. 708 -

DE ,_18 DE JULHO DE 1944

Regula a situação de ·praças desertoras c?as fileiras do Exército·
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigO 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As praças desertoras do Exército, de qualquer Unidade, que se
apresentarem ou forem capturadas, em tenitório da 1.a Região :Militar, serão
recolhidas ao Presídio Militar, na Ilha de Bom Jesus, sendo ali processadas
e julgadas pelos Conselhos de Justiça que se fizerem necessários, os quais
funcionarão no Presídio.
Art. 2.0 As praças desertoras perteó.centes à -Fôrça Expedicionária Bra-'
sileira que se apresentarem ou forem capturadas, em território da 1.a Região
Militar, após a partida de suas Unidades para o estrangeiro, serão reincluídas
na Companhia de Guardas da Ilha de Bom Jesus, aplicando-se-lhes o disposto
no art. 1.0 •

Art. 3.° Fíca o Ministro da Guerra autorizado a transferir de outras
Regiões para a 1.a Região Militar as praças desertoras que ·nelas forem captura.das ou se apresentem.
Art; 4.0 O Comandante da 1.a Região Militar organizará tantos Conselhos quantos necessários par~- o fim previsto no art. 1.0 •
Art. 5.0 Os Conselhos de que trata o art. 1.0 do presente Decreto-lei
obedecerão às normas estabelecidas para os Conselhos dos Corpos de Tropa
de que trata o Có.digo de Justiça Militar, baixado com o Decreto-lei n.0 925,
de 2, de dezembro de 1938.
'

Art.

6.0 O presénte Decreto-lei entra _em vigor. na data ,de sua publicação, revogadas as disposições . em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

-ewico G. Dutra.
DECRETO-LEI N. 0 6. 709 -

DE 18 DE JULHO DE 1944

,,

Cria cargo isolado, de provimento em comiGsâo, po Quadro Permanente do
'Ministério da Educação e Saúde e abre créditO suplementar à Verba que
esp~ifica

O Presidente da República, usando da" atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 "Fica criado, no Quadro Pe:manente do Ministério da Educacão
e Saúde, o cargo isolado, de provimento em comiSsão, padrão L, de DireÍ:or
(M. Inc.) do Museu da Inconfidência, instituído pelo De-cretoJlei n.o 965,
de 20 de dezembro de 1938.
Art. 2.° Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde, paFa atender·
à despesa com a execução do disposto neste Decreto-lei, o crédito de Cr$
13.000,00 (treze· mil cruzei.-os), suplementar à Verba 1 -Pessoal, Consignação I - Pessoal Permanente, Subconsignaçãa: 01 ---; Pe:;scal Permanente.
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Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor, em 1.0 de agôsto do corrente
ano, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Jane,iro, 18 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República:.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capatletna.
P:::.ulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6. 710-

DE

19

DE JULEiO DE

1944

Eleva os vencimentos tne1J:oais dos Dhctot·es da Est-rada de Ferro Noroeste
do Brasil e da Rêde de Viação Parana.-Santa Catarina
O Presidente da República, usando dn atribuição que lhe confere o ar-

tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam elevados para Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros) os vencimentos mens21is dos Diretores da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e da
Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina,- a que se referen1 os artigos 5.0 , parágrafo único, do Decreto-lei n. 0 4.176, de 13 de m2.rço de 1942, e 5.0 , pa~
rágrafo único. do Decreto-lei n.c- 4. 74-6, de 25 de setembro de 1942, al~
t<~rados,. respectivam.ente, pelos Decretos-leis ns. 0 6. 347. e 6, 478, de 16 demarço e 9 de maio de 1944.
Art. 2.0 :Êste De~reto-lei vigorará a pa;:tir de 1 dfõ julho próximo vin-douro, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944; · 123.0 da Independência e 56,<::!>
da República ,
GETULiO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO-LEI N, 0 6. 7'11

-DE

19 DE JULHO DE 1944

Abre ao Ministéz:io da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
38. 500,00, para o fim que especifica
O Piesidente da República, usa~do da atribuição que lhe confe're o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Via.ção e Obras Públicas o crê~
dito especial de trinta e Oito mil e quinhentos crm:eiros (Cr$ 38. 500,00),
destinado a atender a pagamento de salários devidos B José Moreira de Oliveira, ex-servidor da Vi2ção Férrea Feden!l Leste Brasileiro.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entra em vigm· na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de ju1ho de 1944; 123.0 - da Independência e 56.o
da República,
GETULIO VARGAS.

João de Mer.donça Li;
Paulo Lira.
Col. de Leis . - Vol. V

·F. 4
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DECRETOMLEI N. 0 6. 712 -

DE

19

DE JULHO DE

1944

Altera. dispositivo do Decreto-lei n. 0 4. 560, de 10 á E e.gôsto de 1942

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigc. 180 da Constituição, decre·ca:
Art. 1.0 O art. 2.0 do Decreto-lei n. 0 4. 560, de 10 de agôsto de
1942 p!.:ssa a vigor2r com a seguinte redação:
Art. 2.0 Na Seção IV do Diário Oficial serão feitas as publicações dos Conselhos: 1.0 e 2.0 de Contribuintes, Superior de Tarifa. Nscional do Trânsito, Nacional de 'Águas e Energia Elétrica,
Nacional de Trabalho e· Regional de Trabalho; da Câmara de Reajustamento Econômico; das 'Juntas: de Ajuste dos Lucros Extraordinários, de Conciliaçã~ e Julgamento no Distrito Féderal; e do
Tribunal· Marítimo Administrativo.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vig01 na data .da sua.· publicação.
Art.

~h

0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944; 123.0 da Independência' e 56.0
da República,
GETULIO V .ARGAS,

Alexandre MarcondBs Filho.
Paulo Lira

DECRETO-LEI N, 0

6~ 713 ~ DE

19

DE JULHO DE

1944

Autoriza o lVíinistério dos Negóclos da Fazenda a aceitar, pela Um'ã.o, a doaC"",ão
de bens de propriedade da Companhia Territorial Vila dos Lírios, e~ dá
out.ras providências
·
'
O Presidente da República,· usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica a Diretoria do Domínio da União, do Ministério da Fazenda, autorizada a aceitar, para os serviços do Serviço Federal de Ãi;uas
e Esgotos do Distrito Federal, do Ministério da Educação e Saúde, a doação
que, independentemente de qualquer indenização, faz a Companhia Territorial
Vila dos Lírios, sociedade anônima domiciliada na Capital Federal, à Umâo,
das instalações construídas pela doadora para o abastecimento de água da
"Vila dos Lírios'.', situada na Estaçãp de Cavalcante, na freguesia de Inhaúma, no Dis'tri-::o Federal, e respectivos terrenos situados na rua Almeida Reis
n. 0 131, ·ladeira Zeferino Costa e rua projetada, todos naquela "Vila", com as
benfeitorias e aparelhamentos seguintes: dois reservatól-ios de água, um abrigo
de bombas, um pequeno compartimento sanítário, um conjunto de dois grupos elei.To-bombas de recalque corr todos os seus pertences e canalizações de
aspiração e rec2lque - bens êsses que, especific8.damente mencionados, foram
objeto de têrmo "de cessão assinado no Serviço de Águas e Esgotos do Distrito Federal ~m 7 de fevereiro de 1939.
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Art. 2.0 O contrato da doação será outorgado por escritura pública e
consignará as condições eStipuladas no têrmo d~ ceSsã0 mencion.ado no arti~
go anterior e os elementos técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o n. 0 100.742, de 1942.
Parágrafo único. No contrato, a União sel"á r~prcsentada de acôrdo com
o que dispõe a. lei vigente, assinando, também, como as.sistente, o direto< do
Serviço Federal de Águas· e Esgotos do Distrito Fedeml.

Art. 3.0

Êste Decreto-lei entrará em -yigor na data de sua publicação.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.() da
Repúb}ica.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.
Gustavo Capanema.

DECRETO-LEI N. 0 6. 714 -

DE 19 DE JULHO DE 1944

Isenta do pagamento de- foros as entidades de desportos náuticos, titulares de
aforamentos concedidos antes da vigência do Decreto-lei n.<J 3.438, d€1
17 de julho de 1941

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As entidades de desportos náuticos, titulares de aforamentos de
terrenos de marinha e seus acrescidos, concedidos antes da vigência do Decreto-lei n. 0 3.438, de 17 de julho de 1941, ficam isentas de pagamento dos
foros, enquanto os utilizarem pa~a a prátic;i dêss~s desp<~rtos.
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entra em vigor na .data de sua publicação,

Art. 3.

Revogam-si,'!; as disposições em contrário.

0

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123.0 da 1ndependência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
Paulo Lira.

DECRE.TO~LEI

N. 0 6. 715 -

DE

19

DE JULHO DE

1944

Abre, ao NÚnirotério da Viação e Ohra.s Públicas, o crédito especial de
Cr$ 100. OOO,OQ para. o fim que- especifica
O Presidente da República, usando da atribufção que lhe confere o artigo 180 da Collstituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto, ao Ministério da Viação e Obras Públicas, o cré.,.
dito especial de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) para· atender às despesas decorrentes da ida de dois funcionários federais 8.0 estrangeiro e l·espectiva estada, nos Estado>J Unidos da América do' Norte, durante o período
de cento e vinte .dias.
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Art. 2.0
cação:

O crédito ·a q<.:.e se refe:re êste Decreto-lei terá a seguinte Z.!='1i-

Cr$

Ajuda de custo
Gratificação de representação (US$ 500,00 mensais)

20.000,00

Cc$ 80.000,00

Art. 3.0

Êste Decreto-lei entra em vigor na dz.ta de sua publicação.

Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56Y ·da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
Paulo· Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6. 716

~ DE

20

DE JULHO DE

1944

Eleva. os ve'ncimentos das enfermeiras da Reserva do Exército, convocadas

E.'.l't.

O Presidente da República, usando da a-tribuição qua lhe confere o
180 cl.~ Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam elevado::l os vencimentos das Enfermeiras da Reserva do
Exército, convocadas, para Cr$ 758,00, Cr$ 870,00 e Cr$ 1. 000,00 para as
3.a, 2.a e V' classes respectivamente,
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na da•ta de sua publicação,
revog<,cbs r.<s disposiçõ~s em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1944, 123.0 da Independência< e 56.0 da
República.
GET,ULIO VARGAS.

Eurico G, Dutra.

DECRETO~ LEI

N.0 6. 717 -

DE

20

DE

JULHO

DE

1944

Concede pensão especial à viúva e aos filhos menores de Irineu Braga
da Siiva
O Presidente da Re'pública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art, 1.0 É concedida à viúva i e aos filhos meneies de Irineu Braga
da Silva, ex-Condutor de trem, classe E, do extinto Quadro II do 'Ministério
da Viaç0.o e Obras Públicas, raorto em 15 de outubro de 1942 quando no
exercício de ·suas· funções, uma pensão especial ua importância de C~$ 181,00
(cento e oitenta e um cruzeiros) mensais.
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P.s.rágrafo único. A pensão especial de que trata' gste artigo é devida
a partir da data da viggncia do presente Decrete-lei, correndo a despesa à
conta da verba orçamentária de~tinada ao pagamento dos demais pensionistaS
a cMgo do Ministério da F~zenda.

Art, 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogad3s -as disPosições em contrário.

l-:;;:io de Janeiro, 20 d~ julho de 1944, 123.0 du "Independência e 56.0 da
República.
GzTULIO VARGAs.

João de I'.1endonça Lima.
Paulo Lira.

DECRETO-LEJ N ,0 6. 718 -

DE

20

DE JULHO DE

1944

A. utoLiz~ o P!efeito do Disrrito -Federa[ a realizar a. permuta dos' imóveis qae
menciona
O

Preside:.'!te da R.epúbiica, usando da Dtribuição que lhe confere o
d~ Constituiç8.o e 1~os têrrnos do art. 3 i do Decreto-1ei n. 0 96, de
22 de dezembro de 1937, decreta:

srt. 180

Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a -realizar a perr::mte dos lotes 2 e 3 da Quadra VII, com área de 661,00m2, do proje-to. de
lct~sm.e>".to n.O 9 .05'7, ds.· Esp!ana.da do Castelo, aprovado em 4 de maio
de 1.943, de propriedade .dn Prefeitura 'do Distrito F~deral, pêlos 1ot8s 2 e 3
da Qus.dra IV, no meom;,o loc:2.l, com á~e? de 5ê0,90m2, do projeto d-e lot-eamento n. 0 1. 858, aprovado em 27 de ag$sto de 1935, de propriedade da So·
çied:::•de Predial Oliveira Limitada e .çie Antônio d6 Oliveira ~sntos.
Art. 2. 0 A presente permuta é feita sem prejuízo do
de valores dos terrenos em aprêço.
·

p~gamento

d3 dife-

t8'.1Ça

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
P.i.o de J<>r.eiro, 20 de j'.!lho de 1944,· 123.0 da Independência; e 56.0 da

Repúbllca.
GETULIO VARGAS.

P.Jexandre

DECRE-TO~LEI

N. 0

6. 719 -

DE

20

ME~;rcondes

Filho.

DE Jtil..HO DE 1944

Transfere gi-atuitamente ao Estado do Rio Grande do Norte, PéYa fins d€.
a,.LJ:pliação do Grupo E:.;cok:r «Isabel Gondim", o domínio útil do terreTio
ac1·escido de marin!~a que :menciona, situado na cidade de N~tal, capital
do mesmo Estado, e dá outras providênci3.s
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Co:nstituiÇão, decret'a:
Art. 1°. Fica transferido gratuitamente ao Est::~do do Rio Grande do
Norte o domínio útil do terreno acrescido de marinha, com 2 área de mil cento'
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v.inte e um ~metros quadr::::dos e ses·sewta e cinco decí:metros quadr8.do~
1.121,65 m2), dtuado na Avenida Sach.8t (prolongamento), tmnbém deuomin<lda Avenida Nísia Floresta, esquina da Rua Benjamim Constant, :w
bairro de Anchieta, antigo Rocss, na cidade de Natal, capital do mesmco 'Estado, em continuação à áre8 já_ edUic<!da do Gl"upo Escolar "Isabel Gandim'?,
situada na Ru9. Alm.ino Abnsc, esquina da Rua Benjamim Constant, e de
acôrdo com a discriminação técnica constante do processo protocolado no
Ministério da Faze:r1da sob o n. 0 123. 329, de 1943..
Art. 2.0 O terreno objeto da p1·esente trcmsferência se:rá exclushramente
utilizado na amplié!ção, para novas inst::1lações, do grupo eScolar me11cionado
no artigo antecedcmte, cujo ·terreno foi cedido pela União ao Estado ·do Rio
Grande do Norte, pelo Decreto n. 0 24.590, d'3 6 de juiho de 1934, par~ a
construção do mesmo· grupo escolar.
Art. 3.0 Na Diretoria do Domínio da· União assinar-se-á contrato de efe..
tivação d8 transferência do domínio útil do terreno rnenciono.do no artigo pri. m~iro, com os elemento!> técnicos COJ,1St~mtes do· processo antes -citncio.
§ 1.0 O cont1·ato será lavrado em livro da repartição local e valerá como
escritura pública, para efeito ·cte transcrição no Registro de ImÓ'n:ds competente, mediante certidão vc-;:bo ad verbum.
§ 2.0 O contrato será isento de qualquer impôsto" de sêlo ou emül.'umento e sua transcrição no Registro de Imóveis f ar-se-á grstuitamente,
Art. 4.0 Nenhum onus ou contribuição fiscal federe.! gravará o terreuo,
cujo domtnlo útil se transfere pelo presente Dec>eto-lei, isenção que· se esten·
derá ao terreno cedido .pelo Decreto n. 0 24.590, de 6 de julho de 1934, bem como
" às benfeitorias ou construções existentes ou por existirem.

Art. 5.0 O domínio útil do terreno mencionado no artigo primeiro reverterá ao p::1trimônio da Uni2o, sen:1 que esta responda por indenização de
espécie alguma, ainda mesmo quanto. às conBtruções e benfeitorias, incorporadas ao sol.d, se as obras de ampliação das 'instalações do grupo escola-r. ora
denominado "Isabel Gondim", não se -redizarem dentro de cinco anos, contados
da data do contrato . de efetivação citado no artigo terceiro ou se, realizadas
e.s obras, se der ao imóvel destinação diferente da prevista no artigo segundo
dêste Decreto-lei.
Art. 6. 0
cação.
Art. 7. 0

O presente Decreto-lei entre.rá e::n vigor na data de sua publi!Zevogam-se as disposições em cor.tráfio.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 1944, 123.0 da Independôncia _e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.0 6. 720 -

DE

21

DE

JULHO DE 1944!

Abre ao 1Winisi:ério dQ Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
12.314.724,20, para atender:::. construção da. estrada de rodagem Anápolis a S. José do 'Eccaniins
O Presidente da República, us<lndo da atribuição gue lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 F.ica abe:rto ao MinistÚio da Viaç#to e Obras Públicas o crédito especial de doze milhões treze_ntos e quatorze mil setecentos e vinte e
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quatro cruzeiros e vinte centavos (Ci$ 12.314.724,20), a conta dos recursos
previstos no Decreto-lei n. 0 4. 789, de 5 de outubro de 1942, para atender
a construção do prime~w trecho da esh·ada de rodagem Anápolis São
J o~é do Tocantins, no E!.lta do <le Goiaz .

Art. 2. 0

'

Êste Decreto-lei entra em vigor na data d~ sua publicação,

!evog2.das as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de ju1ho de 1944, 123.0 da Indepcmdência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
Paulo Lifa.

DECRETO-LEI N.0 6.721- DE.21 DE JULHO DE 1944
Altera as carreiras de Escâtu•ilrio e de Oficial AdministL·ativo db Qm1dto
Perm;;;nento do R1inistéâo da ll/larinha e dá outras providências

O P:residente da República;· usando da' atribüição que; lhe confere o artigo 180 da Com'citu~ção, decreta:
Art. 1.0 ficam altéradas, conforme a tabela ~mexa, as carn;iras de Escriturário e de Oficial Administrativo do Quadro Penr::anente do Ministério
da Maripha,
Art. 2.0 Para atender à despesa com a execução do disposto neste
Decreto,. fica aberto, ao 1Vlinisté:rio da Marinha Am~:;,:o n. 0 19 do Orçamento Geral da' República p:ilra 1944, o q-édito de· Cr$ 982.800,00 (nÇ~v~
centos e oitenta e dois mil e oitocentos cruzeiros), suplementar à Verba 1
Pessoal, Consign~ção I Pessoal Perr.umente, Subconsignação 01 Pessoal Permanente.
·
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará" em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
' Rio de Janeiro, 21 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República'.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.
Paulo Lir,,a.

JUINIST.f::RIO

DA ii_IARINHA

QUADRO PERMANENTE

/

SITUAÇÃO ATUAL

N6m.

Classe

carreira ou cargo

de
cargos

ou
padrão

I
I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Núm.

ExC:e-

I'

Vagos

Quadro

Carreira ou cargo

de

C8rg;os

dentes

Classe

Exc e-

ou
· pach·ão

d.entes

Vagos

Observações:

I

Escriturário

. . . . . . . . . . . . ... .
. . . . . . . . . . . .... .
. . . . . . . . " ......

30
60
120

---

-

G
F
E

-

210

I
I

-

I

I

Oíicinl Admi-·

tJistrativo

. . . . . . . . " ...... I
. . . . . . . . . . . . ... .
. . . . . .. . . . ... . . .
. . . . . . . . . .. ... . .

4

7
11
13
16

--51
.

............ " ..

-

L
K

-

J

I
H

.

I
.

I Q.
Q.
I Q.

I'

Escâturário

I!

P.
P.

80

120

P ..

---

I'

'-

II

I
I

-

Q. P.

-

Q. P.

I
I
I

G
F
E

-

-

I

................
................
.......... " ....
................ I
. ...............

75

L
K

J

I
H

-

-

I
I

--40

3
4

4
6
7

-

--24

-

I
~

20
20

I

nistt-atiyo
7
11
15
19
23

I

'

I

Olicial Admi-

---

I

..

I

I

II

250.

Q. P.
Q. P.
Q. P.

-

I

. .......... ·• " ..
................
......... " ......
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I

I

-
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DECRETO-LEI

Deuoga. o

!'1·

0

Dec~·eto-lei

6. 722 -

DE 24 DE JULHO DE :1.944

n.0 .1.847, de 7 de dezembro de 1939

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica revogado o disposto no parágr2fo único do art. 13 do Decreto-lei n. 0 1.847, de 7 de dezembro' de 1939.

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em 'vigor na d.'lta de sua publicação.

'Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1944,
República.

123.~

da Independ&ncia e 56.0 da

GETULIO VARGAs.
Paulo Lira.

DECRETO-LEI N, 0 6. 723

~

DE 24 DE JULHO DE 1944

Abre ao Ministérió da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 235. 800,00,
à ve:ba que especiíica
O Presidente da República,· usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Comtituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de quzentos e trinta e cinco
mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ 23-5.800,00), em refôrço da Verba 1 ~ Pes·
soai, do Vigente orçamento do Ministério da ·Fazenda (Anexo n. 0 16 do De·
ereto-lei n.O 6.143, de 29 de dezembro de 1943), cOmo segue:
VERBA 1

Consignação 11 -

S/c. 08

PESSOAL

Pessoal Extranumerário

Novas admissões para atender ao desenvolvimento dos serviços
04 - Diretoria Geral da Fazenda Nacional
06 Serviço ·do Pessoal ....•...

Cr$ 235. 800,00

Parágrafo único. /O crédito a que se refere êste artigo se destina à Caixa
de Amortização.

Art. 2.0

:ítste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da

República.
GETUJ..Ío VARGAS •.

Paulo Lira.

58

A'fOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO-LEI N. 0 6. 724 -

DE

24 Dl( JULHO DE 1944

Acrescent-a um parágrafo único ao. a.rt. 206 do Decreto-lei n. 0 1. 713, d&
28 de outubro de 1939

"

O Presidente da Repúbli~a, usando da atdbuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 O art. 206 do Decreto-lei n.O 1. 713, de 28 de outUbro de 1939,_
passará a ·vigomr com o seguinte parágrafo ÚP.ico:
"Poderá também, a juízo do PresideP..te da Rep4bfica, ser apo ...
sentado em cargo de provimento em comissão o funcionário que o
houver exercido por mais de quiÍ1ze anos, interpoladamente, e contarinais de cinqüenta anos de serviço públicci".
'
Art. 2. 0

O presente Decreto-lei entrará em vigor na data do sua pu....

blicação.
Art, 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da.
República,
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Paulo Lira.
Ewico G. Duí-ra.
Henrique A. Guilhem.
]oâ.o de Mendonça Lima.
Oswaldo Aranha. '

Apolonio Sales.
Gustavo Capanema.
]onquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N. o 6. 725 -

DE

24

DE .JULHO, DE

1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Fede1·al a elevar para 6 %~'nas condições que.
menciona, a taxa de juros do empréstimo de Cr$ 100. 000. OOÓ,OO da emifisãa
de apólices autorizada pelo Decreto n.0 3·.462, de .4 de março de 1931, e
dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conferé, o ar..
tigo 180 da Constituição, e nos têrm.os do. art. 32 do 'Decreto-lei n.O 96, de 22
de dezembr~ de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal eutorizado a elevar para 6 %
(seis :por cento) a taxa de juros do empréstimo de Cr$ 100.000.000,00 (cem
milhões de cruzeiros) do Decreto n. 0 3.462, de 4 de março de 1931, podendo,
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para êsse fim, alterar os planes e pre~zos de resgate das apólices do referido
empréstimo e suprimir qualquer vante~gem., desde que fique assegurado aos
portadores dos referidos ~ítulcs. que não concordarem com es novas condições,
o direito de reS:t;nbôlso do valor nominal dos mesmos títulos.
Art. 2. 0 As mcdific2ções que forem introduzidas has c12u::;u1as do emprés~
"timo a que se refere êste Dscreto~lei, entrarão em vigor a partir de 1.0 de
janeiro de 1946.
Art. 3.0
Rio de
República.

Revogam~se

J 8P..eiro,

as disposições em contrário.

24 de julho· de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d3.

GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho,
Paulo Lira.

DECR~TO-LEI

N. o 6. 726 -

DE

24. DE JULHO DE 1944

Abre ao Ministério .da Viacão e Obras Públicas o crédito suplementaz de
Cr$ ",0. oõo,po, à vezba que especifica.
O Presidente da Re-pública, w>ando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito sup!ementar de quarenta mil cruzeiros
.(Cr$ 40.000,00), em refôrço da Verba 1 - Pessoal, do vigente orçamento do
Ministério da Viação e Obras Públicas (Anexo n.O 22 do Decreto~ lei n. 0 6 .143,
de 29 de dezembro de 1943), como segue:

VERBA 1 -

Consignação lll -

S/ c. n.0-17 -

Art. 2.0

PESSOAL

Vantagens

Gratificação de representação de Gabinete
01 - Gabinete do Ministro ............ .

c.s

40.000,00

Ítste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação,

Art. 3.0 · Revog2.m~se as disposições e!ri contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 19"44, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
Paulo Lira.
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DECRETO-LEI N. 0 6. 727 -

DE

24

DE

JULHO

DE

1~44

Concede pensão especial aos herdeiros de urn funcionário da Estrada de
Ferro Goiaz

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constitqição, decreta:-.
Art. 1.° Fica concedida aos herdeiros de Antero Alves, maquinista de
esti-ada de ferr.o, classe G, do Quadro VII Parte Suplementar do
Ministério da Viação e Obras Públicas, fakcido em conseqüência de acidente ocorrido em serviço, a pensão especial de Cr$ 169,50 (cento e sessenta e nove cruzeiros e cinqüenta centavos) mensnis.
Parágrafo único, A pensão "especial a que se refere êste artigo é deVida a partir da data da .vigência do preSente Decreto-lei, correndo a despesa
à conta da verba orçamentária destinada ao pagam2nto rios demais pensionistas a cargo do Ministério da Fazenda.

Art. 2. 0 Êste decreto-lei entrsrá em vigor na data de
revogr:das ,as disposições em cOntrário.

RUa

publicação,

Ri.o de Janeiro, 24 de julho. de 1944, 123.0 da !~dep~ndêdcia ~ 56.0 da
República.
GE'fULIO

VARGAS.

]oã.o de Mendonça Lima.
Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.O 6. 723 -

DE

24

DE JULHO DE

1944

Concede pensão especial aos herdeiros de um extranumerário da Estrada de
Ferro Goiaz
~igo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar180 da Cq,nstituição, ·d~creta:

Art. 1.0 Fica concedida aos herdeiros de Mário Ribeiro, extranumerá~
rio-diarista da Estrada de Ferro Goiaz, falecido em conseqüência de acidente
ocorrido em serviço, a pensão especial de Cr$ 75,00 (setenta e cinco cruzeiros) .
Parágrafo umco. A pensão especial a qué se •efere êste artigo é. devida a partir da data da vigência do presente DB(':reto-lei; correndo a despesa à conta da verba orçamentária destinada ao pagamento dos demais pensionistas a cargo do Ministério ·da FaZenda.
Art. 2.0 :Este Decreto-lei" entrará em vigor na data de sua publicação,,
revogadas. as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VAimAS.

]oiio de Mendonça Lima.
Paulo Lira.
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DECRETO~LEI

N. 0 6. 729 -

DE

24 DE JULHO DE 1944

Concede pensão especial à viúva de Alípio Lopes
O Presidente da República, usando da atribuição. que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

'

Art. 1.0
É concedid~ à, vmva de Alípio Lopes, ex-Mestre de Linhas,
classe F, do extinto\ Quadro IV, do Ministério .da Viação e Obras Públicas,
falecido em 31 de maio de 1943, em conseqüência de acidente ocorrido no
e=-ercício de suas funções, uma pensão especi~l de Cr$ '131,80 (cento e trinta
e um cruzeiros e· oitenta centavos) mensais.
. Parágrafo único. A ;,.ensão especial de que trata êste artigo é deVlds a partir da data da vigência do presente Decreto-lei, correndo a despesa à conta orçamentária destinada ao pag~m.ento dos demais pensionistas
a cargo do Ministério da Fazenda.
'Art. 2.0 O presente Deo·éto-lei entrará em viga~ na data de sua pubiic::.ção, revogadas as disposições em contrário.
l~io de Janeiro, 24· de julho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6. '.il30

Dispõe

~;ôbre

-DE

24

DE JULHO DE

1944

a cota do impôsto de divers"ões públicas destinad& à Caixa
Nacional de Estatística Muni.cip'al

O Presidente da República, usando da atdb{iição que lhe confere o artigo 180 da Const~tuiçãp, .decreta:
Art. 1.0 A contribuição tributária destinada à Caixa N acionai de Estatística Municipal, tomada extensiva ao Distrito Federal pelo art. 5.0 do
Decreto~ lei n. 0 5. 981, de 10 de novembro de 1943, se:rá arrecadàda na forma
prevista na pre:oente Lei, sob a designação de "cota de estatística".
Art, 2.0 A "cota de estatística" constitui um acréscimo ao impôsto
cobrado pela Prefeitma do Distrito Federal sôbre o valor dos bilhetes de
ingresso em casas de diversões de qualquer gênero, ou em locais onde se
realizem espetáculoS ou exi.bições, acess!veis ao público por meio de .entrada
paga.

Art. 3. 0 Na forTna do art. 9. 0 do Decreto-lei n.O 4.181,- de 16· de
março de 194-2, a "cota de estatística" será igual à do impôstc de diversões
já em· vigor, isto é, sed~ calculada à razão de 10% (dez por· cento) sôbre
o preço de ingresso ou bilhete, elevadas a Cr$ 0,10 (dez centavos) as frações
desta importância .
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Art. 4.0 A parf:e do impôsto de diversÕ8S que passa a constituir. a
"cota de estatística" será cobmda adicionalmente por meio do" me:>mo sêlo
que fôr adotado pelo Conselho Nacional de Estaústica para a execução, nos
Estados e nos Territórios, dos. Convêni03 de Estatística Municipal, ratificados pelo Decreto-lei n. 0 5. 981, de 10. de novembro de 1943.
Art. 5.0 Prevalecerão, em rel2.ção à "cota de estatística" preyista na
presente Lei'1 as isenções em vigor para o impôsto de diversões.

Art. 6.0 As sanções aplicáveis na arrecadação do impôsto de diversões,
bem como sua fh:calização, entendem-se extensivas à n_ova comp:reensão dada
ao tributo.
Art. 7.0 A "cota de estatística" prevista nesta Lei ,-;erá exigível a
partir de primeiro de agôSto de 1944, na conformidade do que dispuserem
os ó.-gãos competentes do Instituto Brasileiro de Geografia, e EstatÍó>tica, em
cumprimento ao, estabelecido :nos artigos 6.0 e 7.0 do citado Decreto-lei número 5.981, de 10 de novembro de 1943.

Art. 8.0 A presente Lei entrará em vigor nà data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de
República

J andrci~

24 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filb.o;

DECRETO-LEI N.0 6. 731 --

D~

24· DE .FaLHO DE 1944

Ctia funções !Jratificadas no Quadro Permanente do M.inistéâ.o da Agricultura
e dá outras providências

tig~

O Presidente da' República, usando da atribuição que lhe confere o ar180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Ficam criadas, no. QuB.dro Permanente do Ministário da Agri,cultura, para o Serviço de E.c()nomia Rmal, as funções gwtificadas de Chefe
de Agência das Agências nos. Estados do· Amazonas, Goiço.z e f!J!ato Grosso
e .].':rdtó:rio do Acre, c~m Cr$ 5. 400,00 anuals cada uma·.
Art. 2.° Fica abérto, ao Ministédo da Agricultura An2:r.:o n.0 14 do
·Orçe.mento Geral da República _para 1944 O crédito d2 Cr$ 21. 600,QO
(vinte e um mil e seiscentos cruzeiros), Suplementar à Vé-rba··l PessoâL
Consignação III V <intagens, Sub--consignação 09 Funções gratificadas,
para atender à despesa com a execução do disposto neste Decreto-lei.
Art. 3.0

Êste Decreto-lei entrará em vigo~ na data de sua publicaÇão.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apol o-nio Sales.

Paulo Lira.
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DECRETb-LEI N.0 6. 732 -

DE

24 DE JULHO DE 1944

·Dispõe :=:óbre a finalidade e funcionamento da Biblioteca Nacional e dá outras
providências
O Presidente da República, us9.ndo da atribuição que lhe confere. o artigo 130 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A Biblioteca Nacional (B. N.), diretamente submdinada ao
Ministro da Educação e Saúde, tem pül" finalid<lde:
I -

manter e conservar:

a) repertódo completo das publicações nacionais;
b) coleções de Ii:!anuscritos, cartas geográficas e estampas;
c) coleções selecicnadas de obras estrangéiras.
II - p;:omover, pelos meios a seu alcance, a divulgação da cultura sob
as suas diversas formas e tornar mai:; conheCido, no país e no esb·ang-eiro, o
.patrimônio biblingráfico nacional.
Art. 2.0 A B. N. compreeende a Divisão de Consulta, a Divisão de Preparação e a Seção de Administração;
Art. 3.0 A B. N. terá os pormenores de sua organização e as normas
:para o seu funcionamento estabelecidos em Regimerrto.
Art. 4.0 Ficam criados, no Quadro Permanente do Ministério da Edu.
-cação e Szúde, para a Biblioteca Nacional, os cargos isolados, de provimento
em comissão, padrão N, de Diretor de Divisão (D. C. - B. N.) e Diretor
de Divisão (D. P. - B . N.).
Art. 5.0 Ficam criada:=;, no Quadro Permanente do Ministério da Edu·cação e Saúde, para a' Biblioteca Nacional, as seguintes funções gi-atificadas:
Anuais

1
1
1
1
l
l
1

1
1
1
l

l

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

Seção (S. A. - D, N.)
Seção (S. Aq. ~D. P. -B. N.) ......
Seção (S. Cl. - D. P. - B. N.)
Seção (S. c. - D . P. - B. N),
Seção (S. E. R. - D. P. - B . N.) ..
Seção (S. F. - D . P. - B. N.) ......
Seção (S. j'b. - D. P. - B. N.) ....
Seção (S·. L. R. - D . c. - B . N.) ...
de Seção (S. P. - D. c.
B. N.)
de Seção (S. M. - D . c. - B . N.) .. ,
Ch~fe de Seção (S. c. G. - D . c. - B . N.)
Chêfe de Secão (S. B. ,A. - D . c. :..._ B. N.). ...
Chefe cÍe' SeÇão (S. o. c. - D . c. - B . N.)
Chefe de Seção (S. Cn. - n'. c. - B . N.)
Secretário do Dhetor (B. N.) ....................

Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
l Chefe
1 Chefe
1 Chefe

de
de
de
de
de
de
de
de

-

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

4.200,00
Cr$ 6.600,00
Cc$ 6.600,00
Cc$ 6.600,00
C c$ 4. 800,00
Cc$ 6.600,00
Cc$ 4. 800,00
Cr$ 6.600,00
C c$ 6.600,00
C c$ 6.600,00
Cr$.- 6.600,00
Cc$ 6. 600,00
Cc$ ú. 600,00
Cr$ 3.600,00
C c$ 4.200,00
Cc$

Art. 6.0 Fica suprimida, no Quadro PeJ:manente do Ministério da Edu-cação e Saúde, a função gratificada de Secretário da Biblioteca Nacional, com
Çr$ 5. 4·00,00 anuais.
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Ait. 7·.o A atual função gratificada de Chefe de Portaria da Biblioteca
Nacional fica transformada na função gratificada de Chefe de Portaria (P,
;-S. A . - B. N.).
Art. 8.° Fica elevado, de N para P, o padrão de vencimentos do cargo
isolado de provimento em comissão de Diretor da Biblioteca Nacional, do
Quadro Permanente do M,inistério_ da Educação e Saúde.
Art. 9.° Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde (anexo n.O 15
do orçamento geral da República para 1944), o crédito suplementar de Cr$
178.200,00 (cento e sete:uta e oito mil e duzentos cruzeiros), em refôrço das
seguintes dotações:
VERBA 1 -- PESSOAL

Consignação I -- Pessoal Permanente
Sub-consignação 01 -- Pessoal Permanente

Cr$

96.000,00

Cr$

82.200,00

Consignação III -- Vantagens
Sub-consignação 09 -

Funções gratificadas .......... .

. Art. 10. Fica revogado o Decreto n.0 15. 670, ·de 6 de setembro de 1922,
e outras disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capaitema.

Paulo Lira.

DECRETO~ LEI

N.0 6. 733 -

DE

25

DE JULHO DE

1944

Fixa normas para apuração de antiguidade de classe
O Presidente cla República, usando da atribuição que lhe confere o ar...
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A antiguidade de classe e o if?.terstlcio para promoção e trans..
ferência dos funcionários, nos cB.sos espaciais a que se refere êste Decreto~
lei, Serão contados de acôrdo com o disposto nos artigos seguintes, "aplicando~
se, subsidiàriamente, a legislação geral.
Art. 2.0 Quando houver fusão de classes do mesmo padrão ,de ven..
cimento, de duas ou mais carreiras, os funcionários contarão, 'na nova classe1
a antiguidáde de classe que tiverem na data da fusão.
Parágrafo único. O disposto neste artigo extende-se aos casos de reclas..
sificação de carf;o, "de uma carreira em outra, ou de cargo isolado em car..
reira.
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Art. 3.0 Quando houver elevação do nivel inferia~ de vencimentos de
,'uma carreira, com a fusão de classes sucessivas, a antiguidade dos funcionários, na classe que resultar da fusão, será contada do seguinte modo:
I os funcionários da classe inicial contarão a antiguidade que tiverem nessa classe, na data da fusão;
II .- os funcionários das classes superiores à inicial contarão a soma das
seguint'es parcelas:
a) a antiguidade que tiverem na ·classe a que pertencerem na data da

fusão; e
b) . a antiguidade que tenham tido nas classes i;nferiores-' da carreira,
nas datas em que for~m promovidos.
Parágrefo único. O disposto neste artigo extende-se aos casos em que
simultâneamente se operar a fusão de classes sucessivas e a fusão de carreiras ou reclassificação de cargos, isolados ou de carreira. · ,
Art. 4.0 Para os efeitos do disposto neste Decreto-lei, a antiguidade do
ocupante. de cargo isolado será apurada pelo tempo líquido de efetivo· exercício no cargo, como se fôsse integrante de classe.
Art. 5.0 O interstício para promoção e transferência, nos casos previstos
neste Decreto-lei, será apuradO de acôrdo com as normas estabelecidas nos
artigos anteriores.
Art. 6.0 Êste Decreto-lei entrará em vigoi no dia 1 de setembro do
corrente ano, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1944, 123.0 .da ·Independência e 56.0 da·
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Paulo Lira.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Gr.zilhem.
João de Mendonça Lima~
Oswaldo Aranha.
Apolonio Salles.
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6. 734

DE

25

DE JULHO DE 1944

Cria o cargo isolado, de provimento em comissão, de Diretor da Estrada de
Ferro Dona. Tereza Cristina, no Quadro I Parte Permanente, do
Ministério da Viação e Obras Públicas, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo; -18,0 da Constituição, decreta:
Art. 1.0

Fica criado, no QUadro I -

Parte Permanente, do Ministé-

rio da Viação e Obras Públicas, o cargo isolado de provimento em comissão,.

p'adrão R, de Diretor da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina.

Art. 2.° Fi.ca aber'co ao Ministério da Viação e Obras Públicas, ane.."!:O·
22 do Orçamento Geral da República para 1944, o crédito de Cr$ 66.000,00
Cal. de Leis -

Vol. V

F. 5
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(Sessenta e seis mil cruzeiros), suplementar à Verba 1 - Pessoal, ConSigna~
ç:ão I Pessoal Pemtanente, Subconsignaç5o O1 Pessoal Permanente,
para ·atender à despes~ com a execução do disposto neste Decreto~lei.
Art. 3.0 :Êste Deoreto-lei entrará em vigor na data de sua pubHcacão,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de
"República.

J áneiro,

25 de julho de 1944, 123.~ da Independência e 56.o da
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.0 6. 735 -

D~ 25

DE

JULHo

DE

1944

Autoriza a Rêde Minei-ra de Viação a dar o destino- que menciona' ao saldo
verificado em 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e de acôrdo com o que consta do processo nú~
mero 12 .347A4, do Ministério da Viação c Obras Públicas,_ decreta:
Art. 1.0 O saldo verificado em 194-3, na Rêde Mineira de Viação,.
não será incorporado ao Fundo de :rv1elhoramentos dessa Rêde.
Art. 2.0 A importância do mesmo saldo será integralmente empregada
em despesas de conservação extraordinária do material fixo e rodante da
~l<êde, mediante programo a ser oportunamente organizado e sujeito à aprovação do Ministro de Estado da Vb.çi:io e Obras Públicas:
P...rt. 3. 0 A execução do programa de conservação extraordinária será
controlada pelo Departamento Nádonal de Estra.das de Ferro e as despesas
respectivas serão objeto de apuração em tomada de contas.
Art.

4.0

Revogam-se as disp_osições em contrário.

Rio de Janeiro, .25 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
Gl,!-TULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRE'I'O-LEI N.0 6. 736 -

DE 25 DE JULHO DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ }5.000.000,00,
à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituiçã?, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de quinze milhões de cruzei~
ros (Cr$ 15.000.000,00), em refôrço da Verb-a 5 -Dívida Pública, do vi~
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gente orçamento do Ministério da Fazenda (Anexo n. 0 16 do Decreto-lei número 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:_
VERriA 5 -

DÍVIDA PÚBLICA

Consignação li -

SI c. n. 03 0

Dívida FlutuE.nte

Exercícios Findos
01 -

Para pagamento da dívida a' que
se refere o § 2.0 do art. 75 ·do
Código de Coritabilidade da
União ..•.......·........... .

c,$ 1s.ooo.ooo,oo

Al't. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúbl~ca.

GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6.737- DE 25 DE JULI-!0 'nE 1944
Abre ao Ministério da Educação 'e Saúde o crédito especial de Cr$ 197.000,00,
para atender às despesas _de instalação e funcionamento, no corrente ano,
dos cursos da Biblioteca Nacional

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da ConstituiÇão, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministédo da Educação e Saúde o crédito tx>pecial de Cr$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil cruzeiros), gue será distribuído à Tesouraria do Departamento de Administração do mesmo Ministério, para atender às despesas com instalação e funcionamento, no corrente exel·cício, dos cursos da Biblioteca Nacional, reorganizados pelo Decreto-lei número 6.440, de 27 de abril de 1944, sendo:

PESSOAL

C.-$

Pessoal Extranumerário
Novas admissões para atender ao desenvolvimento dos serviços ..... , ... , , , , . , .. , . , .

12.000,00

MATERIAL

Ligeiros reparos, adaptações, consêrtos e conservação
de bens imóveis e. móveis. Readaptação Üo loCal
destinado ao funcionam'ento dos cursos ...... .

120.000,00
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SERVIÇOS E ·ENCARGOS

Seleção, aperfeiçoamento e especialização de pessoal.
Honorári'os a professores por aula dada ou trabalho executado ...........•............

50.000,00

EVENTUA1S

Despesas imPrevistas não constantes das tabelas,
15.000,00

Despesas eventuais e Ímprevist.as .. , ......... .

197.000,00
Art. 2.0

::ftste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1944, 123;0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .
Paulo' Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6. 738 -

DE

26

DE JULHO DE

)944

Abre· ao ]l,ainistério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
754.099,20, para pa(jamento de serviços executados na Estrada de Ferro

Maricá
'O Presídente da República, m:anà.o da atribuição que lhe confere o arM
tigo 180 da Cofl.stituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de setecentos e cinqüenta e quatro mil, e noventa e nove cruzeiros e vinte centavos (Cr$ 754.099,20), para atende<· ao pagamento (Obras,
Desapropriação, Aquisição qe Imóveis e Equipamentos) -devido à firma Leão,
Ribeiro & Cia. e G18be Saharov, decorrente de. serviços extraordinários executados na const.Tução de uma ponte s8bre O rio São João, no trecho· de Cabo
Frio- Rio Dourado, da Estrada de Ferro Maricá, mediante íôl.ha de medição
organizada pelo Departamento Nacional de Estn.:da~ de Ferro.

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.

RevogamMse as disposições em contrário.

0

1

Rio de J::lneiro, 26 de julh,o
República.

de

194-4, 123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO VARGAS.

_João de 1/lendonça Lima.
PaÚlo Lira.
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DECRETO-LEI N.O 6. 739

-DE

26. DE

JULHO DE

'69
1944

Dispõe sôbre a locaçãb de imóveis
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Até o dia 31 .de agôsto de 1945, o preço de aluguel de qualquer imóvel é o que esteja sendo legalmente cobrado na data da publicação
desta lei.
§ 1.° Continua em vigor d Decreto n.O 24.150, de 20 de abril ·de
1934, não prevalecendo, porém, para as locações a que êsse Decreto se refere, e até a data fixada neste artigo, qualquer aumento de aluguel que
exceda de 20% o- cobrado a 31 de dezembro de 1941.
§ 2.0 Para as demaiS locações de imóveis destinados a fins comerciais
e industriais, é permitido o aumento até 10% sôbre o aluguel cobrado a 31
de dezembro de. 1941.
Art. 2.~ É proibida a cobrança, na locação ou sublocação, total ou
parcial, de imóveis, de qualquer importância ;õllém do aluguel fixado, ainda
que a título de taxas, impostos, seguro, luvas ou outra qualquer despesa ou
indenização não prevista em lei.
§ 1.0 ·Nas locações de fmóveis para fins comercta1s ou industriais,
poderá, entretanto, ser estipulado que o locatário, ou soblocatáTio, pague,
além do aluguel, os impostos e taxas que incidem sôbre o imóvel locado e,
bem assim, o prêmio do respectivo seguro contra fogo.
§ 2.0 Nas demais locações, o locador poderá cobrar, além do alugue!
fixado no art. 1.0, qualquer majoração havida, posteriormente a 31 de dezembro de 1941, nos impostos e taxas, relativas ao imóvel locado, desde
que entregues ao locatário .os necessários comprovantes.
§ 3.0 Nas locações de imóveis rurais, é facultado-; o ajuste para pagamento do aluguel em espécie, de acôrdo com os usos e costumes locais.
Art. 3.0 Tratando~se de primeira locação ou de locàção ·subseqüente
a reformas substa-nciais, o e.luguel será fixado pelas autoridades municipais
competentes.
§ 1.0 Para os efeitos dêste artigo, as autmidades municipais arbitrarão,
dentro de dez dias contados da expedição do "habite-se", e sob pena de
suspensão, por igual pra?,:o, dos funcionários que derem causa à demora, o
valor locativo, do todo ou das partes de imóvel a ser alugado.
§ 2. 0 A natureza substancial da refo:rma Será apurada pela autoridade
municipal competente, assim se entendendo não só a que altere' o prédio em
sua subst&ncia pata proporcionar melhor serventia ao locatário, como a que,
pelo seu custo, importfl.r em despesa superior ao valor locativo de, um ano.
§ 3.0 Tratando-se de habitação coletiva, onde residém, na mesma casa,
vários locatários ou sublOcatários, ·o alJ.Iguel de cada um será fixado com
base no valor locativo e proporcionalmente à parte que cada um ocupar.
Art. 4.0 Na locaçã'o de imóveis mobiliados, deverá ser feita a discri'minação do preço da locação do imóvel e àa dos móveis, não podendo o
preço desta exceder de 30 % do valor da locação do imóvel, ou, em um ano,
de 25 % àO valor dos móveis, neste último caso, desde que tenham sido pràviamente avaliados pela autoridade municipal.
§ 1.0 Na locação de cômodos, com móveis e pensão, será feita a
discriminação do preço de locação do cômo'do e da das móveis e o de
fornecimento de comida.
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§ 2.0 Quarióo se trate- de estabelecimento legalmente licenciado como
hotel ·ou pensão, caberá à Coordenação da Mobilização Econômica fixar os

preços a serem cobrados.
§ s.o Só se considera mobiliado, para os efeitos previstos neste artigo,

o imóvel cujo mobiliário permita sua utilização normal.
§ 4.0 As. locações de imóveis mobiliados já em vigor presumem·se
feitas:./ de acôrdo com o disposto neste artigo, podendo, todavia, os interessados
requerer à autoridade municipal a avaliação dos móveis, para efeito de
reduçãO do aluguel dês te.
Art. 5.0 ·Não será permitida a cobrança adiantada de aluguéis, nem
poderá ser exigida garantia que exceda do depósito de três meses de aluguel.
Parágrafo único. A venda de móveis e instalações que. guarneçam o
imóvel, ao futu;:o locatário, não poderá ser feita por preço superior ao seri
custo, devidamente comprovado, ou do valor que fôr arbitrado pela auto~
ridade municípal.

Art.

6.0

Salvo nos casos em que o contrato expressamente o a.utorize,

é vedado o transpasse de locação, total ou pardal, do imóvel, bem como a
~ublocação.

§ 1.0 Nas locações a prazo fixo, não havendo proibição no contrato, o
locatário poderá sublocar o imóvel se o locador não concordar na rescisão
da locação.
§ 2.o Excetua~se da regra acima a sublocação de cômodos não ex~
cedentes de dois, no prédio ou apartamento em que resida o ·locatário.

Art. 7.0 Salvo ajuste em contrário, consideram~se prorrogados por prazo
indeterminada todos as contratos de locação de imóvel em vigor, cujo prazo
termine na vigência desta lei, e bem assim, aqueles cujo prazo já tenha expi~
rado, continuando, porétil, os locatários na posse do imóVel.
Parágrafo único. Excetuam~se da regra acima os contratos em que o
prazo tenha sido fixado por ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas
letras c, d, e e ~. do artigo 8.0 desta lei.
\

Art. 8.0
não ser:

Durante a vigência desta lei não será concedido deSpejo a

a) se o locatário, oti sub~locatário não pagar o aluguel no prazo con~
vencionado ou, 'na falta do contrato escrito, até o décimo dia do_ mês subseqüente ao vericido;
b) se' o loc::..•tário, ou sub-locatário, der causa à rescisão do contrS~to, ou
faltar ao cumprimento de qualquer obrigação estabelecida em lei;
c) se o prédio necessitar de reformas urgentes, caso em que será obser~
vado o disposto no .art. 1. 205 do Código Civil;
d) em caso de desapropriação do imóvel, ou de, sua demolição, para dar
lugar a edificação de obra de vulto devidamente licenciada', devendo, em
qualquer dêsses .casos, ser o locatário, ou sub-locatário, notificado com três
meses de antecedência;
e) se a pessoa fís!.ca ou jurídica proprietária necessitar, do imóvel para
seu próprio uso, ou de seu ascendente ou descendente, casa em que o inquilino
deverá ser notificado com três meses de antecedência;
f) se o locador, ou sub-locador, de cômodos dêles necessitar para seu
uso ou de pessoa de sua família, devendo, nesse caso, ser o locatário, ou
sub-locatário, notificado com trinta dis.-s de antecedência.

Art. 9.0 É vedado aos proprietários de .casas, apartamentos ou lojas,
destinados a locação, mantê-los desalugados por mais de 60 dias, havendo
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pretendente que ofereça como garantia da locação quantia equivalente a
três meses do respectivo aluguel, salvo justa causa sujeita a comprovação.
Parágrafo único. No caso de queixa, a autoridade policial, ou o encarregado do serviço pelo Coordenador da Mobilização Econômica, notificará o ·
proprietário a efetuar a locação, sob peria de, em caso -de recusa não justificada, incorrer nas Penas do art. 3.0 do Decreto~lei n.O 869, de 18 de novembro de 19.38.
Art. 10. No caso de despejo requerido por falta de pagamento de
aluguéis, o 'locatário, ou :mblocatário poderá purgar a mora, pagando ou depositando, no prazo fixado para a contesta.ção, a importância do débito acrescida de 20% a título de indenização pelas custas, juros e honorários de
advogado.
Art. 11. Quando a ação de despejo tenha o caráter de rescisória de
contrato, a apelação também terá efeito suspensivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em
que o despejo seja decretado por ocorrer alguma das hipóteses previstas nas
letra a, c, d, e e f do art. 8.0 ,
Art. 12. O aluguel dos prédios ·cuja construção se iniciar depois
publicação desta lei será 1ivremente fixado pelo proprietário.

~da

Art. 13. As infracões destá lei constituem crime contra a economia
popular e sE!rão julgadas~ pelo 'l'ribunal de Segurança Nacional, incidindo os
x·esponsáveis nas penas cominadas no art. 3.0 do Decreto~iei n. 0 869, de 18
de novembro de 1938.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaÇão, revogadas
as disposições ·em contrário.
Parágrafo único. O disposto nos arts. 10 e 11 se aplicará aos processos
em curso, fixado o prazo de vinte di:>.s, a contar da publicação desta lei, para
que os locatários, ou sublocatários efetuem o pag~mento ou o depósito dos
alugueres em débito com o acréscimo de 20%.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO~ LEI

N. 0 6. 740 -

DE

26

DE JULHO DE

1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 9. 740.000,00, para
despesas de material
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art-:; 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica atberto ao Ministério da Faze.ndà o crédito eSpecial de nove
milhões s.::tecentos e quarent~ mil cruzeiros (Cr$ 9, 740. 000,00), que será
distribuído ao Tesouro' Na.cional, para ate.nder a despesas de Material necessário ao funcionamento de serviços e reparações no edifício~sede do mesmo
Ministério e do Tribunal de Conta'S.
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ParágraJo único. O crédito a que se refere êste artigo será aplicado pela
Comissão incumbida da instalação do novo ,edifício medizmte- ordem expressa
do Ministro de Estado, em cada csso.
Art. 2.0

Ê~te

Decreto-lei entrará em vigor na data de sua ·publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26
República.

de

julho de 1944, 123.0 d~ Independência !ô' 56.0 da

GETULIO

VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.0 6,741- DE 27 DE,JULHO DE 1944
Transfere a C.A.P. de Serviços Públicos do Estado _do' Espírito Santo em
C. A. P. dos Empregados da Vale do Rio Doce e d& outras proVi-

dênciàs
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 A atual Caixa de Aposentadoria e Pensões de Servicos Públicos de Estado do Espírito _Santo passa a denominar-se Caixa de Áposentadoria e Pensões dos Empregados do Vale .do Rio Doce.
Art.· 2.0 .Serão filiados à Caixa de que trata o art.- 1.0 todos os empregados da Companhia: Vale do Rio Doce S.A., qualquer que seja a atividade que exerçam.
§ 1.0 Dentro de 30 dias, contados da data do presente pecrei:o-lei,
procederão os Institutos de Aposentadoria e Pensões, para os quais estejam
contribuindo empregados da Companhia, à transferência, para a aludid::> Caixa,
da contribuição tríplice relativa aos mesmos, independente de qualquer desconto,
§ 2.0 > A Caixa assumirá o 'risco relativo aos benefícios já concedidos,
indenizando das cotas pagas o Instituto respectivo, o qual lhe encaminhará~
no mesmo prazo E:Stabelecido no parágrafo anterior, os processos referentes
a càda caso.
Art 3,0 A Caixa continuará: a ter, provisOriameb.te, sua sed·e na Cidade
de Vitória, no Estado do Espírito Santo, devendo ser transferida, para a
Cidaâe de Presidente Vargas, no Est'ado de Minas Gerais, logo que a Companhia 'passe a ser sediada nessa Cidade, nos .. têrmos do Decreto-lei número, 5. 773, de 29 de agôsto de ~94-3.
Parágrafo único, Verificada a transferência de sede, a que alude êste
artigo, Será mantida uma Agência da Caixa, na Cidade de Vitória_.

Art. 4.0 Continuarão filiadas à Caixa as emprêsas ·de serv1ços públicos
que já o estão atualmente, podendo, outrossim, proceder-se, de futuro, à filiação de outras de. igual atividade, situadas em seu âmbito territorial.
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Art. 5.0 O presente Decreto-lei eO.trará em vigor na data de sua pu~
blicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio, de Janeiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
, GETULIO VARGAS.

Alexan,~re

DECRETO-L~!

N. 0 .6. 742

-DE

27

Marcondes Filho.

DE J~LHO DE

1944

Acrescenta ao art. 260 do Decreto-lei n. 0 4 .162, de, 9 de março de 1942, o
parágrafo único e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere .o arw
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 260, do Decreto-lei n. 0 · 4, 162, de 9 de março de
1942, fica acrescido do seguinte parágrafo único:
"Quando fore!n transferidos para a reserva remunerada, ou
forem ieformados no interêsse do serviço público e não tiverem
sua situação regulada em outros dispositivos dêste Decreto-lei, as
praças perceberão tant;;l,S trigésimas partes dçs vencimentos quantos
forem os anos de serviço até trinta".
'
Art. 2.0 O presente Decreto-lei tem a sua vig~ncia na data d& publiw
cação do Decreto-lei n. 0 4. 162, de 9 de março de 1942, revogadas as disposições em contrário.
'
Rio de Janeiro, 27 de julho de 1944, · 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedm Salgado Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6, 743 -

DE 27 DE JULHO DE

1944

Abre ao J.llinistério da Educação e Saúde o ctédito espeCial de Ct$ 421.116,50,
para pa§ar:.1.ento de au:i:Hios
O Presidente ·da República, usando · d81 atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 .Fica aberto ao 'Mini9tério da Educ~ção e Saúde o crédito especial
de quatrocentos e vinte e um mil, cento e dezesseis cruzeiros e cinqüenta
centavos (Cr$ 421. 116,50), para Auxílio (Serviços '• e Encargos) destinado
ao ressarcirriento de prejuízos decorrentes do ciclone ocorridO na cidElde de
Urugua,iana, no EstOOo do Rio Grande do Sul, em outubro de 1943,- conforme
avaliações constantes 'do processo protocol8ldo no Tesouro Na;ciona.l sób nú~ero 6.970/44.

74

ATOS DO PODER EXECU'fiVO

·Art. '2.0 l!ste Decreto-lei entrs.'l'á effi vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0

Revogam-·se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1944, 123,0 de. Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6. 744
Abre

ao

DE 28 DE JULHO DE 1944

Ministério da Educação e Saúde, o crédito
Cr$ 300.000,00 à verba que especifica

suplementar

de

O Presidente da Repúblic<".., usando da at,ribuição que- lhe confere o
art. 180 da CoTistituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de trezentos mil cruzeiros
(Cr$ 300.0üO,QO), em refôrço da Verb;:;,. 2 Material, do' vigente orça' menta do Ministério Ô& Ed~cação e Sa-úde (Anexo n. 0 15 do Decretc-lQI
n, 0 6.143, de 29, de dezembro de 1943), como segue:
VERBA 2 -

ConsignaÇão

ii

MATERIAL

~ Material âe Consumo

Subconsigna.ção 21- Forragem e outros alimentos pera
animais
04- Departamer.to de Administmcão
03- Divisão do Material._.-. . . .

Art. 2. 0 Êste Decreto-lei entm em vigor na data

d0

Cr$ 300.000,00

sua publicação.

Art. 3. 0 Revcgam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 dao
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6. 745 Abre

art.

ao

Conselho

DE

28

DE JULHO DE

de Segurança Nacional o crédito
C1·$ 1. 500,00 à dotação que especifica

1944

suplementar

de

O Presidente da República., uoondc dà atribuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

ArL Í.° Fica· aberto o crédito suplementar de Cr~ 1. 500,00 (mil e quinhentos cruzeiros) à seguinte dotação do Anexo 10 Conselho de Segu-
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rança: Nacional, do Orçamento Geral da República em vigor (Decreto-lei
n.0 6 .143, de 29 de dezembro ~e 1943):
VERBA ,·1 -

Consignação V -

PESSOAL

Outras Despesas com Pessoal

27- Outras despesas
03 -

Salárío Família
02- Comissão Especial da Faixa de Fronteiras

Cc$

1.500,00

Art. 2.0 ::Ê:ste Decreto~lei entra.:-á em vigor na daca de sua publicação,
revogadru3 as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de julho dtO 1944, 123.0 da

Independên~ia

e 56.0 da

Re~ública.

GETULIO V AP.:GAS.

Paulo Lira.
/

DECRETO-LEI N.0 6. 746 -

DE

22

DE JULHO DE

1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 259.656,40 à
verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:
·

ar~

Art. 1.° FiS_?- aberto o crédito suplementar de .duzentos e cinqüenta
nove mil seiscentos ~ cinqüenta e seis cruzeiro;, e quarenta centav(li;
(Cr$ 259.656,40), em r~fôrço da verba 2 - Material, do vigente orçamento
do Ministério da Fazenda (Anez:o n.O 16 do Decreto-lel n.O 6. 143, de 29 de
dezembro de 1943), como segue:

e

VERBA 2 -MATERIAL

Consignação III S/c. n. 0 31 -

Diversas Despesas

Aluguel ou arrendamento de imóveis; foros;
seguros de bens móveis e imóveis

04
27

Diretoria Geral da Fazenda Nacional
03 - Divisão do Material. ... , . .'
Divisão do Impôsto de Renda e Delegacias . . ................... , .

Cr$

163.091,00

Cr$

96. 565,40

Cr$

259.656,40
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Parágrafo "Único.
terial se destina:

O crédito a_tribuído neste artigo. à Divisão do Ma-
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À Diretoria do Do:rri.ínio da União ......•.....•.............

Ao Conselho Supedor de; Tarifa .......................... ·•

A Contadoria Geral da República .......•..................
Ao Cartório do Tribunal "de Contas ...........• , . ·-• ... .- ..... .
À Diretoria das Rendas Internas ......................•....

Cr$
30.000,00
36.632,40
18 .000,(\0
78.000,00
458,60
163.091,00

Art. 2.0 Êste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 1944, 123.0 da.· ..rndependência e 56.0 da
RepúbliC"à.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.0 6.747

-·DE

2-3

DE JUÚ-IO DE

1944

Autoriza levantamento de caução preste.da pela Emprêsa Promotora de
Vendas, Ltda.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
tigo 180 da' Constituição, decreta:

'o

ar-

ArÍ. 1.° Fica o Tesouro Nacional autorizado a restituir à Emprêsa Promotora de Vendas, Ltda. a caução de ·sete mil cruzeiros. (Cr$ 7 .000,00) por
esta prestada em garantia de contrato firmado, em 1939, com a extinta Co..:
missão Central de Compras, de acôrdo com o resolvido no processo SC 42.809
de 1942, do Ministéri~ da Fazenda.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições ein contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1944, 123.0 da Independgncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.0 6. 748 -

DE

~9

DE JULHO DE

1944

'

Concede subvenção à "Navegação Aérea Brasileira S. A.n (N. A. B.), e dá
outras· providências
·
O Presidente da República, 'usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É. concedid~ à "Navegação Aérea Brasileira S. A .. "' (N.A.B.)J
a contar de 1 de julho de 1944, a subvenção anual de oito milhões de cruzeiros
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(Cr$ 8.000.000,00) pela exploração das diverSas linhas aéreas por ela mantidas e em substituição às subvenções que lhe foram atribuídas pelos Decretos-leis ns. 3.792 e 4.315, de 4 de novembro de 1941.e 21 de ms.oio de 1942,
respectivamente.
Art. 2.0 O pagamento da subvenção será efetuado em quatro prestações iguais em :::-bril, julho, o!ltubro e janeiro, à vista dos certificados expedidos pela Diretoria de Aeronáutica Civil e observadas as çondições que forem
ests.•belecidas no contrato de concessão a ser celebrado dentro de sessenta ( 60)
dias da data da public:::-ção dêste decreto-lei no Diário Oficial.
Parágrêfo único. O pagamento da·s prestações devidas em julho e outubro âe 1944 inâependerá
condições.

?e

Art. 3.
Além da-s obiigc::ções comuns ~os concessionários de linhas ~éreas,
deverão cons't~r do contrato. as seguintes:
0

- a) Para gozar da ,gubvenção concedida,' a "Navegação Aérea Brasileira
S. A." deverá realizar um m!nimo anuz:l de dois milhões (2 .000 .000) de
quilômetros de vôo em linhas de horário aprova-do, computs.•das as viagens extraordinárias autorizadas;
h) submissão à tomada de contas, que se realizará em março de cada ano,
par<>.• <i..PUrD.J:" o movimt::nto fina'nceir"o geral da emprêsa, a fim de ajuizar o Ministério da Aeronáutica da aplicE:-ção da subvenção recebida no exercício
. anterior;
c) obrigs.ção de adquirir a ·contratante três (3) aeronaves bi-motores, no
mínimo, e do tipo "Lod;:heed Lodestar", atualmente em uso, ou de outro
tipo com a mesmà capaddade de transporte de passageiros ou equivalente de
cPrga, e com todos os aperfeiçoamentos técnicos que possuem as referidas aeronzoves (Lockheed Lodesta•r). A critério do Govêrno :Poderá adquirir, para satisf2ção dessa condição, um menor número de aeronav~s, desde que seja no
mlnimo de capacidade dupla e corn os mesmos aperfeiçoamerltos. A aquisição
dessas três (3) aeronaves deve ser feita dentro de três (3) anos no máximo,
.-;;, cm1ts:r da da:t~ da publicação dêste decreto-lei. Para aquisição dessas àeronaves não p::lCl.erá a Companhia hipotecá-las a país, firma ou capit:=Jl estrangeiros;
d) ficar o pagamento a• ser realizado em s.•bril de csoda ano, e relativo a:o
tráfego executado no 1.0 trimestm, dependente tam.b~m da a~<oYação da tomad~ de contas do ano anterior;
e) ser o, contmto válido s.<té 30 de junho. de 194-9, podendo ser prorrogado
por mais cinco (5) a:hos, a juízo do Govêrno.
Art. 4.° Ficam assegurados à "Navegação Aérea Brasileira S. A." os
favores ou isenções que as leis ou regulamentos vigentes ou que vierem a
existir· concederem às companhias que .explor<õ.<rem · emprêsa.s de transportes
aéreos, desde que êsses favores e isenções te:Oham caráter geral.
Art. 5. 0 É permitido à "Naver;itç3o Aérea Brasileirr~ S. A."· receber os
f21Vore::~ e subvenções dos Estados e Municípios; sem prejuízo dos que lhe são
outorgo.d.os ·pelà presente decreto-lei.
Art. 6.0 Pelo funcionamento· da linho. Rio-Belém, desde 23 de outubro
de 1942, quando se in:mgurou, até 20 de junho de 1944, é concedida .à "Navegação Aérea Brasileira S. A." a subvenção de cinCo cruzeiros e cinqüenta
centavos (Cr$ 5,50), por' quilômetro voado por suas aerons«:;es n~ realização
das vi2gens previstas no horário aprovado para essa linha.
Art. 7.0 Para atender, neste. exercício,' à diferença de subvenção decorrente do di-sposto no aort. 1.0 , ftca.• aberto o éréclito suplementa•r de dois milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro mii, cento e setenta e cinco cruzeiros
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(Cr$ 2.554.175,00), em reiôrço da Verba·3- Serviços e Encargos, Consignadia I - Diversos, S/c. n.0 06 - Auxílios, cont-ribuições e subvençÕ2s; 04 Serviço de ,Fazenda da Aeronáutica, do vigente orçamento do Ministério da
Aeró11;áutica (Anexq n.O 13 do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro
de 1943).
'
Art. 8.° Fica aberto ao Ministério dGJ Aeronáutica o crédito especial de
quatro milhões e. oitocentos mil cruzeiros (Cr$ 4. 800. 000,00), para atender
ao pagamento (Serviços e Encargos) da subvsnção concedida na conformidade
do art. 5.0.
Art. 9.° Ficam revoga·dos, 3) partir de 1 de julho de 1944, os Decre-.
tos-:-leis ns. 3.792, de 4 de novembro de 1941, e 4.315, de 21 de mái.o de 1942.
Art. 10.

l'tste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 ,

Revogam-se as qisposições em

contrário~

Rio de JS.ns-iro 29 de julho de 1944; 123.0
República.

d~

Independênciã> e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
Paulo Lira.

DED<ETQ...LEI N.0 6. 749 -

DE

29

DE

juLHO

DE

1944

Dispõe sôbre o planejamento -e ~ Duto<ização de obras' e equipamentos, relativos a edifícios públicos a ca;go dos ministérios civis e do Depa.ttam~-:nto
AdmiP.istratiVo do Serviço Púbiico1 e dá outras providências.

art.

O Presidente d.<>,. . República, usando da atribuição que lhe confere

G

180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 A execuÇão das obras de construção ou de reforma, relativas a
edifícios públicos a cargo dos ministérios civis ou do DepaLtamento Administrativo do Sérviço Público (D.A.S.P. ), bem eomo a instalação ou reform21
do respectivo equips.omento,. sOmente terão início após:
I -- A elaboraÇão dos est-udos, projetos, especificações e orçamentoS .exigidos em -regulamento.
!I - A aprovação de tais projetos, especificações e orçamentos pelo Presidente da República, ou, nos seguinteS easos de obras e equip<>mentos de
pequeno vulto, cq~o ta,1 definido em reg~lamento, a aprovação:

a) dos Ministros de Estado, quando se destinarem as obras ou equipamentos a um ·Único ministério civil;
b) do. Presidente dO D. A. S. P., quandO se destinarem os mesmos ao
,seferído Dep3lrtamento.
§ 1.0 Os projetos, especificações e orç.s.mentos a serem submetidos à
aprovação do Presidente da I<.epúblieao deverão ser encaminhados por intermédio e.~com o :Parecer do D.A . .S.P.
§ 2. 0 :Na hipóte~e do parágrafo precedente, poderá o D.A.S.P. propor
substitutivos totais ou parciais aos projetos, es~ecificsções ou. orçamentos
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encaminhadbs, bem como determinar diretamente aos órgãos competentes a
apresentação de elementos 'esclarecedores.
'
'~ 3.0 Os projetos, especificações e orçamentos aprov~dos pelos Ministros
de· Estado deverão ser comunicados ao D.A.S.P. a posteriori, até o dia 15
(quinze) do mês seguinte a cada ·trimestre do exercício.
§ 4. 0 As 'atribuições conferidas por êste artigo .aos Ministros de Est&do
sU.mente entrarão em. Vigor quando os Ministérios correspondentes disPuserem
de órgãos especÍÍÍcos de edifícios públicos, centralizados, ~ a delegação das
referidas atribuições fôr z.provada pelo Presidente da RepÚblica, ouvido previamente o D.A.S.P.
Art. 2. 0 A elaborc.oç5o dos estudos, ·projetos, especificações e orçamentos
menCionados rio inciso I do arügo anterior será feita normalmente ·pelos
órgãos competentes, podendo as autoridades que os dirigirem, a seu critério
e sob sua responsabilidade:
I - · Tomar, transitôriamente, os s8rviços · de mquitetm~, engénheiros,
técnicos especializados e desenhistas.
II Ajustar, em cada caso, com escritórios especializados, paite ou a
~otalid:.;ode da elaboração dos projetos, especificações e orçamentos.
§ 1.0 Os .arquitetos, engenheiros, técnicos eSpecializados e desenhistas per~
cebGrão 'honor~rios arbitrado'3 pelas autoridades competentes, dentro dos li~
mites fixados em regulamento.

§ 2. 0 Os ajust-es a que se refere o inciso II dêste artigo não estão sujeitos a regis:tro prévio no Tribunal de Contas e serão pagos segundo as
ta>belas fi:mdas em regulamento. Quando o valor dos mesmos ultrapassnr
determina-do vulto estabelecido em regulamento, ficarão êles na depend&ncia
da Dprova:são do Presidente da República, a quem deverão ser encaminhados
por intermédio e com o parecer do D. A. S . P.
§ 3.0 As importâncias destinadas às despesas previstas nos §§ 1.0 e 2. 0
dêste artigo serão levadas à conta àn dotação que, para estudos e projetos,
fôr concedida em crédito orçamentário ou adicion~l.
§ 4.0 As ãot2.çÕef> para estudos e projetos ficarão à disposição das at,l.tO·
ridacles competentes e, qua.ndo não enquadrads.\S no "Phmo de Obras e Equipamentos", serão aplicadas sob a forma de adi;;:nta:rnentoS, entr2gues às mesmas
autor:idaàes .
§ 5.0 Haverá na Divisão de Edifícios Públicos (D.E.P.) do D.A.S.P.
dois "Registros", destin<.dos, respectivamente, às anot;:;,.ções, na forma estipula:da er.1 instruções, sôbre os característicos e serviços:
a) dos arquitetos, engenh('!1ros, técnicos especializados e desenhistas a
que se refere o inciso I dêste artigo;
b) dos escritórios especiali.zados aludidos no inciso II do presente artigo:

Art. 3. 0 Os "detaJ.hamentos" de projetos serão aprova:odos pelas autoridades competentes e sua elaboração obedecerá ao~ preceitos do artigo anterior e seus parágrafos.
Parágrafo único. Os "d8ta1hamentos" elaborados durGI!lte a execução da
obra ou instalação de equipamento, poderão correr à conta da cota esti·
marl.a Para> "eventusis", no orçamento_ previsto pa-ra a mesma obra ou equipamento.

Art. 4.0 Em casos de grande vulto ou especialização, poderá o D.A.S.P.,
por iniciativa própria ou por solicitação das autoridades competentes, suge-
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rir ao Presidente da Repúblics.- a abertura de concurso, tendo em vista a
seleção de profissionais parao a elaboração e o desenvolvimento de projetos.
§ 1.0 As normas gera-is a serem seguidas nos- concursos a que se refere
êste artigo, serão estabelecidas em regulamento.
§ 2.0 Antes da abertura do concurso, deverão os órgãos competentes proceder aos estudos preliminares determinados em regulamento, objetivando o
perfeito esclarecimento das condições em que deva ser feita a elaboração
de trabalhos pelos concorrentes.
Art. 5.0 Os levantamentos topográficos e demais serviços necessários
ao cadastro"dos imóveis onde forem sendo construídos ou reformados edifícios
públicos, pelos órgãos co~potentes, serão executados por êstes ou ajusta~
dos pelas autoridades compete:1tes, com técnicos ou escritórios especializados
no . assunto.
§ 1.0 No caso de ajustes previstos na última parte. do preserite artigo,
o pagamento dos serviços respectivos, correrá à cOnta dos recursos destinados
a estudos e projetos, na forma estipulada em regulamento.
§ 2.0 · Os trabalhos topográficos e cadastrais obedecerão às normas· estabelecidas pela Diretoria do Domínio da União, do Ministério da Fazenda.
'fi 3.0 Os. trabalhos de que trata êste artigo não' estão incluídos entre
os elementos cuja elaboração é exigida no art, 1.0 , inciso I.

Art. 6.0 As obras e serviços de conservação ou reparo dos edHícios públicos e respectivo equipamento, serão estudados e orçados pelos Órgãos competentes, ficando sujeitos à autorização:
I Civis.

!I -

Dos Ministros. de Estado, nos ·edifícios interessando aos Ministérios
D.:>- Presidente do D. A. S. P., nos edifícios interessando ao referido

Departamento.
Nos casos especiais estatuídos em regulamento, a· autorização das
ou serviços de que trata êste artigo será dada pelo Presidente da Repú-

§ 1.0
o~ras

blica.
§ 2.0 As obras e serviços de cons_ervação ou reparo, submetidos à autorização do Presidente da República, nos têrn:1os do parágrafo precadente, deverão se~· ,encaroinh,ados per intermédio e com o· parecer do D.A.S.P., que
poderá propor substitutivos totais ou parciais aos mesmos, bem como determinar diretrimente aos órgãos competentes a apresentação de eleme.nto!-l. escl;uecedcres.
§ 3.0

As. obras e serviços a que se refere o inciso I dêste artigo deverão
ser comunicados ao D.A.S.P., a posten'ori, até o dia 15 (quinze) do mês
seguinte, a cada trimestre do exercício.
Art. 7.0 Os ligeiros reparos em edifícios públicos e respectivos equipamentos serão autorizados pelas autoridades competentes, a quem· ficarão distribuídas as dotações para êsse fim, para aplicação sob o regime de adiantamento.
§ 1.0 Nos Ministérios pos.suindo órgãos específicos de edifícios públicos, 'centralizados, as dotações para ligeiros reparos, mediante disposição
orçamentária ou redistribuição, poderão ser aplicadas, segundo o regime
de que trata Ê?;ste artigo·, por dirigentes de repartições ou administradores de
edifícios, ficando todavia sob contrôle a posteriorl dos referidos órgãos,
§ 2. 0 Em regulamento serão definidos Os limites dentro dos quais as
obras e serviços devem ser considerados como ligeiros reparos.

Si

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 8.0

Panl os efeitos dêste Decreto-lei, são órgãos competentes:
I Os érgãcs específicos de edifícios públi.cos, centralizados no!J
Ministérios Civis dispondo de tais órgãOs.
II - As comissões ou rep'e.rticões a que estêja subordiríada a execução
das obras ·e instalação do equipam~nto, ou as repartições que tenham a seu
cargo os trabalhos de conserveção dcs edifícios ~ nos demais Ministérios
Civis.
III - A D.E.P. do D.A.S.P. noS casos das obras ou eq'i.lipamentos relativos a ediiícics púbiícos destinados ao referido Depar~amento" ou, por
êste diretamente supedntendidos.
~ 1.0
No que diz respeito aos edifícios públicos interessando a mais de
um Ivii.nistério Civil, são órgãos competentes:

a) com referência às obms de construção, à instaiz.ção de eq;;ipamento
e 8s reformas interessando a mais de um l\IIinistério - a D.E.P. do D.A.S.P.;
b) no tocnntG' às reformas de interêsse exclusivo de algurn IVLinis-::ério, l':ts
obras e serviços de conservação ou rep-aro e aos li.geiro!t reParos - os órgãos
de que tratam os incisos I e II dêste artigo, cada um na parte- que estivet: a
uso elo respectivo Ministério.
§ 2.0 Para os efeitos do presente Decreto-lei são a.utoridades comp~
tentes os dirigentes dos órgãos mencionados nos incisos e rio § 1.0 dêste ar~
tigo.
§ 3.0 Os órgãos subordinados diretamente ao Presidente da República
poderão dir;por de verbas de ligeiros reparos, distdbuíd2s aos re~pectivos dirigentes. Entretanto, quaisquer obras de co:<:~strução ou reforma, instalaç?es
ou reformas de equipamento e obras ou serviços de conservação ou reparo
de edifícios e respectivos equipamentos, que digam respeito aos órgãos mencionados, deve:rão ser submetidos, em cada caso, à aprovação do Presidente.
da -República, por intermédio e com o parecer do D. A. S, P.

Art. 9.° Caberá ao P1·esidente do D.A.S.P. resolver os casos omissos·
e dirimir as dúvidas suscitadas com a aplicação dêste De'creto·lei e respsctivo
regubmer:.to, bem com.o expedir instruções provisórias para sua execução enquanto não regulamentado.
Art. 10. O presente Decreto:lei entrará em vigor na data de .sua publicação, revogadas as disposições en> contrário,

Rio de Janeiro, 29 de julho de 1944, 123." da Independência e 56.0 da;
República.

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Paulo Lira.
João de M endtmça Lima,
Oswnldo Amnha.
Apolonh Salles.
Gustal•o Capanema.

Cal. de Leis -·V oi. V
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DECRETO'-•LEI N.O 6. 750 -

DE

29

DE JUL~O DE

1944

DispÕ9 sôbre a fiscalização de obÚJ.s e equipamentos relativos aos edifícios
p!Íb1icos a carúo dos lYiinistérios Civis e do DeP.Ttifnwnto A~<mitJistra·
tivo do Serviço Público, e dá, outras providências
O P:cPsidcnte da República, usandO da atri't,.Lüção que lhe contere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0

As obras de construçãou

Oli

reforma, relativas a edifícios públicos

a C8_rgo dos Ministérios Civis ou do Dcpartarn<'JP.to Admin~~trs.tlv,c du Ser-.
viço Público (D.A.S.P.), bem corn.o a instalaçáo cu ,·efwr:·;:; do t..ospectivo
equipamento, qu-ando forem executadns no regirP..e de errc~~roi:tad;;.:: ~lobais
ou no de empreitadas parciais, e desde que excPdarr. rbt.t":-·nhl~>do vdto previsto em regulamento, terão sempre um fiscal, respons.9.ve;, pc!·;::.nt~' a Ad!'tlinist:ração, pelo cumprimento:
~ Dos projetos, especificações, orçamentos e cleülhamPt>.f0s ayrovados.
II Dos contratos cu ajustes assinados.
III - Das norm_as federais em vigor, ~relativamente às construções civis,
seja de ordem técnica, contábll ou administrativs.

§ 1.0 A responsabilidadE dos fbcais, qa.s.nto à tn:.,,s~te~sâc das disposições a cumprir na fo:rma déste arti~o e seus incisos, não ex.du~ qualquer
responsabilidade por parte dos eillpreiteiros.
§ 2,0 O fiscal poderá ser pessoa m:.tural ou juri.dica
ao exe;-cÍcio das funções previstas neste Decxeto-1ei.

lita~a

O Hscal obriga-~le:

Art. 2. 0

I -+'- Conforme s~,ja pessoa natural ou jurídica, respectivamente, a· residir ou rmmter m:1 técnico residente na 1ocalidnd8 ot1de ~f~ ::.•:;;Pcutu. 2 obra
ou se instalar o cquip3!nento de cnj:c1 fiscalizrr.,::ão ef>1.ej::1 ir-r:uínbu.ló"'
'
H A p:cestar Gssistência técnics efetiva D ex'e::uçãç C.D cobra ou inst2]$ç."ic de equipame::1.to, bem como 8. aplicação dos créditos correspondentes
e 8 t:::::hs os atos de ordem técnica, contábil e admin.',;trat1va. cu1c contrôle
sej8. ncc.:x;sário ao cump!'i.mento do que dispõe o art. 1.0 d.S~;te Decreto-lei.
!H A env~ar psdôdicamcn·~e às auto:.-~d~de.,; C:l!l1.),1<'t~~nt<'!s, dE. acôrdo
com o p:<eceitus.do em regul2mento. os relntórios ind(.-ath,.·~s d0 c:;_ d~~mento
técnico dos trabalhos,,· da realização das despesa:- r:·:nTe<;pon ·l0nteo: e de todos
m fatos ir.di.spensáveis ao cabSl conheCh'Tientc. do estado e coJ.--:.diçõe, da execução da obra ou d& instalação do equipamento.
.

'

§ 1.0 Excepcionalmente e desde que haja. jc.sEficati.va para tal, reconhecida pelas autoridades competentes, será dispensada a exigência con~
tida no inciso I déste artigo, quando isso não, impeça ao fiscal, a inspeção
assídua aos trabalhos de que esteja incumbido,
§ 2.0 Nos Ministérios Civis que não disponham de órgãos específicos
públicos, centralizados, os fiscais deverão enviar uma segunda via do rela·
tório a que se refere o inciso IH déste' artigo, à divis.S:o de Edifícios Pú~
blicos (D.E.P.) do D.A.S.P.
§. 3,0 Nos Iv1inistérios Civis dispondo dos órgãos mencionados no parágrafo· B.ntedor, as ~utoridades competentes que dirigirem êstes últimos, de· verão remeter à D.E.P. do D.A.S.P., periOdicamente e na forma estabelecida em regulamento, a síntese dos relatórios de que trata o citado inciso III.
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Art. 3.0 Pcdei~o os fiscais, sob sua responsabilidade:
I - Dentro dos !imites de necessidade e urgência estabelecidos em :-egulamento, e em cases devidamente justificados "a posteriori": determinar ou
autorizar alter:::ções que n2o modifiquem de modo 'sens!vel os projetos ou
especificações aprovt!dos, qm:ndo tais alterações Dão impliquém em :.:edução
do custo da obra e:.n p;:ovdto do emp:reiteiro, nen tampouco em aumento
do orçamento básico do contrato_ ou ajuste.
E -- Em casos em que haja- delegação prévia das autoridades competentes, e ncs condições por estas fix2.das antecipadamente: promover concorrências públicas ou 2d.-.ainistrativas, bem cor-i1o coletas de preços.
§ 1.0
E.xcetu2.dos cs- C8scs especbis enumerados neste artigo,_ não po 7
derão os fiscais resoivc1· o:ôl:>n;~ modific2-ções de projetos· e eSpecificações, bem
corr:o' sôb:ce c::::ncorrências púbiicus ou. admbisü·ativas e coleLas de preços,
1imi.tG:n.ào-sc n inicis.tiva dos mesmos a submeter às autül"idades': competentes,
as providênd.as, que 1~e~te p~uticular, ju!gan·i"m convenientes.
!:? 2. 0 :Cm qt'n:quer hipótese, não poder8o os fisc<.<is resolver sôbre modificações que :;âetef.1 fachndaS' ou estrutm·as de concreto armado e con~
g:êneres.

Art. ~. 0 O fisca!, quando pessoa natural, poderá dispor de auxiliares de
Iiscg!iznç86, &:" jd:,;::J d:o-.s autmidades compe!:entes:
I -

Em qualquer c:o:so, nas obr.s.s de empreitadas _parciais.

U -- Nos c:.~sos previstos em regl!-lz.,,-;,ento, nas obrs.s de ~m;müte.das
globais.
P2.r8.gr::·fo Úo:!ço. Os 2.uxilia:·es de fiscnHz2ção são obrigados a- prestar
e:;: istêncié~ p2r:r1:::·ncn'::e aos trabsJhos de que e~'tão. incumbidos.
Art. 5.°

Fic2.rá a cdt6rio das autoridades competentes, a admissão e a
o a:.oxilit.·;·es de fiscalização.
Pa,·t?;rafo único. Os fi~c::~:is po~erão e:~erc~r ·a fiscalização de mHis de
UI\.3··· \lbm. ou o.::;uio:.'::-~rt12!":to, d:>sd-2 Qtle n2.o hajz.. prejuízo pa~·a su:o:s funções,
fi.c;:;,:-:<Ck, era crc1n c:~;..c. com todo!> oD direitos e obrigaÇões que, I'.ormalmeni.:e,
c:aboíl::m 20 rc.sp~::ti,;o fiscal.
dii:ip2cl'i::l

cb:~ Eisc~~is

Art. 6.0 Os fi:;::cüs e 2m:iliares à e fisca!izE·ção perceberão, :pelc.s> serviços
prestados, uma >atribuição :::c·bit:·ada pelas acltori.d:o:des competentes, dentro
do~ limites rixa0cs em regul:::..•mento. r
~ ~ •0 A<J impc;·tâncbs destinadas ao p~~J,8mento C:essa retribuição serão
levadas à conta d& um2 parcels. próprb incluídrt no orçamento da obra· ou
eauip3'"'-'2"to respectivo, s;:;zvndo o estabelecido em regulamento, e, qu:o.•:ldo
não en--::n.mdr8dr:!-s no "Pla;-;;o dG Obr~..s e Equip:lmentos", serão entregue~ às
autcl·ich<dBs cor.opetc:·:'.:cs sob a form:J de adiairt:o:mento.
~ 2. 0 A ac~mis.s&o ps~rz. :fiscal poder€~ rec:od.r em servidor da União, dos
Estados. 1\IIu:~id;-::~os, Terri"t-órios e entich:-,:1es ;_nr2cstatais de natm·e::;a 81.1-í::Írql'ic", dede que o exerdcio da fiswlização se dê for<1 das horas de expediente
e sem pre~c:í.:-:o d~·s <~tribuições r: armais do c:\rgo ou função.
~ 3. 0 l-To céls·o de pa:c'3grafo anterior, poderão êsses se:·vidoJ:"es p2:rceber,
a- títc;lo c10 ho,:.crB.:dns. 8 retribuiçáÇI plevi.st<.>• neste artigo, sem c'[ue isso ca~
r.<Jctedze <:cur;ctt1r>.ção pro::bicla, não pod(mdo, e'1tretanto. êsses ho:1cr8ri.os Se'
para qua!qu~r tfe.itc, incorporados ao vend:nento, remuneração 'ou salário.

Art. 7. 0 As· obras de' constrr:ç2.o ou d~ refo!'ma re!ativas 2 edifídJa pÚ·
blicos a ca·r;;.o dos l\4inistérios Civis cu do D.A.S.P., bem como a. h<sta~
la6'ío o;I _reforma do resp~;ctivo equipamento, quaÍlcio forem exectth1d.s•s no
regime de empreitadas globais ;OU no de emprei:tadas parciais, e desde que
não ultrapassem o vulto previsto como limite -no art. 1.0 , ficat'ão sujeitas
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fiscaliz~·ção direta dos órgãos competentes, a quem caberá, outrossim, inspecioni:lr a fiscalizaÇã,o ~. que se referem os a>tigos anteriores dêsto:> De~
ereto-lei.
'
§ ,1.o A fiscalização e e1 inspeção ~: cargo direto dos Órgãos competentes,
serão e1:ercidas na forma estabelecida em regul<'.!:nento, com a necessária
male:::bilidade para que, a critério das autoridades competentes, sejam atendidas as pecv.li.,ridades dos diferentes casos a coTisiderar.
§ 2. 0 Os empreiteiros das obra3 e equipamentos cujo vu,lto, não ultrapasse
0
0 limite a que se reíere o a:rt. 1. , dcve:rão, de acôrdo com o preceituado em
.regulamento, enviar às autoridades competentes relatórios periódicos, áiscriminativos 'do 8.ndamento dos trab:ühos de GUe estejam iucumbidos.
§ 3.0 A síntese dos relatól'ios de que trata o po::rágrafo anterior, deverá
ser remetida, p~riOdicamente e na• forma estipulada em regulamento, pelas
autoridades competentes à D.E.P. do D.A.S.'P.

à

Art, 8.0 As obras ele consti'Ução ou de refmma, relativas a 'edifícios
públicos a cargo dos IVIinistérios Civis ou do D."A.S.P., bem como a instalação ou reforma do re3pectivo equiparL1ento, quando forem executada-s em
regime de administração, ficarão sob respons.;bilidade de um ~uncionário ou
extranumer8rio, lotado ou em extÚ·cício no órgão competente, sem direito à·
retribuição prevista no art. 6.0 •
§ 1.0 Quz.ndo as obr2.s e equipaomentos excederem determirwdo vu1to pre·
vi"sto em regulmncnto e o funcionário ou extranumerário q1.!e, no interêsse
do serviço, deva ficar como responsável pelos· mesmos, não esteja legalmente
habi1itado ao exercício da parte técnica de suas funções, poderá o Presidente
da República &•utoriz:o.r a admissão temporária de un1 assio;tente técnico para
o responsável, tendo em vista a superintendência da parte técnica referida,
§ 2.0 O assistente técnico perceberá honor8.rios deritro dos limites fixa-dos
em regul:;;.·m.ento, por conta da parcela própria a que se refere o ps•rágr<.•fo 1. 0
do art. 6. 0 •
§ 3.0 A admissão poderó. recair em s2rv:idor de Estado, Território, Mri.nicípio ou entidade paraestata-l de naturez~ (;mhí:rquic8., nas condições estabe·
lecidas nqs §§ 2.0 e 3. 0 do art. 6.o.
§ 4·.0 No caso nqrm8l em que o funcionário ou extranumerário responsável
fique com a :mperintendgnda integral da execuçi'io, terá f<~culdz.d8s e obl'igz...
ções- ~·r.álogas às conferidas por êste Decrelo-lei aos fiscais de obras e equipamel:.tos executc.dos ou insüdadcs nos regimes de empreitadas globz.•is ou
p::1rciais.
§ 5.0 Quando houver assistc:r.1te técnico, as faculdades e obrigações, a que
·se refere o pa•rágrafo s.nterior, fic:;;·rão divididas entre o responsável e wu
assistente, con:íorme sejam de caráter admbistrativo, inclusive contábil, ou de
natm·eza técnica,

Art. 9.0 As obms e serviços de conservação' ou reparo dcs edifícios públicos e mspectivos equipamentos, a cargo dos Ministérios Civis e do
D. A. S. P,, ficam sujeitos ao regime~ instituldo por t!ste Decreto· lei para as
obras da construção ou reforma e para a instabção cu reforma' de equ:ipamentos, cujo vulto não ultn::p8.sse os limites previstos no art. 1. 0 e no artigo 8.0 , § 1.0 •
Parágrafo único.' Excluem-se do disposto dêste artigo, as pequenas obras
e serviços de conservc.ção ou re!_J8.ro definidos em regulamento, ou sejam os
ligeiro,· reparos, ,os quais ficarão a ca:rgo dos órgãos -competentes, podendo sua
execução ser descentralizada na forma estipUlada em leis e regulamentos, sob
contrôle daqueles órgãos.
Art. 10. Haverã na O.E.P. do D.A,S.P, um "Registro", onde serão inscritos todos os fiscais, auxiliares de fiscalização e assistentes técnicos
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dos responsáveis, b<'!m como anotados, na forma prevista em instruções, dados
acêrca dós mesmos e das 11espectivas atuaçõe_s de fiscalização.
Art. 11.

Para os efeitos dêste Decrf!to-lei são Órg8os comp~tentes:

I - Os órgãos específicos de ediíícios públicos, -cent~alizados - nos Ministérios Civ!s dispondo de bis Órgãos.
li - As comissões, cu repartiçõe9 a que esteja subordinada, a execução
das obras e a instalação do equipamento, ou as repartições que tenham a seu
cargo os tn!balhos de conservação dos edifícios nos demais ·Ministérios
Civis.
III- A D.E.P. do D.A.S.P. nas casos das obras e equipainentos relativos· a edifícios públicos destinados ao r.eferido Departamento ou por êle
diretamente supedntendidos,
§ 1.0 No que diz respeito aos edifídos I'Úblicos interessar.do a mais
de Um Ministério Civil, são Órgãos .competentes:
a) com referência às obras de construção, à instalação de equipamsntos
e às reformas interessando a mais de um Ministério a D. E. P. dO
D.A.S.P.;
6) n9.. tocante às refo:rthas de intcrêsse exclusivo de algum Ministério, às
obras e serviçcs de conservação ou reparo e aos ligeiros reparos - os Órgãos
de que tratam os inéisos I e I1 dêste artigo,· cada um na parte que ~stiver
a uso do respectivo Ministério.
·
§ 2. 0 Para os efeitos 'elo presente Decreto-lei, s2o autoridades Coffipeten~
tes os dirigentes dos órgãos mendor:.ados nos incisos e no § 1.0 dêste artig::>.

Art. 12. Caberá ao Presidente do D. A. S .P. resolver os casos omissos
e dirimir as dúvidas suscitadas com a aplicação dêste Decreto-lei e respectiVos regulamentos, bem como para sua exe;ução enquanto não regulamen~
tado,
Art. 13. O presente Decreto-lei e-ntrará em vigor na data de sua
pub1ic2ção, revogadas as disposições em co-ntrário.
Rio de Janeiro, 29 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Pe.ulo Lira.

João de Mendonça Lima.
OSV?aldo Aranha.
Apolonio Salles.
Gustavo Capanema.

DECRETO-LEI N.0 6, 751 -

DE

29 DE .JULHO DE 1944

Dispõe sôbre os órgãos específicos de edifícios públicos dos Ministérios Civis
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar*
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Em cada Ministério Civil haverá, integrando o Departamento
de Admini:>tração, um Órgão específico de edifícios públicos, ao qual caberá,
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privativemente dentro do -Ministério, com relação aos edifícios públicos sob
a jurisdição do mesmo, orientar, promover, executar e fiscalizar as providênw
cias de ordem técnica, adtD.inistrativa e econômica, concern~r.tés a obras e
equipamentos.
§ 1.0
No :t,1inistério· da Fazenda, êste Órgão ficará diretamente subordinado à Direção Geral da Fazenda Nacional, enqm:.nto ali não el':istir Departamento de Administração.
§" 2. 0
Nos Ministérios Civis onde ainda não existirem os órgãos de que
trata êste artigo, efetum·-se-á a respectiva criação uma vez compr~vada a
oportunidade da medida.
Art. '2.° Competirá aos ó1·gãos específkcs de edificios públicos a que
se refere o artigo anterior:

l - Normalmente e tendo em vista os edifícios_ públicos sob a juris·
dição dos respectivos ].iinisté~ios, exercer as funções de:
a) Órg.So esp·ecífico de obras e equipamentos;
b) órgão subsidiário de contabilidade;
c) órgão auxiliar da Divi:;ão de Edifícios Públicos do Depmtamento
AdministrBtivo do Serviço PúbliCo.
II - Eventu<:~lmente e com relação às ob•·as para as quais os respectivos
Ministérios não possuam órgão próprio para atendê·las, agir na qualidade d~:

"'a)

órgão técnico;
órgão subsidiário da contabilid<!de.
{::l 1. 0 A orientação e fiscalização' técnicas e contábeis, decorrentes das
funções compreendidas no incisco I dêste artigo, serão exercidas pelos órgãos
específicos de edifícios públicos, mesmo qUando, por quúsquer circunstânciasf
estiveram as , obra~ ou equipamentos a cargo de outras repartições ou de
comissões técnicas especiais.
§ .2.0
O recebir.1ento das obras de construção, reforma, conservação e
reparo, bem como o do equipamento inst2iado e dos resp2ctivos serviços de
reforma, conservação e reparo, sempre que tais trabalhos forem executados
em regime d.ç empreitada, sO:nente terá lugar aPós o parecer do órgão es~
pecHico de edifícios públicos correspondente, mesmo quando estiverem aquê~
les a cargo de outras repartições ·ou de comissões técnicas especü~.is.
S 3.0 As obrafl obrangidas no inciso II dêste artigo e.plicai-.se~ão re·
gim?s análogos aos previstos para as obras relativas a edifícios públicos, nos
Decretos-lei nos. 6.749 e 6, 750, desta data.
b)

Ar'(. 3.0 A criação de comissões técnicas especiais, para superintender
a execução de obr[!s ou a instalação de 'equipamentos, dependerá de autorizo.ção do Presidente da i~epública e ficará limitada a casos de excepcional
vulto e especialização.
'
, . Parágrafo único. A proposta de cri:o-.ção de. tais comissões, deverá ser
encaminhada ao Presidente da República, em cada caso, com os pareceres do
Órgão e:;;,>edfico de edifldos públicos correspOndente e do D. A. S. P., s'ôbre
a conveniência, coustituição .e condições de trabalho da comissão.
Are. 4.0 Para os e.feitos dêste Decreto-lei, consideram·se edifícios
públicos:
r·
I - 03 de dombio da União;
II Os de qualquer proprietário que estejam ocupados por entidades
federais.
Paz<ágrdo um co. Não ficam co:np;reendidos nos incisos dêste artigo, os
edifícios entregues a autarquias fede:rais e os que, embora de domínio da
União:
,
a) façam" parte das instalações de serviçoS públicos concedidos ou análogos, explorados direitame?te pela União;
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b) consti.i:uam elementos acessórios,' de pequena monta, em programas
gerais de obras públic~s ·redemis.
Art. 5.0 ~Ficam colocados sob a jurisdição do Ministério da Fazenda,
os p::üácios p<esideP..ciais e os edifícios de domínio da 1União não compreen·
didos no parágnl.fo único do artigo precedente e que não se encontrem sob
a jurisdição de outro Nlinistério.
Art. 6.° Fic2m colocados sob a jurisdição do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores os edifícios públicos pertencentes aos territórios federais,
que wcebcrem assistência técnica direta da União.
'
Art. 7.0 Passa a denominar-se Divisão de Obras. o Servico de Obras
do DEipa:rto.mento de Admin~stração do Ministério da justiça e Negódos Interiores.
Art. 8.0 O presente Decreto-lei entrará em vigo:r na db.ta de sua publicação1 revogadas as ~disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de julho de '1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho:
Paulo Lira.
João de ·J11.Zendonça Lima.
Oswaldo Aranha.
Apolonio Salles.
Gustavo Capanema.

DECRETO-LEI N. 0 6. 752

-DE

31

DE

JULHO DE 1944

Dispensa aos militares pertencentes ao 1.0 Escalão da FÔl'ça Expédicionária
Brasiieira a exigência do requisito de arregimentação pm·a firis de promoção
O Presidente d·a República 1 usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decret;;;:
A1·t. 1.° Fica dispensado o requisito de arregiment2ção para a promoção
dos oficiais e prnças do Exército pertencentes ao .1.0 Escdão da Fôrça Expedidoni:.ria Br2si1eira.
,
Parágra~o único. Aqueles que, por qualquer cii'Ct.ms-t&ncia, forem excluídcs dn Fôrça Expedicionária Brasileira, ainda em territóriO bra~Heiro,
sàmen'l:El pode:ão s2r p:·cmovidos depoiS de satisfaze1·er-n ao citado requisito,
mesmo que já ten~am ir:'.gresoado :::ws qu2.dros de acesso.
Art. 2. 0 Êste D~creto-lei entra em vigor na data de sua r)ublice.ção,
revogad:=:s as disposições 'e::n contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
l~epública ..

GETULIO VARGAs

Eurico G. Dutra.
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DECRETO-LEI N.0 6. 7.53

-DE

31

DE JUL?-:0 DE

1944

Ab1·e ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Ct·$ 5. 939.327,00, pa::a
ocorrer às despesas que mertciona, e dá outras pro-vidências
O Presiden-::e da Repúblic2, usando da 8tri.buição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto 20 Iviinist6rio da Fazenda o crédito especial de
Cr$ 6. 564 .154,0"0 (seis rdlhões quinhentos e sessenta e quf',tro r,:;ll cento e
cinqüenta e quatro crüze~ros), p3.:;a 'atender a d.<Jspe!':Ei.s de p-:-:?.par-o, pela
Casa da Moeda, de· "Üb:-igaçõos de. Guerra" e dos "Selos de Guerra" e respectivos mapas, de que trat2m os Decretos-leis 6. <!-55, ô.c 29 de abril, e
6.5Ü5, de 22 de r::.1aio de 1944, como s-2gue:

c.s

Pe~soal

a) p.ma admiss~o de cii:olrist~s ......... :
h) Pfta pagmYwnto de serv1ços e:rtraordtnádos . . .................. .
Material

Cr$

199.500,00
624. 82'1,00

824.327,00

Cr$

c) para aqms1çno de papel espedal para
confecção dos títulos selos e mapas...... . . . . . . . . . . .

5.115. 000,00

5.939.327,00
'Parágra:fo único. As despesas de que trata êste ari:i.go são consideradas
entre as· que correm à conta dos recursos pi"evistds no D2c1·eto-Íei n. 0 4. 789,
de 5 de outubro de 1942.
Art. 2.0 Os· Créditos a que se refere o artigo anterior ·consideram-se
auto:ír..8.ticamente registrados pelo Td.bun<~l de Contas e distribuídos, os referidos nas alíne~s a e· b, ao S~H·viço do Pe~o:oal do I\.fini::;té:rio da Fazenda e
o referido na alínea c ao Departamento Fedcml de Compras.
Pm·ás:r~fo único. ·Fica dispé:íls.:.>.Ca a reaiiz2ção de co:ncorrêncio. para a
aquisição do papel destinado à corifecção dos títulos, selos e !"i!apas.
_A_rt. 3.0
blicação.
Art.

O presente Decreto-lei entm em vigor na d21ta de sua pu-

4.0

Revogam-se as dii'PO!>içõ-zs em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1944, 123.0 da ·Indeper;dência e 56.0 da
República:
GETULIO VARGAS

Paulo l.ir::J.. '

DECRETO-I..EI N.O 6. 754 -

Dá nov-a redação

<lO

DE

31

DE JULHO DE

1944

parágrdo único do art. 9.0 do Decreto-lei n. 0 6. 224, de
24 de janeiro de 1944

O Presidel;l.te da Rep-6.blica, usando da aÚibuição que lhe confere o ar~
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O parágrafo único do art. 9.0 do" Decreto-lei n.0 6. 224, de 24
.de janeiro de 1944, passa a vigorar com . a seguinte redação:
"A Junta de Ajustes dos Lucros Extraordinários será constituída
pela atual Cârhara de Reajustamento Econômico, acrescida de qua-
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tro t ( 4) me~b:ros nomeados pelo P<esi.dente da RepúÇlica, sendo dois
(2) escclbidos dentre os funcionários especializados do Ministério da
Fazenda e dois ( 2) cios indicados pela Federação das ~"-ssociações
Comerciais do Brsúl e Confederação Nacional da Indústria, além
de um representa~te da Fa,zenda".
Art. 2.0

Êsi:e Decretc-:.ei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revoga.m-se as dispos:ções em cori.trário.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 19Lj.4, 123.0 da Independência e 56.0 da
'República.
GETULIO VAl~GAS.

Paulo Li;:·a.

DECRETO-LEI N.O 6. 755 -

DE

31

DE JUL:t-~0 DE

1944

Dispõe sôbre p:razo e sela[Jerri de contratos de câmbio
O Presidente da República, usai~do da atribuiç5.o que lhe confere o artigo 180 da. Constituição, d2creta:
Art. 1.0 Os cqntratos de compra e venda de c6mbio, quer de exportação
quer de importação, pode1·ão ser re8.1i.zado:>·. por Prazo a<aior de doze ( 12)
meses.
Parágrafo único. Êsses cor;tratos, e suas ·prorrogações, no que se referA
a impôsto do sêlo, ficarão exclusivamente sujeitos às normas do art. 39 da
Tabela· anexa ao Decn;~to-lei n. 0 4. 655, de 3 de setembro de 1942.
I

Art. 2.0

Êste Decrete-lei ent~ará em vigor il.a data de sua publicação.

Art. 3.0

Revcgarn-se es disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de jl.!lho de ~.944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRE''"i'O-LE! N. 0 6. 756

- D E 31 DE fULHO DE 1944

Abre ao Ministério da. Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
20.000.000,00 para a Fábrica Nacional de Moto;:es
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica a.berto ao Ministério da Viacão e Obras Públicas o crê~
!iito especial de vinte milhões de cruzeh-os (Cr$~ 20.000.000,00), para ocor-
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rer ··às despesas com o prosseguimento da construção e instalação da Fábrica
N acionai de Motores, sendo:

C c$
Pessonl . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ........ .
Obras, Desapropri~_ções e Equipamentos ..

2. 000.000,00
18.000.000,00
20.000.000,00

P<lrágrafo único. As parcelas do crédito indicadas _neste artigo serão
distribu.ídas: a prirr:.eira, ao Ministério da Viação e Obrás Públicas, e a
segunda, ao Tesouro Nacioilal.
Art. 2.0

Êste Decreto-lej entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúblic~.
GETT.fi... IO VARGAS

João de Mendonça Lima·.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.:,) 6.)57 -

DE

31

DE JULHO DE

1944

Abre ao Ministéâo da Viação' e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
15.093.979,50, para ~ellw;:amentos e.aparelh<'!mento da Estrada de Ferro
Dona Teresa Cristina
O .Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituiç~o, decret:J:
Art. 1.° Fica aberto ao MinistériÓ da ,Viação e Obras Públicas, com
fundamento no Decrdo-lei n.0 2. 667, de 3 de outubro de 1940, -o crédito especial de quinze milhões e 'noventa e três mil, Ioovecentos e s.etenta e nove
cruzeiros e cinqüenta centavos (Cr$ 15.093. 979,50), para atender à despesa
com m€-lhorG.mentos e aparelhamento da Estrada de Fe~•ro Dona Teresa Cristina, sendo:

,,

l'daterial

a) Aquü;ição de máquinas operatrizcs . , ............ .
h) Idem de 100 (cem) truques para vagões de transporte de carvão, com c2paddade plO!:<a 25.000 kg. , ..
c) Idem de sobressalentes de truques , . , . , .. , ..... .
d) Idem de rodas e eixos ........ , . , ............. .
e) Idem de seis carros para pas.sageiros ... , . , , ..... .
I) Idem de apmelhos de iluminação .............. .

800.000,00
2. 010.000,00
1. 600.000,00
1.317. 960,00
960.000,00
405.000,00
7. 092.960,00
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Obras, DesapTopti<:~çÕes, Aquisição de lmóv€:is e Equipamentos
a) Substituição de trilhos ...........•• , •......• _.•
b) Construção do ramal de Treviso, conforme projeto e
orçamento aprovados pelo Decrato n.0 14. 109, de
27 de -novembro de 1943 ............. , ...... , ..
c) Construção de cem ( 100) caixas de madeira para
vagões •....................•........ ; .... : ...
d) Estudos para q~fôrço de pontes •..... ·....... , ..•

500.000,00
5.441.921,30
1. 979.098,20
80.000,00

8.001.019,50
15.093.979,50

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 1944, 123.0 p_a IndePendência e 56·~ da
República. ,
ÜETULIQ VARGAS.

João de Mendonça Lima,

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.0 6. 758

~DE

31

DE JULHO DE

1944

Dispõe sôbre a chefia das Delegações de Contrô!e junto às ent-idades
autárquicas
O Presidente da República, usando da a1:ribuição. que lhe confere o
E!':.i:. 180 da Constituição, decretl:>':

Art. 1.0 A chefia das D-elegações de Contrôle. junto às antidades autár
quicas S8rá exercida pelo funcionário representante _do Ministério a que estiverem vinculadas.
Art. 2.0 ÊsÚ Decreto-lei fmtmrá em v:i.gor na data de sua pub1ic2ção.
revogad<i>S as disposições e!'o contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1944, 123,0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

Alexandre Marcondes Filho,

92

ATOS \DO PODER EXECUTIVO

DECRETO-LEI N, 0 6. 759 -

DE

31

DE JULHO DE

1944

Altera a carreira de Dactilógrafo do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores e dá' outras providências
O Presidente. da República-, usando da· atribuição que lhe confere o
wt. 180 da Constituição, decreta•:
Art. 1,° Fica alterada, na forma da tabela anexa, a carreira de Dactilógrafo do Quadro Permanente do MiniStério das Relações E:~..1:eri;res.
A:rt. 2.0 Para atender à despesa com a execução do disposto neste Decretolei, fica ab'erto, <::•O Ministério dt:s Relações EÃ1:eriores - Anexo n, 0 20 do
Orçamento Gers;l da República para 1944-, o crédito de Cr$ 129.000,00 (cento

e vinte e "nove mil áuzeiros), Suplementar à Verba 1 Pessoa·!, Consignação I -- Pessoal Pêrmanente, Subconsignação 01 ~ Pessoal Pennzrnente.
Art. 3. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada•s 2s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Oswaldo Aranha.
Paulo Lha.

ThiiNISTf::RlO DA§ . RELAÇõES EXTERIORES
QUADRO PERMANENTE

SITUAÇÃO ATUAL

Nútn.
de
ca:rgos

Classe
Cs·rreira ou cargo

SITUAÇÃO PROPOSTA

j Exce-

ou
padrão / dentes

I
I
I CaTreira
I
I

Núm.
Vagos Quadro lt de.
. c2rgos

'

I
I
I
-

10

Excedentes

I

I
I
I

I Vagos
'

I
I

I

I

.

Dactilógrafo

'

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

G

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

E

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

~H

I

Classe
ou
padrão

ou cargo

.

""-"'*-=-

-

Q. P.

-

-

10

Q. P.

10

-

-

Q. P.

25

5

D

.

-

I

............. ·-·
. . . .. . . . . . . . . . .
I ...............
i

351
_,__

·~-=

"'~"'

<...-~-,.

--

I

_,

I
I

c

I

E

I -

10

D

-

10

5

5

I
I

__

I

I

Dacti!ógraJ.o

I

--- --10
5

I

I
I
I
I
I

I

-

Provisórios

-

-

I 10
I - -10- I

20
.

I

~

Observações Os cargos , provisórios serão suprimidos à medida que s2us ocups.•:ntes forem sendo promovidos à cles::e
superior.
O número total de cargos ocupados na carreira não podet·á ser superior a 35,
5 cargos da classe D serão providos à proporção que forem senão extintos os excedentes.
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:pECRETO-!)EI N.0 6. 760 -

DE

31 DE JULHO DE 1944

Acrescenta dispositi<l'o ao Decreto-lei n. 0 6.397, de 1 de abril de 1944

O Presidente dn República, usando da atribuiç:âo que lhe co11fere o artigo 18Ó da Constituição, decreta:

'

Art. 1.0 Fica acrescentado ao art. 2.0
1 de abril de 194-4,• o seguinte parágrafo:

do Decieto-lei n.0

6.397, de

"Parágrctfo único. Nas localid~des onde não eXistirem fitas
de aço, poderão os fardos ser amarrados com fios de arame era quan.,.
i:idade c diâme.tro capazes , de resistir à movimentação, empilhamento e manutenção da densidade média referida neste a1·tigo".
Art, 2.0

:ltste Decreto-lei. entnuá em vigor na data de sua publicação.

Art.

Revcgam-se as· disposições em contrário.

3.

0

Rio de JaneirO, 31 de julho G.e 1944, 123.0 da Independência e 56,0 .da
República.
GETULIO VARGAS

Paulo Lira.
ApolozUo Salles.

DECRETO-LEI N.0 6. 761 -

DE

31

DE JULHO DE

194;4

Concede favores fiscais é')OS hot·éis que se estabelecerem no te::rftório nacional
e Hxa us condifÕes para essa concessão

,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 'ria Constituição, decreta:

Art. 1.0 Aos hotéis que se construíren1 no território nacional no prazo
de cinco anos, contado da data da publicação dêste Decreto-lei, será, pelos
poderes compctantes, conceclidn iseÚção do pagamento dos impostos federais,
estaduais e municipais que gnwarem as respec'.:ivo.s construções ,e durante dez anos - dos que bcidirern sôbre êsse ramo sfe negócio.
Art, 2.0 Aos materiais importados para as construçõ;S· ,a que se refere
o artigo anterior, será con'cedid2, desde que não exista similar nacional,
isenção de direitos d~ importaç:;io para co~sumo e demaiS taxas aduaneiras.
Parágrafo único. PBra. a concessão dêsses favores, serão observadas as
--formalidades prescritas no Decr.eto-lei n. 0 300, de 24 dei fevereiro de 1938.
Art. 3. 0 As :::qubições de terrenos, realizadns. no prazo fixado no artigo 1.0 e destinodos à construção imedlota .de hotéis, ficarão isentas do pagamento do impôsto de transmissão de propriedade.
Parágmfo único. , Os adquirentes de terrenos nas condições estipuladas
neste artigo, que, no p:razo de doze meses, da data da aquisição do terreno,
não derem entrada, na repartição competente, aos pedidos l:le licenciamento
das obras de construção, ficarão obrigados ao pagamento das ir.1.portâncias
correspondentes às isenções . de que se beneficiaram,
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Art. 4.0 Para 'qu~ possam gozar das vantagenS previstas neste De·
creto·lei, os hotéis a serem consiruidos deve1·ão ter, além das peças obrigatórias e normah; em edifícios dessa natureza, quartos com sala de banho
privativB. nns seguintes quantidades mínimas: Rio de ·Janeiro (DF) e São
Paulo ( c2.p!taD 200 quartos; Pi)rto Alegre, Curitib2, Niterói, Belo·Horizonte,
Salvador, Reci~-e, Natal, Fortden e Belém 80 quartos; nas dem2.is capitais
e no interior de quaisquer Est:o.dos 40 quartos, com 20 salas de banho pri:vativas.
·
Parilgrafo único. · Para as estações balneárias e as estâncias hidro·minerais e cEmatédcas observa·se-á o mínimo de 80 qu-=:rtos com sa.la de

b_anho p:rivativa.
Art . 5. 0 Ao uso dos edifícios construídos 'ncs têrElos .. dêste Decreto-lei,
,para finalidade diferente da que nele se p>evê, antes de decorrido o prazo
de quinze ~nos de utilh:aç5o. efetiva dos mesn1.os como hotéis, precederá
sempre autcri.z2ção dos podei'es competentes e prévio ressarcimento das im- ,
portânci2~ de todos os impostes e taxas c:ue D.ão tiverem sido, em tempo,
.cobrados.
Art. 6.0 A.os hotéis existente5 no país ou em cOnstrução e, também,aos que se adapta:<em convenientemente, inclusive quanto às co:r:.dições de
capacidade e confôrto, poderão. ser, a critério das autoridades competentes,
e a pm·tir da data em que estas s9 ma:1ifestarem fõ1voràvelmente, estendidos
os favores previ~ Los no mt. 1.0 , in-fine, dêste Decreto-lei.
Art. 7.0 ·Dentro do prazo de 90 àias, contado da data de publicação
dêste .Decreto ..lei, os Estadcs submete;:2.o à aprovaç3o do Presidente da Re·
públic'a, por inte;·médio dos reo;pectivos Conselhos Administrati.vos, os projetOs de diplomas legais necessários à exécução das ffiedi.daS previstas neste
Decreto-lei.
Parágrafo único. Acs municípios das capitais, fica marcado o mesmo
prazo para a aprcsentaç8o cios competentes projetos de lei- aos Conselhos·
Administrativo's; p:1r2 os demai.s municí.pios, o prazo será de trinta dias, a
contar da dt:üa r~m que a concessão de favores prevista neste Decreto-lei
fôr ·.requerida por pessoa ou entid~de idônea.
Art. 8.0 O presente Decreto-lei er:tn.!_rá em vigor na data de sua publi·
cação, 1·evogadas as disposiçÕ8S em contrário.

Rio de J2neirc, 31 -:le julho. de 1944, 123.0 'da Independência e 56.0 da
Repúbhcu.
GETULIO VARGAS

Alexandre ll.;larcondes Filho.
Paalo Lira.

DECRIVTO-:LEI N. 0 6.762- DE 31,DE JULHO DE !94-4
Cria cartas isa!ados, de provimento eh:t"ivo, no Qu2dro da ]uséiça
fermanente, do IY!inistél:io da justiça. e Negócios lnteâores

Pa7te

O Presidente da I~ep:Jbjica, u.sando da ~tribuiç2.o que .lhe confere o ar~
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criados, na Parte Permanente do Quadro da Justiça, do
Ministério da Justiça e Neg:ócios Interio_res, 4 (9-uatro) cargos isolados, de provimento efetivo, de Escrevente Jmcnucntado, pad1·ão G.
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Art: 2.o Os ocupantes dos cargos de q'ue trata o artigo ante:dOr serão
lotados na Vara de Menores.
Art. 3.0 . Para atender, no atual exercício, à despesa corri o dispàsto nesteDecreto~lei, fica aberto ao Ministério da Justiçá e Negócios InteriOres ·(Anexo

n.o 18 do Orçamento Geral da República) o crédito na importância de Çr$
39, 600,00 suplementar à Verba 1 -- Pessoal, Consignação I - Pessoal Permanente, Subconsignação. 01 --=- Pessoal Pernlanente, 00 -Pessoal Civil, 81
-Quadro da Justiça.
Art, 4. 0 O presente Decreto-lei entrará em vigor em 1 de abril de 1944,
revogadgs as disposi~ões em contrário.

Rio de JaneiÍo,_ 31 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marconàes Filho.
Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6. 763 -

LlÜtoriza

E!

DE

3 DE AGÔSTO DE 1944

União a liquid:'lt dívidas do Ests.do do Amazonas

O PresidEmtc da República, usando da atribuiç8o qu~ lhe confere o artigo 180 d8 ConsÚtuiç·ã~, decreta:

Art. 1. 0 :Fica a Un~ão autorizada a liquidar, na forma desta lei, a dívida interna flutuante e consolidada do Estado do Am.azona1>, anterior a 31
, de dezembro de 1939.
A liquidação fs.r-se-á oom o produto de um empréstimo, sem juros, de
cinqüenta e cinco milhões de cruzeiros (Cr$ 55.000.000,00), ora concedido pela União ao Estado do Amazonas.
Art. 2.0 Fica:-criada, para execução do dispos,to no artigo anterior, aComissão de Liquidaçâo da Dívida Interna do Amazonas, com sede em Manaus, composta de cinco membros, nomeados pelo Presidente da República,
dois dos quais indicados pelo Govêrno do Estado.
Art. 3.0 Incumbe à Comissão de Liquidaç5.o d8. Dív~da Intema do
Amazonas pt·omover as diligências que se tornarem necessárias à realização
de seus fins.
As autoridades federab e estaduais deverão prestar-lhe o s.ux'Ílio e a
assistência de que precisar.
Os membros da Comissão perceOerão a gratificação de representação
de Cr$ 2,. 000,00 mensais.
As despesas decorrentes do funcione.mento da Comissão serão custeadas
pela União, mas debitadas ao Estado do .P..mazonas, à conta do empréstimo
referido ·no artigo 1.0 •
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Art'. 4.0 Para o efeito de liquidação as dívidas sofrerão os seguintes
descontos progressivos:
Até 'Cr$ 10.000,00 ......................•.•...........•.•...
Entre Cr$ 10.000,00 e Cr$ 20. 000,00 ..... , .. , . , .. , ....•........
Ent:·e Cr$ 20.000,00 e Cr$ 50.000,00 .....................••.
Entre Cr$ 50.000,00 e Cr$ 100.000,00 ...................... , ,
Entre Cr$ 100. 000~00 e Cr$ 250.000,00 ...................... , ,
Entre Cr$ 250.000,00 e Cr$ 500.090,00 .· ........... ·....•... , •
Eritre Cr$ 500.000,00 e Cr$ 750.000,00 .•...........•..•...••
Entre Cr$ 750. 000,00 e Cr$ 1. 000. 000,00 . , . , ..... , .•.....••.
Entre Cr$ 1. 0000.000,00 e Cr$ 1. 500. 000,00 .....•...........•
Entre Cr$ 1. 500.000,00 e Cr$ 2. 000,000,00 ...................•
Entre Cr$ 2.000.000,00 e Cr$ 3.000.000,00 ................... .
Acima de Cr$ 3, 000.000,00 .. , ........ , . , ...... , .... , .... , ..•

s%
10%
15%
20%

25%
30%

35%
40%
45%
50%

55%
70%

As taxas de descontos incidirão sôbre a Parcela· de crédito compreendida entre os limites assinalados em cada classe.
·
§ 2.0 O montante de tôdas as emissões de' títulos da dívida pública,
inclusive os juros vencidos, até a data da publicação desta lei, será considerado como um crédito único para Cfeito de aplicação das t:=:~xas de desconto.
Cada título com os respectivos juros será considerado isoladamente ps.r<1
efeita de resgate e fica sujei~~o ao mesmo coeficiente de desconto calculado
para o montsnte gel'al.
§ 1.0

Art. 5.0 A liquidação dos créditos arrolados nos grupas de "Exercícios
Findos" e "Cont2s e Atestados" será feita na base dos quahtitativos ori..,
ginais, não fsend.o permitida a ad!ção de quaisquer juros.
Art. 6.0 Os cessionários, herdeiros ou sucessores, titulares de ms.is
de um crédito ficam wjeitos à toxa aplicável à soma de todos êles.
Art.· 7.0 É condição essencial, que o Poder Judiciário não pede relevar~
para a liquidação facultada nesta lei, o reconhecimento da dívida pelo órgão
nela institu!do, bem como a quitação 'pelo credor de todo o crédito originário.

Art. 8. 0 Na ve:rific.sç&o dos créditos observar-se~á a .iegis!ação vi~nte
não podendo a Comissão reconhecer dívidas ou transigir sem a autorização
expressa e :formal do Govêrno dp Estado, nem pagar, em qualquer caso,
dívida.s prescritas.
·
Art. 9.0 A comissão, urn.a vez empossada, publi.cará editais no Diário
Oficial da União e no órgão oficial do Estado do Amazonas, convidando os
credores das dividas mencionadas no artigo 1.0 e constantes da relação enviada, em 1939, ao Presidente da República pelo Interventor Federal no
Estado, a red::;.mare:n os seus créditos no pm.zo de 120 dioo, a contar da pri~
meira publicação~·
Parágrafo único. Os credores que não constarem da referida relação, ou
que ro2>clamarem créditcs maiores do que os que lhes foram atribuídos, terão
o. prazo de 180 di.s"s, a contar da primeira publicação daqueles editais, para·
provar o seu direito,
Art. 10. Os requerimentos dirigidos à Comissão e papéis relativos ao
processamento das contas ficam isentos de selos federais e estaduais.
Art. 11.- Em favor do titular de um cr~dito, cuja liquidez e certeza
houverem sido verifics.das pe!::J Comis~ão, expedir-se-á ordem imediata . de
pagamento por meio de cheque-· nominal assinado pelo respectivo Presidente,
observando-se rigorosamente, pdra êste efeito, a ordem de entrada de· requerimento.
Col. de Leis

~
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Art/ 12. Das dedsõss da Comissão caberá recurso para o Presidente
da República, proc~ss2do na fo:<ma pievista no Decreto~ lei n.O 1. 202, de 8
de abril de'· 1939.

Art. 13. Após a liquid:;:ção da &Vic!a a Comissão apresentad. :aos Govêmos federal e estadual um. relatório circunstanciado dos seus trabalhos.
Art. 14. A Comissão deVm·á encerrar os seu:; trabalhos dentro de 18
meses a ·contar- de ~ua instalação.
Art. 15. Fica abe:to, ao I'.ilinistério da Fazendn, o crédito especial de
e cinco milhões ele crl!zeiros (Cr$ 55.000.000,00), a fim de ocor:rer Us desp2s9.s p!·evi.:;;tas nesta lei.
l!:ste crédito é considerado registr;do e será pôsÍo, no B~nco do Brasi11 _
. à disposição do Pn~siC.ente da Comissão criada no art. 2.0 •
Parágr8fo Único. O saldo do c:édito espêdal destinado à liquidação da
dívida, se houver1 será recoil:üdo ao Banco do Brasil como Receita d8. União,
no prazo de 10 dias, uma vez ultimados os trabalhos da Comissão de Liquidação.
-eh~qlienta

Art. 16. Até que a dívida seja resgatada,. fica o Gqvêrno do Estado
·ào Amazonas obrigado a inciuir nos seus orçamentos, a p2.rti:r do próximo
exerd.cic, uma dotação de 15<70, pelo menos, da sua receita estimada, para
atuncler ao pagamento do 01npr8stimo ora contraído CO!Jl a União.
Até o dia 30 de iunho de cada ano o Govêrno do Estado do Amazonas
reco1h0rá ao Banco d~ Brasil a irr<pOl'tância d2ssa dotação.

Art. 17. O crédito da· Uniiio contra o Es'tado do Amazonas proveniente do empréstimo nferido no art. 1.0 considera-se privilegiado para
todos os efeitos de direito e sel-á pago preferencialmente «Or dos credores
que não aceitarem a liquidação ou llão obtiverem o reconhecimento de seu
direito, pela form.a prevista nesta lei.
Art. 18. Esta lei entrará em vigor 30 dias depois de publicada,
vogadas as disposições em conirário.

re~

Rio de Janeiro, 3 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO. VARGAS.

Alexandre IVlarcondes Filho.
Paulo Lira.

DECRETO-LEI N. 0 6. 764 -

DE 3 DE AGÔSTO DE 19-'14

Dispõe sôbre o r-estabelecimento da isenção da tm:a de expedie~te prevista
no Decreto-lei n.O 242, de'4· de fevereiro de 1938, ·em lavor dos se1vidores
da. P!'doitu.ra do Distrito. Federal
::~rt.

O Presidente d2.1 República, ussndo da atdbuição que lhe ·confere o
180 da Co:c1stituição, decreta:

I·

Art. 1.0 Fica restabeleci da a isenção da ts1xa de expediente de que trata
o art. 1.0 ; §§ 12, alínea d, e- 13, do Decreto-lei n.0 242, de 4 de f€-ve:~;eiro
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de 1938, obse1·vada a retificação do Decreto-lei n. 0 352, de
de março.
óo mesmo !:'mo, em. favor dos s-ervidores da Prefeih1ra do Distrito Federal.
Art. 2. 0 'Revogf>'m-se as disposições em contrário,• especialmente as do
§ 3.0 do art. 259, do Decreto-lei n. 0 3. 770, de 28 de outubro de 1941.
Rio de Janeiro, 3 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
RepúbEca.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6. 765
J.Utet·::~,

~ DE

3

1944

DE AGÔSTO DE

sem au..mento de desi)esa, o vigente o•-çame.nto do Ministério da Guerra

O Presidente d<>., República, usando da s:.tribuição que lhe confere o
G.rt.. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam feitas ·as seguintes z..lterações _ no vigente orç:mtento do
Ministério da Gt:er:r-'<1 (Anexo :n.0 17 do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 ele
deZe1r~bro de 1943):
VER3A 2 -

Comignação 11 -

MATERIAL

Material de Consumo
C c$

S/ c. n.0 17- Artigos de expediente, desenho, ensino e educ~ção; artigos escolares para distribuição; fichas
e livros de escdtu:r~ção; impressos e inaterial de
classificação inclusiv~ fiche-s bibliográficas
17- Dit·etoria de Intendência
5. 500. 000,00
6. 500. 000,00

Passa de
Para
(Aumento: Cr$

1.000.000~00).

S/c. r.._ 0 20- Arreamento, materia·l de ferragem e de contenção de animais; materia•l de coudelaria ou de
uso zootécnico
17- Diretoria de Intendência
Pessa de ............................ .
Pa:ra
... , ......................... .
(Redução: Cr$ 1.000,000,00).

18.100. 000,00
17.100.000,00

Art. 2.0 ltste Decreto-lei enüará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contfário.
Rio de Janeiro, 3 de agôsto de 1944, 123.0 da. Independência e 56.0 da
-R!ô!pÚblica.
GETULIO VARGAS.

Eurico G.

Paulo Lira.

Dutra ,
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DECRETO~LEI

N.O 6. 766 -i- DE 3 DE- AGÔSTO DE 1944

Altera, sem aumento. de despesa, o atual orçamento do Ministério da Viação
e Obras Públicas
O Presidente da! República, usando da atiibuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, dee1eta:
Art. 1.° Ficam feitas as seguinte::> a•lter:ações no vigente orçamento do
Minist&:do , da Viação e Obras Públicas (Anexo n.0 22 do Decreto·!Ed
0
n. 6. 143, de 29 de dezembro de 1943) :

VERBA 2 -

Consignação li -

MATERIAL

lliaterial de Consumo

S/c.n.0 28- Vestuários, uniformes e· equipamentos~ artigos e
'
peças acessóris.<S; rotipa de cama., mesà e banho;
tecidos e artefatos
31- Departamento Nacional de Estradas de Ferro
06- E~trada dé Ferro Central do Rio Grande
do Norte
Pass81 de
Para

........•.......•.......••

40.000,00
52.640,00

(Aumento: Cr$ 12. 640,00).
Consignação 111 -

Diversas Despesas

')/c. n. 0 30- Água e artigos para limpeza e desinfe_ç2.o; serviços·
de asseio e higiene; lavagem e engomagem de
roupaS; t<J.xes· de água, ,esgôto e lixo
31~Departamento

Nacioual de Estradas de Ferro
06- Estrada de Ferro Central do Rio Grande
do Norte
Pr..\<>Sa de

Para

•••••••• _••••••••••.•.• ·••••

......... ···.·· ............ .

10.000,00
18.755,00

(Aumento: Cr$ 8. 755,00).

S/ c. n. 0 37- Iluminação, fôrça motriz e gás
31- Depo.rtamento NScional de Estradas de Ferro
06- Estrada de Ferro Central do Rio Grande
do Nort-e
Passa de ......................... .
ParÇ~. , ... · ...... , .... , ..... , ..... , ..
(Redução: Cr$ 24. 395,0Q) .
·

SI c. n. 0 42- Telefoce, telefonemas, telegmmas, :radiogramas e
e porte· pbstal
·
31- Dep·artaniento Nociona1 de Estradas de Ferro
06- Estradt1 de F6rro C(mtral do Rio Grande
do Norte

80.000,00
55.605,00

~tTOS
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Passa de ...........•. , .•.....•....

........... ····· ........... .

5.000,00
8.000,00

(Aumento: Cr$ 3. 000,00).
Ari!. 2.0 :Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrá~io ..

Rio de Janeiro, 3 de agôsto de 1944, 123.0 d8l Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VAHGAS.

]oiio de 'lJ!endonça Lima ..
Paulo

DECRETO-LEI N. 0 6. 76,7 Abre ao

DE

3

DE

Lira.

AGÔSTO

DE

194~

]1/fitJi~Jtério

da Fa:;;enda o crédito especial de Cr$ 1. 582.666,80, Péf1'8
pagamento de indenizações decorrentes de r:equisições

O Presidente da República, usando da. atribuição que lhe confere o artigo' 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de um
milhão, quinhentos e oiten'!:lit e dois mil, seiscentos e se;;sentil e seis cruzeirOs
e oitenta centávos (Cr$ '1. 582. 666,80), para e:tender ao p2gamento (Serviços
e· Enc2.rgos) de indenizações julgadas procedentes pela Comissão Central de
Requisições e mlacionadas no processo- n. 0 103. 755-44, do Tescuro Nacional.

Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
RcpÓ.blica.
GETULIO

VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.0 6. 768 -

DE 3 DE AGÔSTO

DE

1944

.Ahre ao Ministério da. Agl"icultuca o ccédiio su'plementac de Cr$ 13. 200,00 à
verba que especifica ·

O Presidente da República, u'sando da attibuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 13.200,00 (treze mil
e _duzentos ~ruzeiros) em refôrço da Verba 2 - Material, do vigente orça-
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manto do. Ministério da Agricultura (Anexo 14 do
29 d.e · dezembm de 1943) 1, como segue:

Decreto~lei

n. 0 6.143, de

VER3A 2 ~ MATERU'>!,

Consignação Iil ~ Diversas Despesf!S
Sub-consignação- 42

Telefone, telefonemas, telegramas, radiograrm~s e porte postal ,

Ot!-- Departamento de_Administração
03 - Divisão do Mate:dal ..... , . .

Cr$ 13. 200,00

Art. 2.0 Êsie decreto-lei ent:a em vigor na /data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em ccntráriQ.

Rio- de

J anei.rc,

3 de ::>.gôsto de 1944, 123.0 da Indeper-,dência e 5ó.0 da

Re:;)ública.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sa.Jles.

Paulo Lira.

DECRF.TO-LEI N. 0 6._769 r~Iodifica

DE 4

DE AGÔSTO DE 1944

a estrutura. {Je:ral da or@tmização dos serviços da Secretaria Gcrd
de St!úde e Assistência e. dá outras pnJvidência.s

O Presidente da Rep{tb!ica, usando da f?tribui~ão que lhe confere o
180 da Constituição e de acôrdo com o art. 31 do Decreto~lei n. 0 96,
a·xt.
de 22 de dezembro de 1937, d"ecreta:
A.t·t. 1.° Ficn &r_provada 1.',• tabe1a &nexa que modifica a estrutura de ÇJrgan.ização da Sec1·etaria Geral de Sàúde e ASsistêe.cia da Prefeitum do Dis~
trito ·Federal.
P;:;,orágrafo único. PUra os efeito9 dêste a·rtigo, fic<:.•m criados no Quadro
Permanente da Prefeitura da Distrito Fedsral: 2 cargos de Diretor de Depa·r·
t:;;ment8 P:::drão 05, 2 cargos de Chef!! de Serviço Pad-rão 04, 4 c:::rgos de
'Chefe de Serviço Pz,drão 03, 16 cargos de Chef0 de SBrviço P::tdrão 02 e
2 cargos de Diretor de E~tabeledmento Padrão 0"-i todos de provimentc em
comissão.
1

Art. 2, 0 Par-a .:::tender à execução dêste Decreto-lei é autorizada a abertura dos C!"éditos necessá::-ios.

Art. 3.0

-Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de agôsto- de 1944·, 123.9 da IndepcmdêZJ.cia e 56.0
República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Fi1"Jo.

d~
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ANEXA AO DECRE'l'O-LEI N.<> G. 769, DE 4 DE AGOSTO DE 1\H-4

Jí;;:lt:n;:tu~a

Cc:l':.<~I

:(!{'

d~

O:o:g~-::ü.:::to:::io

S:!f:::iõ.e e

1h~~

A:,;:~1:~tCncn,..

~-h·.z.-...-iro~

-

d:~

s. G.

Se<'l'~t~ria

GCr:;l

S.

f:ECRETARI.A GERP..L DE SAÚDE E AssisTÊ:t-JCIA ••.•• ; ••••••••••••.

SGS-06

Expediente ... , . , .. , .. , ............ -~ .. .
Administra-ção ........................ .
Estatística Sanitária ................... .
Inform:;>ção Sanitária ........ , ......... .
cle Produtos Terapêuticos ............. .
Deperto;~~e:r;to da l:..ssis'.:ência Hospitalar ........... .

SSE-03
SSA-04
SES-04
S!S 04
SLT-03
DAH-05

A B

c
n
E
F

Serviço de
Serviço de
-----;<Serviço_ de
Serviço de
Lsbore.t-ório
1

Serviço de Ronparia Geral. ......... , ...... .
de Correspondência .....•........... ·
3
HoSpitais Gersis (9) . , , ....... , , , . , , , ,., .. .
3A- Sarviços Acuóliares (9).,.,., ..... , ........ .
4
Hospit~is Dispens.fn·ios ( 4) .... , . , ......... .
5
Servi.ço de Salv;;.mento ........... , ........ .
6
Instituto Pr:stet1r .
7
Instituto é!e Cardiologia ........... , . , ..... .
7A- Serviços Auxiliares . , ....... , .. , . , ....... , .
8
Ec:n-.-:o ele Snnct:e ..................•........

9AH-02
4AH-03
5AH-03
6AH-03
7AH-04
8AH-02
9AH-02

D~pa;·ta.:nento

DPT-05

2

G -

1
2
3

H

~

Serv~ço

d2

Puericultw:a ..........•......•••

Serviço de CorrespondêD.cia- ................. .
Hospite1 MaterDidade , ....... , ............ .
Servico de Assistência Domiciliar Post-Nat<J.l ..
1.0 d.-15. 0 Distrito de Puericultura ..... , ..... .

Depa:rtamon-:=o de E::lgiene

'

J -

SAH~04

1PT-02
2PT-03
3PT-03

DP-03
DHS-05

S~rviço de Lepra .............. , ........... '
Labor'"'t6rio de S2úde Pública .............. .
Serviço de Epidemiologia ................. .
Serviço de Cm·1·espondênda ... , .. ; ........ .
Hoo:pit21 Cc-1Ôni.a ·de Curupaiti, , ... , ..... , ..
5
.................... .
5A- Servicos Auxiliares
1.0 a~ 15. 0 :Distritos Sanitários, ......... ·..... .

lHS-04
2HS-04
3ES-04
4HS-02
SES-04
6HS-02
DS-04

Deps.r-tmncnto de Tube;:-ctüose

DTB'05

1
2
3
3 A4
5

lTB-04
2TB-04
3TB-04
6TB-02

1
2
3
4

I -

lAB-0.?
2."'~B~02

Serviço çi.e A.11atomia Pa-to!ÓGica .••• , •..•••..
L;;;bo:i-atório Centml de Tubsr:::ulose .......... .
Hospitnl S$.m.-tório (2) ................... .
Setvi:ços Au:-:ilimes ( 2) , , ..... , ........... .
Hospitais Abrigos ( 4) ...... , ..... , ....... .
Serviço de Correspondênd<il .... , ............. .

Departamento
1

2
3
4
5

de

Alimentação .................. .

Serviço de Higiene Alimentar ....... ., ..... .
Serviço de Coordenação ..... , .... : ........ ;
Serviço de Abastecimento ................. .
Laboratório Brom::;_.tológico .... , ............ ,
Serviço de CorrespondênCia ................. .
1.0 a 5.0 Grupo de Distritos de Higiene Ali~
mentrN .

4TB-03

STB-02
DAL-OS'
lAL-04
2AL-03
3AL-03
4AL-04
5AL,02
GA-03
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K -

Departamento de ]\[edicina Veterinária ... , ......... .

DMV-05

SBr'viço de Profilaxia Veterinária .... , ... , ... .
Serviço de Assistência Veterinária ......... ,.
Serviço de Correspondência ........ , ..... , ..

1MV-04
2MV-04
3MV-02

Departamento de Assistência Social ............. , ..

DAS-05

1
2

SE:rviç:o de Correspondênciz., ............... .
Serviço Central de AssistênciS! ............ , .• .

3
4
5

Serviço de Reeducação e Readaptação .... ,... .
Serviço de Vilas e Parques Proletários ....... .
Albergue da Boa Vontade ........ , .... , , .. .

6
6 A-

Asilo São Francisco de Assis .. , ......... , .. .
Serviços Amdliares .............. , . , ..... , ,

1AS-02
2AS-03
3AS-03
4AS-03
SAS-04
, 6AS-04
7AS-02

Depart~rnento de Obras e Instalações ....... , ...... .

DOI-05

1
2
3
L -

M-

1

2
3
4

5

Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço

de Obr:::s Nov~s ..... '. , : . ......... : ..
de Con~ervação e Reparos ......... , .· .
de Oficinas· ....... , ...........• , .. .
de Contrôle ........... , . '....... , .. .
de Co!-rcspondência ................ .

DECI-{ETO-LEI 1'·T.0 6. 770 -

DE

10!-04
20I-04

301-04
40!-04
SOI-02

5 DE AGÔSTO pE 1944

Abre à Coordenação da li>fobilização Econômica. o crédito especial dG
Cr$ 4·. 000.000,00, para auxílio à Fundação Brasil Central
O Presider.te d;;) RGpÚblica, usando da: atribuição que lhe confere o artigo 180 da Comtituição, decreta:
.
Art. 1.° Fica· aberto à Coordenação da Mobilização Econômica o crédito.
especis.>l de quatro milhões de cruzeiros (Cr$ 4 ~000. 000,00), que será distribuído ao Tesouro Nacional, pa:ra atender, a título de auxílio, às despes""s (Ser·
viços e Encargos) da Fundação Brasil Central, de que trata o Decreto-lei
n. 0 5. 878, de 4 de Outubr-o 'de 1943.
Parágrafo único. A importânci.S~ t-ota·l da crédito será entregue ao Coordenador da !IAobi!ização Econômica, 'de~tinando-se às despesas com o estabelecimer..to e melhora!!lento de transportes rodoviários e fluviais· no Planalto
Central do Brasil.

Art. 2.0
·Art. 3.0

Êete decreto-lei entrará em vigor na. d:;•ta de sua publicaçã?.
Revogam-se as disposições em Conhário.
I

Rio de Ja:neh·o, 5 de agôsto de 1944; 123.0 da Independência e 56.0 da
República_' ·
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.
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!JECRETO~LEI N.0 6. 771

-

DE 7

Dispõe sôbYe' a distribuição do carvão mineral

DE

AGÔSTO-DE

1944

'
produzido no país e dá
'

outras

providências
O Presidente da República, tendo em vista o que dispõe o Decreto~lei
·n.0 4. 750, de 28 de setembro de 194·2, e usando da atribuição que lhe con~
fere o art. 180 da Constituição, e
Considerando que, no mOr.o.ente presente, é indispensável incrementar a
produção do carvão minero!, discipli!:.á~la e distribuí-la de acôrdo com as necessidades do País e as exigências do plano de mobilização econômic'a;
Consider>J.ndo o início, próximo, do funcionamento da usina siderúrgica
da. Compnnhia Siderúrgica Nacional, e a necessidade de reserva:: o carvão me~
talúrgico de Santa Catmina para atender ao consumo dessa usina, decreta:

Ai:t. 1.0 ·Todo carvão mineral extraído no País será distribuído pelo GOvêrno Federal, por intetmédio do Coordenador da Mobilização Econômica.
Par2gr->fo único~ O Coordenador da Mobilização Econômica, baixará as
instruções que ferem necessárias, para o cumprimento do preseute Decretolei.
Art.

2.0 As caracterlsticas do çnrvão nacion2l, apropriadé:s aos diversos

~sos. industriais, são as estatuí:âas no Anexo n. 0

1, apen~o ao presente decre-

LO-lel.
Art. 3.0 O preço do c8.rvão nacional é fixado, como medida de emergência, pela taDela que figura no Anexo n. 0 2, desde que suas características
não desçam abaixo do limite de 10 % dos números constaates do Anexo
n,0 1, nas seguintes Condições:
a) no ccistaclo dos navios, em Pôrto Alegre, pnra v carvão extraído nas
1
minas de São Jerônimo e Butiá, no Rio Grande do Sul;
b) carregado nos vagões, no pi.tio das estações, nos desvios ou à margem
dB- 1inh3. ela Estrada de Ferro Dona Teresn Cristim.>, para o carvão extrs.•.ído
-das· minas de Santa Catarina;
c) Carregado nos vagões, nos pátios ou desvios ferroviários, para o carvão
extraído no Estado do Paraná.
§ 1.0 Os preços dos cm-vões de jazidas que venham a ser explors.das no
:futuro e que não estejam situadas nas regiões reÍeridas neste Decreto~lei,
serão fixadas pelo Coordenador da 1\'Iobilização Econômica.
§ 2.0 Quando o poder calcúfico fôr infedor ao limite fixado neste artigo, o preço do cm·vão dccres.:erá proporcionalmente, não SE! levando em·
conta a tolerância ~ 10 % _
§ 3.0 O consumidor tem o direito de rejeitar o carvão sempre que suas
% Permitida, se não lhe
convier recebê-lo pelo preço reduzido, de acôrdo com o § 2.0 · acima.
§ 4.0 Para tipos. de carvão considerados inferiores e não definidos no
Anexo n. 0 1, isto é, moinha de extração e finos resultantes de lavagem, os
preços s~rão ajustados livremente, entre produtor e consumidor, não podendo, porém, exceder aos do ·Anexo n. 0 2.
§ 5.0 Para tipos esp~ciais de cmvão beneficiados, exigidos . excepcionalmente por ·;ertas necessidades de consumo, os preços serêo, também, ajus·
tados livremente entre o Produtor e o consumidor, não podendo, porém, exceder de mais de 20 % os do Anexo n. 0 2.
§ 6.0 O preço do carvão riograndense ::;e:rá acyescido do· valor do frete lacustre, fh:e:do pela Comiss8o de Marinha Mercante em Cr$ 10,35 por tonela,da, quando fôr entregua ao costado do navio nos portos do Rio Grande e
Pelotas.
cara~::terístic:as estiveren1 abaixo· da tolerância de 10

A'rOS ·oo PqDER EXECUTIVO

§ ].o. As empr&ss.s concessionárias que ·~s'dverem, por fôrça de contratos
de prazos determinadO's, pagando preços superiores ao fixado neste Decreto..
lei, só ter.So direito à redução dêsses preços 8e, dentro ·de 30 dhs, d cont8r da
data d& publicação do p:oesente Decreto-lei. oferecerem à 2pravu~.;ão do Goyêrno redu~ão de su::ts tarifas proporcional nos beneficios do dito preço.
'

I

Art. 4.o Os preços dos tnms:.:}Qrtes ferrovi6rio3 o<.t lacustres e as taxas a
outras despesos portuárias, são fi.::{edos nas tabqlas que figuram no A.nex.o
n. 0 3.
Art. 5.0 Sãó consideradns portos de embnrque de c&rvão:
a) para o carvão ríOgrar::dense: Pôrto Alegre e. Rio -.Grz.nd~;
b) para" o ca:·vão catariP.ense: Laguna e Imbituba. ·
Art. 6. 0 0 preço do cm·vão a entregar à Viação Férrea do Rio Grande
do Sul. nos silos da rr..a;·gem esqm)rc.b do rh ] Etcuí, é o fixado no Ar>exo n. 0 1;
quando, porém, o car:vão fô1· entret;ue noutros pontos serão acrescidas ao
preço as despesas de tJ;ansporte, ~axas portuárias e opemções de carga e deS··
carga.
Art. 7.0 Todo· o carvão -produzido no Estado de Santa C2.tarinn, na :<:o na
tr"ibutá:dEt da Estrada dç Ferro Dona Teresa Cristina, será entr~gm:. pelos~
pmdutores nos pátios das estações, desviL:s mais ·próiimos ou à margem da
linha, cs.rregado nos vagões, à Companhia Sid0rúrgica Nacional, que espec:1N
ficará o tipo que lhe convem receber ( ccnsvan"te l.etrzs a, h e c do Ane::.:o.
n. 0 1, pz.rte II) .
§ 1.0 A Companhi01 Siderá•gica. N2cioaal er,tJ"ega<·á à Estrada de Feno
Dona Teresa Cristin~, pe!o pr<:ço de custo, o carvão qL~e ÍÕ:r necessádo ao
seu ccnsutno.
§ 2. 0 A Comp:mhi8. Side:úrg):::a Nacional bsne:Hdmá o carvão, na· me~
dida de suas necessidades, e restituirá a cada produtor ""que o desej"ar, no chão,
nos portes do· Rio de J ane.iro ou S2ntos, o "carvão de vapor" (tipo· e, parte
II, Anexo n. 0 1), resultant~ do bendiciamento ds ,qmmtid2de de carvão "lavador" (tipo c, _p:::.rte E, Anexo n. 0 1) por êl"e entregue à Companhia Side-.
rúr-gica Nacional.
§ 3.0 O preço do carvS.o en'.:regue aos p:·oduto:r~s, nas portos cl,J .:<.io d<l
J"anei>o ou Sa;Y!:.os, na conformidade do p~.rágrdc. nnterior, será o~-::tl?~dc!D do
custo dos. transportes terrestres, beDefi.ci.~:mento, dc-spe63.s de s2rgg € clesc·'u ga
no:-- poi·tos, taxas de cai:.; e frete m2rítimo, além dó \'alar das pe1cent2gem; d~
quebra.
§ 4. 0 .O Coordenador àa Mobilização Econômic;;; permitirá a etJt:·eg<C pre~
vista nos p2rágrafos 2.0 e 3.0 d&ste a.rtig6, depois de <Ustribuiclo o .:m·vãr; ao::;
consumidores -obrigatórios, designados pelo Govêrno Feder8l -.
§ 5.0 O Coordenador da Mobilização Econô~nka poderá fazer 8 e r:~ rega
de carvão de vapor nos -po:::tos de (:0rg2, pa•:a o consumo das comp:=nhias. de
naveg2çG.o quê Dêles desejo"rcm abnsiecer os seus n::rvios.

Art. 8. 0 Os preços do carvão p<il"a consumidores localizr:dos dentro dos
Estados produtores, serão os do Ane}:o n.O 2, acrescidos das despesas de trans 7
porte, taxz.s portuárias, operações de cnrga, desca·rga, beneHciar.nento e pe~·~
centagem do quebra, até o ponto de entrega no Est2.do.
Art. 9. 0 Quando a pmdução rnens.d noS Estados do Rio Grande do Sul.
Santa Catari,na e Paraná ex~eder a quantidade fi::wda pa:ca o consumo lntorno
do País, se:·á permitida a exportação para o estrangeiro, mediapte Rutoriç:_<c:.çã'!l
do Coordenador dn Mobilíz:~ção Econômica e por preço livremente ajus7.;.'dt,
com o coni.prador.
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A1:t., 10. N enbuma pes3cs. natural cu ju-rídica, poderá adquirir carv5.D na~
cio:nal que não ~e desU.ne ao consumo próprio,
§ 1. 0 Se d8 prodt~çãa;· por benefici:amento, de um. determinado tipo de
carvão, resuít8.r a produção de outrcs tipos, o benefici<õ!dor consumirá o tipo
especi2l. e terá o direito de negodar os outrm;, de acôrdo com os preç:Js fi;.:ados no Anexo n.O 2 .
c§ 2. 0 O Coordenador da I"V1otiEz2ção EconÔiX.ica Poderá estabelecer nma
cota de moiDhn a se1·. brique-tsda por benSficiado:res; o produto b!'iquetado será
vendido por preço que será estabelecido pelo Coorclcnz.do:r da Ilf!obilização
Econômica e, oportunamente, pelo Conselho Nadomü de 1\-Iinas e l\tietalurgia,
de acôrdo cca1 o Decreto-lei ri.0 2. 66õ, de 3 de- outubro de 1940.
·
§ 3. 0 Os consumidores de CS.'Vão n9.o pode!.·ão, a qualquer título, ceder o
cmvão' re~cbido sem pt'évia autorização elo Coordenador da :Niobilizs.ção Econômka, que só em c~~o de absOluta necessidade a dz.rá.

Art. 11.
vençl.a do carvão nacbnal só poderá ser feita pelo produtor,
ressalvado o que estabebcem os· par9gr8.fos 1.0 ~ 2.0 do art. 10.
Art. 12 As análises do carvão nacional, visando relações entr-~ produtores e conslL-.r..idores, serão ÍE·:itns de acô:·do com os princípióS que~forem est.sbeleciclos pelo Conselho Nadanâl de JVÜY"!3.S e l'v:Ietalurgia.
Art. 13. A taxa de Cr$ 2,00 por tonelada, esülbdedd2 pelo Decreto-lei
n.0 2.667, de~ de nutub<o de EHO, it~m c, art. 13, será devida sôbre o total
de carvão vendido, nas condlçõ~s fixad.:-~s .nas letras a, b. c e no§ 7. 0 do ar~
tigo 3.0 • no art. 8.0 e incluindo o car-;rão que será fornecido à Viação Férrea
1
do Rio Gra::dz do Sul,
'

Parágrafo único. E:csa t<:xa
belecido~

~e!Ú

s.dicic:J.ada aos preços d9 carvão e.;;ta-

no Anexo n. 0 2.

Art. 14. N:-:. execução dêste Decreto-lei incumbe ao Coorden8.~or da Mobilização Ecor:ômi.ca, a15r:."l ds outr2.s atriOuições previstss em lei:
a) ·organizar o racionamento para distribuição do· carvão

nadonal; o

Ministério da Vi.s.ç2o e OOras Públicas indicará as necessid.s.des das e:np:cêsas
de tran'<:.port.~-s fer~oviários, de naveg&.ção, de fornecimento de gác; e exploração cia portos.
b) expedir in,>;truções para a coo:rdenação das ativid.sdes da Comissão "de
M8.rinha lv.Lercante, da Estrada de Fe!TO Dona Teres3. Cristina, ds Viação
Férrea do :..:<.io Gn::ncle do Sul, ch: I·:&de de Vinç.S.o Férrea P3raná-Santa Catarina, dos Superh!tende:1tes dos J:Jo~·tos de cug8 e descarga de carvão e do
Escritório d0 Depnrtamento Nnci.onsl da Produção Mineral, em Cresciuma,
no sentido de assegu!"a:r u~ tran:;po:-te terrestre e marítimo mínimo de cm·vão,
de acôrdo com as necessidade·l rrscionais.

Art.. 15 As infrações dêste Decreto-lei constituem crime cOntra a econcmia pcpuia:r ~ serâo julgcdns pelo Tribunal de Segmança N;;~cional; sujei~
tando-se os infrutores às penas eshÍb€·kcíd2s no art. 3.0 do :Decreto-lei n. 0 869,
de 18 de n.wcmbw de 1933.
Art, 16.. .~sté Decreto-lei entn::rá em vigor na "data de sua 1:;;ublicaç:ão.
~"'~rt.

17. Revog2m-se as disposições e!n contl'ário.

Rio de Jnneiro, 7 de agôsto de 1944, 123.0 ;da !ndependêr;.cia a_ 56.0

República.
GETÚLIO V Ai<;GAS.

] oão de Mendonça Lima.,

da
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ANEXO N. 0

1

Cs•racterísticas dos carvões nacionais de consumo obrigatório, a que se
refere o Decreto-lei h, 0 6. 771 de 7 de agôsto de 1944.
I. Çarvâo do· Estado do Rio Grande do Sul:

a)

Denami.n::!ção co:me;cial: "Graúdo".

Denomina-se "firaúd6'' o CSltvão qce não sofre nenhum beneficiamento,
a não ser a eliminação da moinha (O a 10 mm) e passr.•gem pela mesa de
esco1h«.

Dimensões de 10 a• 500- mm.
Cornposiç9o e pode; caloúfico:

Umidade normal ............... :.,.: ....... .
Teor de cinzas (carvão sêco) ..... , ......... .
Poder co!orífico superior por Kg, (carvão sêco)
Enxofre (cervão sêco)

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

11%
o/o no máximo .

34

5.000 cal. no mínimo
4· % no máximo

Aplicações industriais:
Par:õr gerar vapor em caldei.ras fl.x::.s e de locomotivas.
b) Denominação comercial: "Bitolado".
Den-omina-se "bitolado" o carvão correspondente ao item <:.nto2rior depois
de bi.tolado, de acôrdo com as necessicbdes do consumidor".

Composição e poder calorírico:
As mesms•s do carvão "g'raudo".
Apiics.•çÕes industriais.
Além d.<:!S nplica.çõ2s prevista!:! no item anterior, o carvão bitola~o é usado
ns.s caldeiras marítimz·s e para .gera-r gás em gasogénios fixos de grelha :i:otativ8'.
c) Denomi.nação comercial "Lavado".
Denomina-se :'bv:::do" o carvão do qual se elimina·ram pa•rtes do e3quisto
e da pirita por processo hidromecânicos, ·o carvão, além de lavz..::Jo, pode
sm· bitolado d2 acêrdo com as necessidades do consumidor.
Composição e poder calorífico:
TJmidade norn1al .......................... ..
Teor de cinzas· (carvão s&co) ... , .. , ........ .
Poder calorífico superior por Kg. (c:::·:<vão sêco)
Enxofre (carvão sê co) ·............ , ........ .

13 o/o
29 o/ono máximo
5.450 cals. no mtmmo

2 % Tio máximo ,

Aplicações industriais:
As mesmas previstas nos itens anteriores, sendo necessário o emprêgo
do c<:rvão lavado .
li. Carvão do Estado de Santa Catarina

a) Denominação Coffiercial "Graudo"
Denomina-se "graudo" o carvã·o oue não sofre nenhum benefich:mênto
a não ser a elim,nação da moinha (O·a 10 mm). e passagem pela mesa de
escolha.
Dimemões: de 10 a 200 mm.
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Composição e poder. c8.lorífico:
Umidade normal.., ..... ." .................. .
Teor de cinzas (carvão sêco) ............... .
Poder CaloríficO superior por Kg. (carvão sêco)
Enxofre . . .............................. .

3%

30 o/o no máximo
5. 900 cals. no mínimo
5 o/o no máximo

Aplicações industriais:
Para gerar vapor em caldeiras fixas e de locomotivas.
b) Denominação Comercial: "Escolhido''
Denomina-se "escolhido" o carvão bitolado de 12 a 100 mm., beneficiado
a mão.
Composição e poder ·caloríiico:
TJ:;:nidade 11.ormal. .......................... .
Teor de cinzas (carvão sêco) ............... .
Poder c.s•lorífko superior por Kg_.· (carrvão sêco)
Enxofre . . . . . . . . . . . , . , .... , . , , ... , .... •.. .

3

o/o

25 o/o no máximo
6.400 cais. no minimo
3

o/o no máximo

Aplicações industriais:
Além das aplicações previstas no item anterior, o carvão ''escolhidO" é
usado nas calcleiras marítimas e para gerar gás em gasogênios fixos de grelha
rotativ,a.
c)· Denom_inação Comercial: "Lavador''
Denomina-se ca:::-vão pa~·a "lavador" o carvão que não é submetido a
beneficiamento, incluindo a eliminação de moinha, e que apenaS sofre a escolha
normal dentro da mina e a que se faz na mesa para a eliminação dos grandes
pedaços de pirita e de xisto.
Dimensões: de O a 500 mm.

Composição e poder calorífico:
Urnidade normal ... , .... , .., .. , ............. .
Teor de cinzas (carvão sêco) , , . , ; .......... .
Poder c_&•lorífico superior por Kg. (ca•rvão sêco)
En::ofn:! . ' ' ' ' • • • •• • • • • • • I ' • • • • • • •• ' ' • • ' • •

3
33

%

o/o no máximo
5. 600 cals , no mínimo
7

o/o no máximo

Aplicações industriais:
Para ser beneficiado
d) Denominação Comercial: "Metalúrgico''
Denomina-se "metalúrgico" o carvão que foi beneficiado por processos
hidromecânlcos, com' a eliminação de grande quantidade de :xisto e de pirita.
Dimensões: O a 8 mm.
Composição e poder calorífico:
Umidade normal ........................... .
Teor de cinzas ...... , , ..... , ......... , . , ..
Pcder cE·lorííico superior por Kg. (c<i'rvão sêco)
.Enxofre . . .......... , . , , . , .............. .

7%
16 o/o no máximo
6.800 ca1s. no mínimo
1,5 % no máximo

Aplicações industriais:
Para a fabricação de coque metalúrgico e de gás.
e) Denominação Comercis.l: "De vapor"
Denomina-se "de vapor" o carvão no qual se el~rriinou grande quantidade
de xisto e de enxofre por processos hidromecânico,
Úimensões: O a 40 m.m.
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Composição é poder ~alorífi.co:,
Umi.dade normal ..... -.... , .. , .... , .... ,, ... .
Teor de cinza:s (carvão ~êco) .... , .. , ....... ,

Poder wlvrífico superior por Kg. ( c<iorvão sêco)
Enxofre ,

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

5 o/o.
23 o/o no máximo
6. 500 ca.ls. no mínimo
3 % no máYJmo.

Aplice.ções industriais:
fl'ara germ gás industrial ou vapor em caldeiras fixas, marítimas ou de
locomctivss.

lll. Cmvão do Estado do Paraná
Aos carvões do Estado do Paraná serão aplicacfu.s provisàriamente as
especificações reü:,-rentos aos cmvões "graudo" e "escolhido" de Santa Ca-

tarin.s.
ANEXO N.0 2
Tabela de p:-eços a que se r8fere o Decreto-lei n.O 6. 771 d<:o 7 de agôsto
de 1944:

I. C8.rvão do Rio G-mnde Qo Sul (por ton. métrica):
Tipo "gm.Údc"~ tendo, no mínimo,

4500 caladas/quilo . , ... , , ... , ..... , .... , ...... , , ... , .
Tipo "bitolado", tendo, no mÍl:.imo,
4500 calorias/quilo .
, ... , ......... , .... , .... , , .. , .. ,
Tipo "lavado", tendo, no li:"!Íniino,
4900 calorias/quilo .
. , ..., . , ... , , ... , .. , , , .. , .... , , ..
Tipo "graúdo", tendo, no mínimo,
4500 calorias/quilo, em silos (art. 6. 0 ) , para a Viação Fér.rea
do Rio Grande do Sul .............. , . , .... , .... , .

Cr$

1..'!·0,80

c,s

147,20

C c$

160,00

Cr$

99,80

Cr$

140,00

CrS

165,60

Il. Carvão de Santa Ca.ta.rina (por ton. métrica):
Tipo "gràúdo", tendo, nO mínin:w,
.................. .
Tipo "e,;colhidos", te;:;do, no mínimo,
5760 colorias/ quilo .
. ................... , , ......... .
Tipo "lavador", tendo, no mínil;.·w,
5040 calorias/ quilo .
. ............................... .

5300 calorias/quib ,

Cr$ 116,60
Os preços dos ca.rvões com poder calorífico menor· que os especificados

acimS~,

para cada tipo, serão calculado_s

p~üa

seguinte fórmub:

A X P

X=

na qual:

c

representa o preço do caryão anal:h:adci
o seu poder calorífico sup~rio1· (base sêca) expresso em calorias/

X
A -

quilo;
p

o preço do tipo respectivo, constante desta tabela;
o poder ca.lorífico superior do tipo respectivo, ex-presso em
rie.s/quilo e constante do Anexo n.O 1 .

c

calo~

Exemplos:
1.0

""'"-

Carvão "graúdo", do R1o,
4.300 X 140,80

=

X=
5.000

G!·~nde

do Sul, tendo 4300 caiorias/kg:

121,08. Prego: Cr$ 121,10.
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-'2.0

...:___

Carvão "escolhido", de Santa Catarina, tendo 5.680 calorias/kg:

5. 680 X 155,60

146,97. Preço: Cr$ 147,00.

6.400

ANEXO N. 0 3
Tc:bela de fretes ferr-oviários, estiva e despesas portuári8s com carvão, a
'que se refen: o Decreto-l2i n. 0 6. 771 de 7 de agôsto de 1944:
Estado do Rio G-rande do Sul:

a.

a) Taxas (por to:1. de carvão) devidas ao pôrto de Pôrto Alegre:
1. Para car.reg2.mcnto ao largo: taxa de baldeação de Cr$ 1,25;
2. Par3. carregamento com o navio atm.cado ao CaiS: taxa d~ baldeação
de Cr$ 2,50, mds tax? de utilizas-5o do pôrto (de entrada) de Cr$ 1,25.
b) Taxas (por ton,. de co.rvfío) devid2s ;)o pÔTto do Rio Grande: Capatazias (de entrada e s.s.!da) Cl:$ 4,00, mais taxa de utilização do pôrto (de
·entrada) Cr$ 1,25;
c) Estiva das cha'cas pma o porão dos navios (por ton. de carvão):

\Cr$ 6.50;
d) Estiva das chatas para as carvoeims dos navios (por ton. de carvão):

'Cr$ 9,50.
As tax8s acima será adicionada a cota de previdência, de conformidade
com a lei.

Tôd8s as taxas serão pagas aos po1·tos pelos produtores que as somarão
-aos preçcs do carvão nas faturs.s aos· compredores. As taxas de utilização dos
portos serão p..:gas a êss;s pelo arms.dores que as adic:i.onarão 8os fretes marítimos para cobrança ao comprador.
11. Estado de Santa Céitaâna:
a) Frete ferroviário entre as ~:;taçõeS de carga do carvão e Capivari-debaixo (município de Tub:::rão): Cr$ 7,00 por ton. de carvão;
b) Freí:2 entre Capivari.-de-baixo e o pôrto de Imbituba ou entre Capivati-de-baixo e o pôrto de Laguna; Cr$ '7 ,00 por ton. de carvão;
·
c) Taxas devida'§ ao pÔrto de Imbituba (por ton. de carvão):
1. Quando o carvão vBi direto ao silo de embarque:
Transporte e descarga no. rnoega ....... ,· .................. .
Ca~~ta~as

.

,: ........................................ .

Ututz8çao do porto ..................................... .
Estiva a bordo ......................................... .

Cc$
Cr$
Cc$
Cr$

1,50
3,50

2 50
1:87

2. Quando o carvão é descarregado dos vagões no chão, recarregado e
transportado para o silo de em.bmque (por ton. de carvão):_
r.rranspo::t8 ao lccal ·de descarga .......................... .
Cc$ 1,50
Carga nos vagões ................................. , ..... .
Cr$ 2,00
Transpm·te e descarga na moega .......................... .
Cc$ 1,50
Capatazias
....................................... , ..
Cr$ 3,50
Uti1iz3ç2o do pêrto .......................... , . , ......... .
Cr$ 2,50
Estiva a bcrdo ..... , ............ , ........ , ........ , ..... Cc$ 1,87
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d) Tax:ls devidas ~o pôrto . de Laguna:
1. Quando o carvão vai direto ao costado do navio (pm: ton. de carvão)~

Cr$
Cr$
Cr$
CrS
Cr$

Transporte ao costado ........... , , ............... , , , . , ..
Cap~t<:J.z~l'l.S

.

,.: ......•..... , .......• , ...... , .• , ......••.

Uühzaçao do porto ... , .... , .......... , ............... , , .
Guindaste .
. .. , ...... , ..... , , ........ , .............. .
Estiva a bordó

0,50
3,00
2,50
0,60
1,87

2. Qua>Ido o carvão é desCarregado no chão ·(por ton. de carvão):
Transpo.-te à zona portuária .... , .......... , .. , .......... .
Capatazias .
. ............... : ... , . , ....... , ..... , .... ,

Utilização do
Guindaste .

pÔ~'w

..· .........•..........•....••.....•.••

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

Cr$ 1,50
Cr$ 3,00.
Cr$ 2,50
Cr$ 0,60
Cr$ 1,87
conformidade

Estiva 'a bordo .... , ....... , ......... , ...... , , . , ... , .... .
Às taxas acima se!·á. adicionada a çota de pnwi.dêncict, na
da lei.
Os fretes e t"cms <!cima serão pagos pelo produtor ou b::meficiador à E.
F, D. Teresa Cristina e aos portos de Laguna e Ir:nbituba e serão somados
aos preços do ca;:vão nas faturas aos compradores, com. e::o:ceção das taxas de
utilização do pôrto e de estiva a bordo que serão pagas pelos armadores e
adicionadas aos fretes marítimos,

DECRET0 LEI N. 0 6. 772 8

DE

7

DE AG.ÔS1'0 DE

1944

Dispõe sôbre a 'concessão de favores à V Feira Nacional de lndf.strias a
realizar se em São Paulo, e dá outras providências
8

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 A V Feii'a Nacional de Indúst~ias de São Paulo, a cargo de
Federação das Indústrias d6 Estado de São Paulo, gozará de todos o:,~ favow
res concedidoS à Feira Internacional de Amostras d.a Cidade do Rio de J a~
neiro pelo art. 5.0 do Decreto n.0 24. 163, de 24 de abril de 1934_.
Art. 2.0 ·· A CC.m:i.ssão Perman~nte de Exposições e Feiras do Ministério
do Tr21balho, Indústria e Comércio, promoverá, junto ao Govêrno do Estado
de São Paulo f! à Prefeitura do Município de São Paulo, a concessão dos
seguintes favores à V Feira Nacional de Indústrias, Organizada pela Federaw
ção das Indústrias do Estado de São Pmllo:
a) descontos nos preços- dos fretes e passageus das emprêsas ferroviárias
do Estado, ou por êle subvencionadas;
b) isenção de impostos estaduais e municipais que recaiam direta
ou indiretamente sôbre a referida Feira, sua propag~mda e seus expositores
e sôb1·e as atividades internas exercidas no seu recinto; e,
c) preferência, nos fornecimentos ao Estado ou ao Município, em caso
de igualdade de condições de preço, qualidade e prazo de. entrega, nos arw
tigoS exibidos na última fe'ira Nacional de Indústrias do Estado de São
Paulo, realizada até a data da proposta do fornecimento.
Art. 3.0 Enquanto não volte a se realizar, normalmente, a Feira In~
, ternacional de Amostras da Cidade do Rio de Jan.8iro, o Govêrno Federal
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·dará .preferência; nos fornecimentos à administracão pública, em caso deigualdade de condições de prüço, qualidade· e p-razo de entrega, aos artigos exibidos na última Feira Nadon<J.l de Indústrias de Sãc Paulo, realizada até a data da propo:>ta do 'forne:cimento.
Art. 45' A mesma Comissão promoverá, dentro do recinto da Feira
Naci.onal de Indústrias; a renlize:ção de leilões públicos de matérias primas,
vegetais e minerais, nacionais, com o intuito de int~nsiiicar o seu consumo
interno e estimular a sua transformação industrial.
§ 1. 0 Para êsse fim a Comissão Permanente de E:::posições e Feiras
fará importar de válios pontos do território nacional matérias prim<.>.s, estratégicas ou não, ainda não suficientemente beneficiadas no p<.~Ís, as quais. acompanhadas ela ::.:náli.se previamente feita pelo Instituto Nacional de Tecnologia,
serão devidamente cla:>sificadas e aconc!'icionadas em recintos especiais da
Feira.
§ 2.0 Os leilões de tais produtos serão públicos e redizar-se-_ão em
dia e hora prGviamente anunciados.
'0
§ 3.0 O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá as ne·
cessárias instruções para a realização .dos leilões.
Art. 5.0 A Feder3cão das IndúStrias do Estado de· São. Paulo premo·
verá, até trinta (30) dias alltes da inwguração. do certame de que ·trata o
presente Decreto-lei, um ·concurso entre operários e técnicos nacionais, no
sentido de tornar públkas as suas invenções que ir:te.ressein ao aperfeiçoamento do desenvcivimento industrial do país.
Parágrafo único. Os inverÍtos aprovados por uma Comissão designada
pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio serão expostos no recinto
da Feira gratuitamente, e premiados com imPortâncias em dinheiro, a critério da mesma Comissão.
·
Art. 6:.) A Federaç5.o das Indústrias do Estado de São Paulü colocará à disposição do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, para a
expodçâo de suas atividades e tSfetívaçào das medidas constantes do!- artigos 4. 0 e :P3.r:5grafo único do art. 5.0 do presente Decreto·lei, a área de
seiscer!tos (600)' metros quadmdos.
Art. 7.° Fica a .Federação das IndústrÜ.ls do Estado de São Pnulo autorizada a dar, excepcionalmente, à V Feira de Indústrias o caráter de certame
pan-nmericano.
Art. $.° Fica aberto ao Ministério do TrabsJho, Indústria e -Comércio
o crédito especial de quatrocentos Tnil cruzeiros (Cr$ 400. 000,00) para
atender às despesas (Serviços e Enca:·gos? com a execução dêste Decreto--lei.
Parágre.fo umco. Do crédito a que se refere êste artigo será destacada
a importância de trezentcs mil cruzeiros (Cr$ .3'00. 000,00) Para au.:zílio à
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, pelas obriguçóes que lhe
· são impostas no presente Decreto-lei.
Art. 9.0
Art.

10.

Este Decreto-lei entrará ·em vigor na data de sua publica~~o,
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1944,. 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
0:ETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

Paulo Lira.
Col. de Leis -

Vol.. V

F. 8
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DECRETO-LEI N. 0 6. 773

-DE

7

DE :A.GÔSTO DE

1944

Dispõe sôLre o Cjmando de Zonas, Diretoria e altera o .efetivo do Quadro
de Oficiai~ Aviadores ·
O Preúdente da Repúb'uca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Act. 1.0 Os Ccm8:ndos das 2.a e 5.3 Zonas Aéreas e Direto:da de Rotas
. Aéreas serão e::;:ercidos por J\1s.jor Brigadeiro do Ar ou Brigadeiro do Ar.
Art. 2.° Fica acresCido o Que.dro cl8 Oficiais Aviadores do Corpo de
Ofidús da At!ronáutica, de 2 (deis) M2jores Brigadeiro do Ar.
Ar"t. 3.0 As duas vagas de 'Brigadeiro do Ar resultantes das :Promoções
a JjJ[ajor Brigodeiro do Ar, em virtude do disposto no artigo procedente, só
preenchidas quando forem crü.:.das e tiverem· e:fetivo as Brigadas de

ser~o

Aviação.

a

i~rt.

4.0 O presente Decreto-lei entra em vigor na df:lta de sua publicação, revogadas as di~posiçôes em contrilrio.

Rio de JaTieiro, 7 de cgôsto de 1944, 123.0 ela
República.

Indep~ndência

GETULIO

e 56.0 da

VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
DECRETO-LEI N. 0 6. 774

-DE

7

DE AGÔSTO DE

1944

ao.~ p:J.rátJ,ra}os 1. , 2.
c 3. do art.
e ao art. 2.0 do
Decreto-lei n. 0 6. 095, áe 13 de deúmbw de 1943

Dá nm•a redação

art.

0

0 --

0

1, 0

O Presidente da Repú:Jlica, usar:.do da atribuiÇão qUe lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 - Os parágrdos. 1.0 , 2.0 e 3.0 do srt. 1.0 e o art. 2.° Co Decretolei n. 0 6 .·095, de 13 de dezemb1·o de 1943, passam a ter a seguinte redação:
!'; 1.0 A "Cruz Nav.d" será conferida aos -militarBs da Iviarinha de ·Guerra
Naciond, da ati.va, da reserva cu reformados, que no exercício. de sua profissão
. tenham demonstrado bravura ou praticado açã.o elém dO dever .
.;:; 2.0 A medalha "Se!·viços Relevantes" será destinada .a recompensar
os militares das l\1adr..ha de Guerra Nacionc:.l e Aliadas, da aúva; da reserva
ou reformados que te:t1h::-:m prestado relevantes serviços ao Brasi.l ou que
tenham cpnduta .excepcional 12m op.erações de guerra.
§ 3. 0 A mc;dalha "Servi.cos de Guerra" será concedida aos militares das
Marl.nha!J de Guerra Nadon2.l ~e Aliz.d:o<s, da aü-v~;., da reserva 0u ''efocmados e
aos Oficiais e tripubntos dos Davios mm·cantes nacion<Jh e aliados, que tenham
prsstado valiosos serviçcs de guerra quer a bordo dos navi.os quer em comissões
em te;:ra.
Art. 2. 0 Em com:er~üência dessas alterações sem baixado oportunamer:te novo regulamento s6bre o uso e processo de conce!Jsão das referidas
med.,lbas,
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revcgadas ·as disposições em contrário.
·Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
, República.
GETULIO

V ARGP.S.

Henrique A. Guil/;em.

LOTAÇÃO NUMÉRICA DO DEPARTAMENTO DOS COI<.REIOS E TELÉGRAFOS A QUE SE: REFERE O ART. 2.0 DO DECRETO N.0 16.165,
DE 24 DE JULHO DE 1944
.

-'-

CARGOS

E CARREIRAS

DIRE·TORIA GEHAL

D. R, DO DIST, FED"-

LOTAÇÃO

LOTAÇÃO

Perm.

Supl.

·Pcrm.

D, R, DE

'·

D. R. DE AT,AGOAS

PAULO

LOTAÇÃO

LOTAÇÃO

Supl.

Perm.

Perm,

Supl.

D. R. PE AMAZ. E

ACRT~

Perm.

D, R, DFJ BOTUCATU

DE B,\HlA

LO'rAçXo

LOTAÇÃO

LOTAÇÃO

Supl.

D, R,

Supl.

Pcnn.

Supl.

Perm.

D. R, DE CAMPANHA

LOTAç.\.0

Supl.

Pcrm.

Supl.

[--CARGO ISOLADO DEl PROV. EM CO:>.USSÃO

_._

Chefe Serviço do MateriaL.;,., ..
Chefe Serviço do Pessoal. . ; ·.
Diretor Geral. ..
Diretor RegionaL ..........
Secret do Di.xetor Geral .. ; .
Diretor dos Correios .. ; ..........
Diretor dos Telégrafos.

···············
TOTAL::,.

--~~-

----~·

.

6
---~-

-~·--~

! -CARGO ISOLADO DE PROV. EFETIVO

Ajudante Porteiro.:::;:;·;, ..........
Chefe de Portaria .... : . . . . . . . . . ....
Chefe dos Serviços Econômil':os. : ·....
Foguista.... ·
Tesoureiro.: ....... ··········
Ajudante de Tesoureiro. ......

2

1
3

39

4

40

1

1
32

1

1

2

3

3

4

1

1

5

2

2

3

3

----~

TOTAL.

-

4

33

2

2

6

2

Cli.P.GO DE CA1UlEIRA

Almo:x.?.rife:;::: ...
Artffice .. ::: •..
Carteiro:; ...
Desenhista Au1o:iliar ..
··········
Engenheiro ..........
Escriturário ........
Guarda-Fios .. ;::.· .....
InsPetor de Linhas Telegráficas;. ··········
Marinheiro ........
Mestre de Linhns.: ....
..... ·····-·····
Oficin.l Administrativo.
Oficial Postal Telegrú.fico.
Patrão ...... : ...
Post:l.Jista .. ;: ........ ··········
··········
,- Postalista-Auxiliar::.
Servente.
Telegrafisto..::: ..
'l'OTAL

138

8
446

749
5
27
231

~.
18

3
131
25

4
160

-

34

26

1

7
8
12
3

16
47
15

142

7
2
7

7

2
5
2

7

2

33

'6

19

21
4

'--

315

217
210

970

737

210

747

210

1.010

737

I

2

8
2
5

18
7
!O

3

9

9
5

411

60

57

107

58

63

545
235

44

25

28
51
15

5

2
510

42

27

98

18
8'

355
131

155"

37
!O
12

41

204

125

85

66

12S

79

88

67

128

80

380
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DECRETO~LEI

N. 0 6. 775 -

DE

7

DE AGÔSTO DE

1944

Institui o Grupo de Regiões Militares, na organização do Exército, e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Con1l!ituição, decreta:·
Art. 1.° Fica instituído o Grupo de Regiões Militares (G.R.M. ), na
organização do Exército Ativo.
Art. 2.0

O G.R.M. compreende normalmente:

a) Coffiandante;
h) QmJrtel General (Estado~Maior e Chefias de Serviços);
c) Regiões Militares.
Parágrafo único,
viços próprios.

Eventualmente, poderá contar com órgãos de ser-

Art. 3.° Ficam subordinados ao Comandante do G.R.M., os Comandos das Regiões Militares compreendidas na zona de sua jurisdição,
Art. 4.0 Os G.R.M. serão .criados, à medida das necessidades, por
Decretos-leis em ,que serão fixados sua designação, composição, jurisdição
territorial e sed~s dos respectivos Comandos.
Art. 5.° Fiçam
Regiões Militares.

extinta~

as atuais Inspetorias Gerais de Grupos de

Art. 6.° Cabe aos Comandantes de G.R.M., essencialmente, orientar,
dhigir ou fi.scallzer o preparo de suas fôrças para a gu.erra, em tudo que
disser resp:úto a disciplina, administração, instrução e emprêgo.
Art. 7 .O As atribuições pormenorizadas do Comandante de G. R. M.,
bem como do:.. Grandes Coma>1dos subordinados, serão definidas em ir.stnições baixadas pelo Ministro da Guerra e deverão constar do "Regulamento
P:=ra 'as Grandes Unidades e seus Estados~Maióres, Comandos de Armas da
DiviSão de Iflfo.ntaria e Coma:r1do de Brigadas em tempo de_ paz".
Art. 8.0 O Coma>1donte de G.R.M. corresponde-se diretamente com
Chefe do Estado~lVIaior do Exército, nos assuntos que a êste cabe regular.
No que respeita à matéria disciplinar ou administrativa de sua competência,
entende~se com o Ministro da Guerra, quar diretame·nte, quer por interr;lédio da Secretaria da Guerra, ou da Diretoria interessada, conforme o caso.
G

Art. 9.0 Ao Comandante de Região Milit2.r cujo território estiver sob
a jurisdição de um Comando de G. R. M., além dos encargos administrativos e do Comando territorial, que não forem da competência do Comandante
de G.R.l\ri., cabem as atribuições de Comando de fôrças quanto às tropas
regionai~, independentes das Grandes Unidades.
Parágra.fo único. Sua autoridade se exerce sôbre todos os órgãos de
serviçoS regionais e estabelecimentos estadonados nó território da Região,
exceto quanto aos dependéntes diret~ménte do MiiÜstro da Guerra ou do
Comand.:::nte do G. R . M.
Art. 10. O Comandante da Região Militar entende-se diretamente
com o Ministro da Guerra, Secretaria da Guerra, Diretorias de Armas e Serw
viços, na forma das leis e regulamentos vigentes, salvo nos assuntos da
competência do Comandante de G.R.M.
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Art. 11. :Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
ficando o Ministro da Guerra autorizado a baixar as instruções e propor as
medidaS 'necBssárias ao desenvolvimento da sua aplicação.
Art. 12.

Revogam;se as disposições em contrário_.

Rio de Janeiro, 7 de agôsto ·de 1944, 123.0 da Independência e 56.0,
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI" N. 0 6. 776 -

DE 7 DE AGÔSTO DE 1944

Altera, sem aumento de despesa, o orçamento do "PlanO de Obras e Equipamentos", na pade referente ao Ministério da Viação e Obtas Públicas

O Presidente da República, uzando dê! atribuição qu7 lhe confere o
art. 180 d<:ll Constituição, decreta:
Art. 1.0 No anexo 12 - Ministério da Viação e Obras Públicas - do
Orçamento do Ptano de Obras e Equipamentos (Decreto-lei n. 0 6. 145, de
_29 de dezembro de 1943), fic::..m introduzidas as seguintes modific::..-ções, sem
autr~ento de despesa:
Consignação I -

Obras

01- Estudos e projetos: obras a serem iniciadB.s no exercício e sua fiscalização

02 -Obras a serem iniciadas no exercício e sua fis-,
calização

33- Departamento
Saner.mento

Nacional

de

Obrw

de

b) Obrss de saneamento no Recôncavo
Bahiano
-Passa -de
Para

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

02- Prosseguimento e cOnclusão de obras iniciadas

~m

exercícios anteriores e sua fiscalização: instalações,
aparelhamento e. equipamento

01- Prosseguimento e conclusão de obras iniciadas
em exercícios anteriores e sua fiscalizs.·ção

33- Dep'art2mer::to Nacional de Obra~ de Sa~
neamento

Cr$
Cr$

1. 200.000,00
600.000,00
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a) Prosseguimento das obras de saneamento no Estado de Alagoas
Passa de
Para . •

Cr$

Cr$

2. 583.500,00
1. 083. 500,00

f) Prosseguimento dss obras' de sanea-

mento no Estado de São P«u\o
·Passa de . , , ..•.•.......•.......•
Para

Cr$
Cr$

3. 000. 000,00
300.000,00

g) Pro&seguimento . das obras de s'anea-

mento da Baixada Fluminenl?E::

Art'. 2.0

Ps:ssa de
Cr$ 26.000.000,00
Para
Cr$ 30.800.000,00
ftste Decreto-lei entra em vigor na dats, de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário .
.Rio de J ari.eiro, 7 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e
da República.

56.~

GETULIO VARGAS.

]oã.o de Mendonça Lima.
Paulo Lira.

DECRETO-L:p:I N. 0 6. 777 -

DE 8 DE AGÔSTO DE 1944

Dispõe sôbre a subm{ja.ção de imóveis

~tavados

ou inalienáveis

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 Na subrogação de imóveis gr.:wados ·ou inalienáveis, êstes
serão sempre substituídos por outros imóveis ou apólices da Dívtda Pública.
Art. 2.0 Se :requerida a subrogação mediante permuta pt•r apólices
da Divida Pública, o Juiz mandará Vender o imóvel em hasta l)ública, res~
salvando ao interessado o direito àe conservá-lo livre, desde que, antes
de assinado o áuto de arrematação, o'fereça, em substituição, apólices de
valor igual ou superior ao do maior lanço acima da avaliação, ou t:to desta, na
falta de licitante.
Art. 3.0 A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação,
aplicanjo-se aos casOs ainda não julgad~s definitivamente.
Art. 4.0

R~vogam-se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de agôsto de 1944, 123.0 da lndependêDcia e 56.0
dz. República .
GETULIO VARGAS.

Alexandre !v[arcondes Filho.

Paulo Lira.
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DECRETO·LEI N. 0· 6. 778 -

DE 9

DE AGÔSTO DE

1944

Modifica a estrutura geral da. organização dos serviços da Secretaria Geral
de Administração e dá outras providências ·

O Presidente da República, usando da f.otribuição que lhe confere o artigo 180 d~ Constituição e de acôrdo com o art. 31 do De;::reto·lei n. 0 96,
de 22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovada a tabela anexa que modifica & estrutura de
organização da Secretariá Gera-l de Administração da Prefeitm:;} ·do Distrito
Federal.
Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, ficam criados no Quadro
Permanente ds.· Prefeitura do Distrito Federal: 9 cêll'gos de Chefe de Serviço
Padrão 04, 3 cargos de Chefe de Set:viço P<"<·dr2.o 02, 1 cargo de Diretor de
Ests.beledmento Padrão 04 e 15 cargos de Chefe de Distrito Padi',ão 04 e
suprimidOs dois cargos de Chefe de Serviço Padrão 03.
Art. 2.0 E' incorpor2do ·ao patrimônio

da

Prefeiturâ) do Distrito Federal

-o acervo cl<i! Asúsi;_êr:!cia Médico-Cirúrgica dos Empregados Municipais, criada

pelo Decreto n. 0 4.003, de 3 de SE!ternbro de 1932.
Art. 3. 0 Os serviços a cafgo da referida instituição serão atribuídos
ao Serviço de Assi~têncis a<O Servidor e ao Ho~phal do Servidor da Prefeitura.
subordinados à Secretaria G8;ral de Adminü:tração, s.<Os quais competirá coorde~
nar, orientar e promover o b(!m~estar .dos servidores, nas condições constantes
do Regulamento a ser baixado pelO Prefeito.
Parágr;;.,fo umco, Os servidores da Assistênciá .Médico-Cirúrgica dos
Empregados Municipais serão inclUídos na R0lação de Extrr.numerários da
S6cretaria Geral 'de Administração, a crit-ério do Prefeito~
Art. 4.0 Para atender à. execucão dêste Decreto-lei é ~utori.za.da â) abertura dos créditos necessários, inclu~ive para solver o passivo da Assistência
Médico·Cirúrgica dos Ernpregados Municipais.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 194.4, 123.0 da Independência e 56.0 da
.República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filhq.

RELAÇ.'\.0 ANEXA .AO DECRETO· LEI N. 0 G. 778, DE 9 DE AGôS'rO DE 1944
Estrutura gernl de Ol'g':lnizno;;iio flos
de A.tlnlinistrn-ção -

sc~·I~os

S.

n.

1la Sec1·eün:in Ger:<d
A.

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, • , ••••• , ••••••• , •••••••

A -

Serviço de Administração ......••.....••..• , ...•..
B - Serviço de Assistência ao Servidor .• ·..•...•••.•..•.•.
C - Hospital do Servidor da Prefeitura.. , •..•...•...•.• ,_.
Serviços ·Auxiliares
D
Serviço· }/Iecar:iográfico .....•..• , •.•...•..••..••.•
E
Departamento . do Pessoal ••..•...•.•. - ••.••. .' •.•.•

SGA-06
ASA-04
ASS-04
AHS-04
-02

ASM-04
DPS-05
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Serviço Leg::;-1
Serviço FinaD.ceiro
3
Serviço de Contrôle .. , ......•........ , •. , ..
4
Serviço ~e Seleçi:lo e Aperfeiçoamento ... , ..... .
5
Serviço de P<:l1gamento .........•..•.....•. , .
6
Serviço de Arquivo e Triagem .......••.......
7
Serviç.o de Informações ...... , . , .. , .......••.
8
Serviço de Correspond&ncia, . , ..••....... -... , .
F - Departmnento do Material. .... , .... , , ........... .
1
Serviço de Cçmtrôle ...................•.....
2
Se:.viço de Norn-.as ····················.·····
Se:rviço Comercial
3
4
Serviço de Contrato:;; e Ajustes ..............•.
5
S2rviço de P~bastccimento ............ , ..... .
6
Serviço de Oficin8.S ....... , ................ .
7
Serviço de Correspondência ........ , ........ .
G Depart<::o:rriento de Organização ..... , .•..............
1
Serviço de Planej;;:omento ... , ....• , •......•...•
2
Serviço de Coorqenação, .. , , . ; .........•.• ; ...
3
Serviço de Orçamento . , ............. , , . , , •..
4
Serviço de Correspond8ncia .. , ~ , •.. , . , •.... , .•
,H- 1.0 a 15.0 Distritos de Administração.,; ...•• ,, ••...•

1

lPS-04

2

2PS-04

DECRETO-LEI N. 0 6. 779 -

DE

9

DE AGÔSTO DE

3PS-04
4PS-04.
5PS-03
6PS-03
7PS-03
SPS-02
DML-05
1ML·ü4

2ML-04
3D/lL-04
4ML-0-';
SML-04
6ML-04
7ML-02
DGN-05
lGN-04
2GN-04
3GN-04
4GN-C2
DT-04

1944

Altera, sem aumento de despesa, o atual orçamento do Ministédo da
Educação e Saúde
O Pi·esidente da República, usando da atribuição qua lhe confere o artigo 180 '-~a Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam feitas as seguintes alterações no atual orçamento do_
Ministério da Educaç.::ío e Saúde (Anexo n. 0 15 do Decreto~ lei n.O 6. 143,
de 29 de de dezembro de 1943):

VERBA

Consignação I

2 -

MATERIAL

lv1ateiial Permanente
Cr$

S/c. 13 -

Móveis e artigos de ornamentsção; máquinas
aparelhos e utensílios de escritório, biblioteca, laboratório, gabinei::"e científico ou técnico e para
trabalhos de campo; Bparelhos e utensílios· de
copa, cozinha, refeitório, dormit6do, e enfe:r~
maria; material de sericicullura, indústria de fiação e te,celagem de seda
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04 -

Departamento de Administração
03 - Divisão do Material
Passa de , ............... · · .. • •
Para • , ..•. , , .•. , ..•.. , .. , • , ••

Consignação 1I S/c. 28

5. 735.210,00
5 . 932 . 035,00

lv.latetiat de Consumo

Vestuários, uniformes e equipamentos; artigos e
peças acessórias; roupa de cama, mesa' e· banho;
tecidos e artefatoS
04 - Departam.e.nto de Administração
03 -- Divisão dà Material
Passa de •••r•••···············
Para , , ..... -....•....•.•••.•• •

Consignação III -

2 . 634 . 820,00
2. 700.220,00

Diversas Despesas

':8/c. 29-- Acondicionamento e embalagem; armazenagem,
carretos, estivas · e capatazias; transporte de en·
comendas, cargas e animais; alojamento e alimentação dêstes e de seus tratadores em viagem;
seguros de transporte.
04 - Departamento de Administração
03 - Divisão do . Material
Passa de •.........•...• • • · .• • •
Para •
S/c. 30

_l_

Água e artigos para limpeza e desinfecção; serviços de asseio e· higiene; lavagem e engomagem
de roupas; taxas de água, esgôto . e lb:o
04

Departamento de Administração
03 -

Divisão do Material
Passa de ............ · ... · • · • · ·
Para . , , , . , .. , , , ... , •.. ~ •...••

S/c. 31 -

1.180. 540,00
1. 630. 540,00

AluguCl ou arrendamento de imóveis; foros, seguros de bens móveis e imóveis

04 -

Departamento de Administração
03 -

Divisão do Material (computada
alteração introduzida pelo Decretolei n.0 6. 598, de ~19-6-44)
Passa de , •..•.•..•..• , .•
Para

....... ···········

S/c. 35 -

119.900,00
169.900,00

2. 193.900,00
1.421.675,00

Despesas miúdas de pronto pagamento
04 - Departamento de Administração

07 -

Serviço de Administração da Sede
Passa de •...••.•..• · ·• • · • · • • • • •
Para ••....•.•• , , .•• , .•.•..•.•

4.800,00
14.800,00

ATOS DO .PODER EXECUTIVO

Art. 2.0
Art. 3.0
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ítste Decreto~lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em Contrário.

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123~ 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
Paulo Lira.

DECRETO~LEI

N. 0 6. 780 -DE 10 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza a permuta de próprio n~cional por terrenos pertencentes à Prefeitura
Jllltmicipal de Nioaque, no Estado de Mato Grosso, e dá outras pro~

vidêitcii.s
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o S.rtigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministério da Fazenda, pela Diretoria do Domínio da
União, autorizado a permutar, com a Prefeitura Municipal do Nioaque, nci
Estado de Mato Grosso, o próprio nacional situado na Praça Quinze de No~
vembro, da mesma cidade,· com a área de sete mil quinhentos e sessenta e
nove metros quadrados (7 .569 m2), c'ompreendendo terreno e ruínas· do antigo quartel do 'extinto 7.0 Regimento de Ca:valaria e outras unidades, por
-sete lotes de terrenos com· a. área total de nove mil trezentos e trinta e sete
metros quadrados e cinqüenta decímetros qu<:~drados ( 9 . 33 7,50 m2), situados
na referida localidade, Sendo seis na Rua General Klinger com as seguintes
áreas: 1.250 m2, 1.250 ffi2,·2. 712,50 m2, 1.250 m2, 312,50 m2 e 312,50 m2;
e um na Rua Visconde de Taunay, c'9m a área de 1. 250 m2.
Art. 2.0 Na Diretoria do Domínio da Uuião assinar~se~á o contrato de
permuta do domínio pleno dos imóveis mencionados no artigo anterior, de
acôrl;io com 'os elementos técDkos constantes· do processo protocolado no Ministério da FazendB; sob o ri. 0 9. 556, de 1943.
§ '1.0 · O coritrato será lavrado em livro da repartição local e valerá
como escritura pública, para eÍeito de transcrição no RegisíTo de Imóveis
competente, mediante certidão verbo ad verbum.
§ 2. 0 O Contrato será isento de qualquer impôsto d~ sêlo ou emolumento
e sua transcrição far-se~á gratuitamente.
Decreto~lei

Art. ,3.0

:Ê-ste

Art. 4.0

Revogam~s·e

entrará em vigor na data de sua publicação.

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de agôsto de 1944, 123.0 da IndependênCia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Pat:Io Lira..
Eurico G. Dutra.
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DECRETO-LEI N.0 6. 781 -

:QE

10_ DE

AGÔSTO DZ

1944

ExtingtJe a coletoria ·federal de; Piranhas, no E'stado de Alagoas, 'e dá outras
providências

O Presidente da República, usando da 1 atribuição que lhe. confere o
art. 180 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7.0 do Decreto
n. 0 24.502, de 29 de junho de 1934, decreta:
Art; 1.0 Fica extinta 1 a coletória federal de Piranhas, no Estado dé
Alagons, pass;mdo o reepectivo municípiO à jurisdição fiscal da coletoria federal
de Pão de Açúcar, no mesmo Estado.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entmrá em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em conú'ário.
l~io de Janeiro, 10 de 2-gôsto de 1944, 123.0 da Indeper.dência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO-LEI N.0 6, 782

-DE

10

DE' AGÔS':fO DE

1944

Abre à Comissão Central de Requisições o crédito especial de Cr$ 68. 000,00,
para cla~cJsiíicação da dc:J:;pesa
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Fica aberto à Comissão Central de ~eq~isiçÕBs o crédito especial de sessenta e oito mil cruzeiros (Cr$ 68.000,00), que será distribuído
ao Te'souro Nacional, para classificação da despesa (Material) decorrente da
aquisição de Ulll automóvel, de que trata o processo fichado no mesmo Tesouro
sob n. 0 58.663-44.
·

Art. 2.0

Êste D:Jcreto-lei entrará' em vigor na data de sua publicação.

ALt. 3.

Revogam-se as disposiçõeS em contrário.

0

Rio de Janeiro, 10 de agôsto de 1944, 123.0 da In~ependência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

~ECRETO-LEI

N.0 6. 783

-DE

10

DE AGÔSTO DE 1~44

Autoriza
Prefeito do Distrito Federal a isentar 'do pagamento
impôsto
territorial os terrenos designados por lotes 1, 2, 3 e 4 da Travessa Santa
Teresinf1a, nas condições· que menciona
''

o

fo

b Presidente da República, usando do. atribuição que 1he confere o artigo 180 da Constituição e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n.0 95 de
22 de dezemb1·o de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal 'autorizado a isent"ar do pagamento do impôsto territorial, a. partir do e:tercício de 1940, os lotes de ter-
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rEmos desi'gnados pelos ns.0 1, 2, 3 e 4· da Travessa Santa Teresinha, de- pro~
priednde da Matriz àe· São João Batista da Lagoa, destinadoS ·à com:trução do
Patronato das·. Crianças Pobtes de São Batista da Lagoa.

A.rt. 2.0

Revogam~se as

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de &gÔsto _·de 1944, 123.0
República.

qa

Independência e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Fil[lo.

DECRETO~ LEI

N. 0 6. 784

-DE

10

DE AGÔSTO DE

1944

Abre ao Ministério da Agticultura. o crédito especial de Cr$ 12. 000,00, para
pagamento de salários a lrvino Wlúttle:>ey Tibíriçá
O Presi.dcnt~ da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 130 da Constituição, decreta~

ar~

Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Agricultura. o crédito especial de
Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros), destinado ao pagamento dos salários de~
vidas a Irvino Whittlesey Tibiriçá, relativos ao peúodo de 1~1A3 a 31-8-43,
Art. 2. 0 ~ Êste Decreto~lei. entrará em vigor na data de sua publicação;'
revogadas as disposições em contrár~o,
Rio de Janeiro, 10 de agôsto de 194-4, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
Paulo Lira.,

DECRETO-LEI N. 0 6:785 -

DE

11

DE AGÔSTO DE

1944

Cria os recursos para o Fundo Naciona.l do Ensino Primário, e dá outras
providências

O Presidente da Rep(!blica, usando da atribuição qile lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criado o adiciom!l de cinco por cento (5 o/o) sôbre as iaxas
do Impôsto de Consumo que incidem sôbre bebidas (art. 4.0 , § 2.0 , do Decreto~lei n.O 739,1 de 24 deJ setembro de 1938), para constituir receita do
Fundo Nacional do Ensino Primário, instituído pelo Decreto~lei n. 0 4.958,· de
14 de novembro de 1942,
'

A:rt. 2.0 A arrecadação do adicional ora criado terá início a partir de
1 de janeiro de 1945 e :far~se-á de acôrdo com as instruções que forem expedidas pela Diretoria das Rendas Internas do Tesouro Nacional.
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Art. 3.0 'Np fim de cada trimestre o Ministério da Educação e· Saúde
requisitará ao da Fazer:lda a entrega, à conta da dotaç~o própria, do produto
arrecadado,
Parágrafo único.· No m&s adicional de càda exercício serão ajustadas as
diferenças que houve·r entre a arrecadação e fl.S entregas, abrindo-se, nesse
período, quando fôr o caso, o crédito suplementar -necessário para regularização da despesa.
Art. 4.0 A dotação orçat1.entária que Iôr inscrita no orçamento da despesa do Ministério da Educação e Saúde, com base na estimativa da receita
correspondente, será automàticamente distribuída ao Tesouro Nacional.
Art. 5.0 Revogam-se

~a<~

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúblic'a.
GETULIO VARGAS,

Paulo Lira.
Gustavo Capanema,

DECRETO-LEI N. 01 6.786 --DE-14

DE

AGÔSTO DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda, o crédito suplementar de Cr$ 95 .'000,00, à
-verba que especifica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere O artigo 180 da Constituição,_ decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de noventa e ~inca 'mil cruPessoal, do vigente orçazeiros (Cr$ 95. 000,00), em refôrço da Verba 1
menta do Ministério da Fazenda (Anexo n.O '16 do Decreto-lei n, 0 6.143, de
29 de dezembro de 1943), como segue:
Verba 1 Cor:.sig:naçãõ III -

Pessoal

Vantagens

~/c. n,0 12- Gratificaç"ão pai senriço extraordi~árío:
04 -

Diretoria Geral da Fazenda Nacional:
06 - Serviço do Pessoal ..... , , , , , ,

Cr$

95.000,00

Parágrafo único. O crédito a que se refere êste artigo se destina à Caixa
de Amortização.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de ·agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

A. de Sousa Co.csta,

1.25
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'
DECRETO-LEI N.O 6. 787- DE 14 DE AGÔSTO DE 1944
Dispõe s8brc a percepção ~e diferença

·ae

vencimento

O Presidente da República, .usando da atribuiçãO que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os aumentos concedidos pelo Decreto-lei n. 0 5. 976, de 10 de
novísmbro de 1943, não seúip considerDdos para efeito do que dispõem o
§ 2.? do art. 19 do Decreto-lei n. 0 1.847, de 7 de dezembro de 1939; o
§ Lo">· do art. 6.0 do Decreto-Íei n.O 3. 042, de 11 de janeiro de 1941; e o
parágrafo único do art. 4.0 do Decreto-lei n.O 4, 049, de 23 de janeiro
de 1942.
Art. 2. 0 O presente Decreto-lei vigorará a pEtrtir dEt data de sua .Publicação, retro agindo seus .efeitos a 1 de. dezembro:.. de 1943.
Art. 3.0 Rev~gam-se as dis'posições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 .de EtgÔsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO.

VARGAS.

Alexandre 1\iarcondcs Filho.
A. de Sousa Costa..
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
João de 1\tlendonça. Lima.
O~>waldo Aranha.
Apolonio Salles.
·Gustavo Capancma.
]oe.quim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6. 788 -

DE 14 DE AGÔSTO DE 1944

Dispõe sôbre o tnQntepfo dos ministros do Sup"remo Tdbunal Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 dEt co'nstituição, decreta:
Art. 1.0 Fica majorado para três rail cruzeiros mens2is a pensão de
montepio a que têm direito os. ministros do Supremo Tribunal l<'ederal.
Parágrafo único. A contribuição respectiva fica majorada para duzentos
cruzeiros mensais.·
Art. 2.0 Esta Lei, entrará em vigor D.a data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de 1944, 123.0 da Independênci8. e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

l2!)
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DÉCRETO-LEI N. 0 6. 789 -

DE

14

DE AGÔSTO DE

1944

Altera a éarreira de A~rÔJ?omo Silvicultor do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica alterada, conforme a tabela anexa, a carreira de Agrônomo
Silvicultor do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura.
Art, 2.0 Para atender à despesa com a execução do disposto neste Decreto-lei, fica aberto ao l\riinistério da Agricultura, Anexo n. 0 14 do Orçainento Geral da República para 1944, o crédito de Cr$ 429. 600,00 (quatrocentos e vinte e nove mil e seiscemtes cruzei:"os), suplementar à Verba 1 Pessoal, Consignação I Pessoal Permanente, Sub~consignação 01 Pes~
soai Permanente. •

Art. 3.0 Êste Decreto~ lei entrará em vigor na data de sua 'Publicação,
revog2.das as 'disposições em contrárió.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de, 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da.
República.
GETUÚQ VARGAS.

Apolonio Salles.

A. de Sousa Costa.

:nn:X:::§'ru;niO D_<i_ AGRÍCULTURA

. QUADRO PERZ..·IANENTE
======~================~-=-=======

]i
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II Exce-
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Obt:erve.cões: Os ca-rgos provisórios serão !'mprimidos à medida que seus ocupantes forem sendo promovidos à classe
supedor. O- número total d~ c2·rgos ocupados na ca.rreira não paderão ser superior a 26.
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DECRETO-LEI N.O 6, 790- DE 15 DE AGÔSTO DE 1944-

Dispõe sôbre a aplicação do § 2.0 do art. 166 do Código de Processo Civil
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe tonfere o
art, 180 da Constituição, decreta :

Art. 1.0

O disposto no § 2.0 do art. 166 do Código de Processo Civil
n. 0 1.608, de 18 de setembro de 1939), com a redaç,ão dada pelo
art, 12 do Decreto-lei n.O <'r. 565, de 11 de agôsto de 1942, aplica-se a todos
os casos previstos no art. 178 do Código Civil e aos d8mais casos de presúição
e prazos extintivos ,previstos em lei,
(Decreto~lei

Art. 2.0 A presente lei entrará em vigOr na data de sua publicação e r-e
aplicará a. todos ·cs processos, em cm·so, se .ainda não houver sido definitivamente decretada a prescrição ou a extinção do -direito,
Riç de Janeiro, em 15 de agôsto de 19tl4; 123. 0 da Independência e 56. 0
da República.

GETuLIO VA..'<:GAS.

Alexandú Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N.0 6. 791 -

DE

15

DE AGÔs'ro DE

1944

Abre ao Ministério' da Educação e Saúde, o crédito suplementar que
especilicfi:
O Presidente· da Re'pú.blica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto, ao Ministério da Educação e
do Ül·ç:o:mento Geral da União para 1944), o crédito
(quinze mil e seiscentos cruzeiros), suplementar à Ve-fba
signação II Pessoal Extntnumerário, Subconsignaçãn
Art, 2.0

saúde (Anexo 15,
de Cr$ 15.600,00
1 -Pessoal, Con05 Mer,salistas.

Êste Decreto-lei entrará em :vigor na data de sua pu~Hcação.

Rio de Janeiro; 15 de agôsto 'de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VAP.GAS.

Gustavo Capanema.
A,

de Sousa Costa,
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DECRETO-LEI N. 0 6, 792 -

DE

15

DE AGÔSTO DE 1944

·Cria car(!,o de provimento em comissão no Quadro Permanente do Ministério da justiça_ e Ne;Jóclos Interiores e dá outras providê'ncias

O Presidente da República, usando da atribu~ção _que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica crio.do, no Qu2.dro Perm~nente do Ministério da Justiça e Negócios Inte:riores, o cargo isolado, de provimento em comissão,
padrão 1\1,- de Chefe de Serviço (S. C. D.A.)_,
Art. 2.° Fica aberto, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
anexo n.O 18 do Orçamento Geral da União :Para 1944, o crédito de Cr$
36. 000,00 (trinta e seis mil cruzeiros), suplementar à verba 1 ~ Pessoal,
Conógnação I Pessoal Pe1·manente, Subconsignação 01 Pessoal Permanente ~ 00 - Pe8soal Civil, 77 Quadros Permanente e Suplementar,
para atender à despesa com a execução do disposto neste Decrete-lei,
Art, 3.° Fica suprimida, n:l Quadro Permanente do l\1inistério da
Justiça e Negócios Inte>iores, a função gratificada de Chefe do Serviço
de Comunicações, com Cr$ 6, 600,00 <::nuais.

Art. 4.0 :f:~te Decreto-lei entrará em vig?r na data de sua publicz.ção,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de al?ôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre

Marcondes

Filho.

A. de Sousa· Costa.

DECRETO-LEI N.O 6. 793 --DE 15 DE AGÔSTO DE 1944

Altera o efetivo de praças do Corpo de Bombeiros do-'-Distrito Federal e dá
outras p::ovidências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art.' 1.o Fica avmentado de 77 cargos de bombeiros de 1.a classe e
reduzido de i<Yual número de bombeiros de 3.a classe o efetivo de praças do
Corpo de Bo~nbeiros do Distrito Federal.
·
Art. 2. 0 Para atender à despesa com a execução d@ste Decreto-lei, no
çorrente exercído, fica aberto ao I\IIinistério da Justiça e Negócios Interiores
(Ahexo n.o 18, do Decreto-lei n.o 6. 143, de 29 de dezembro de 1943) o
crédito suplementar de trinta mil quat>ocentos e quinze. cruzeiros (Cr$
30.415,00) à Verba I Pessoal, Consignação I ~essoal Permanente,
F. 9
Col. de Leis - Vol. V
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Subconsignação 01 -

Pessoal Permanente, 01

Pessoal Militar, 20 -

Corpo de Bombeir,os do Distrito Federal,

Art. 3. 0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art,

Revogam-se as disposições em contrário.

4.0

Rio de Janeiro, 15 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.o' da,
Repúbli~a.

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N ,0 '6. 794 -

DE

16

DE AGÔSTO DE

1944

Manda comput-ar o tempo de serviço prestado pelos Oficiais Cirurgiões

Dentistas do Corpo de Saúde da Armada
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0

Aos atua:is oficiais cirurgiões dentistas do Corpo de Saúde da

Armada será computado para efeito de-, inatividade o tempo de serviço prestado, gratuitamente, à Marinha de Guerra, sob regime militar, aD.tes da
criação do respectivo Quadro. A apreciação do critério de- utilidade milita!
de tal serviço será atribuição do Ministro da Marinha.
Parágrafo único. Aos oficiais que já tenham sido transferidos para a
inatividade e que tenha'm prestado os serviços a que se refere êste arttgo,
será extensivo o direito à contagem do tempo em questão, obedecidas as
mesmas normas, uma vez que o requeiram, fazendo-se para êsse fim as retificações dos Decretos de inatividade, excluído qualquer outro efeito retroativo, inclusive o de percepção de qualquer var.tagem pecuniária atrasada.
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1944, 123.0 da IndePendência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Henrique A.

Guilhem.

DECRETO-LEI N. 0 6. 795- DE 17 DE AGÔSTO DE 1944

Cria, no Exé.rdto, cs condecorações denomine.dafJ Medalha
dalha de Campanha e Cruz de Combate

~e

Guerra, 1\ie-

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o, artigo
180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam c:::-iadas no Exército as see;uintes coOdecorações, denominadas Iviedalha de Guerra, lVIedalha de Campanha e Cruz de Combate de 1.a
8
e 2. classe.
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§ 1.0 A Medalha de Guerra é destinada a premiar os oficiais da ativa, da
i'"8s!OJrva e rêformadcs, e civis que tenham prestado serviços relevantes, da.
qualquer natureza, referentes ao esfôrço de guerra, preparo de tropa ou desempenho de missões especiais confiadas. pelo govêrno dentro ou fora do país.
§ 2.0 A Medalha de Campanha será conferida aos militares da ativa, da
reserva e assemelhados que participarem de operações de guerra, sem nota qesabanadora.
§ 3.0 A Cruz de Combate é destinada aos militares que se, distinguirem
em ação, sendo:

a) A de 1.a classe - para todo::> os que praticarem atos de bravura ou
revelarem espírito de sacrifício no .desempenho de missões em comb~te'. Essã
medalha poderá sCr conferida a unidades que se destacarem na luta~
b) A de 2P classe - aos participantes de feitos excepcionds praticados
em conjunto por vários militmes.
Art. 2. 0 As Medalhas de Guerra e de Campanha poderão ser conferidas
a militares dmo Exérc~tos de nações amig~s e aliadas que tenha.m colab'ora49.
no esfôrço de guerra nacional, ou tenham tomado parte em campanha, incÇ)rporados ·às nossas Fôrças.
Art. 3.° Constituirão objeto de decreto especial as características destas
condecorações e o regulamento para a concessão das mesmas,
Art. 4.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de "1944, 123.0 da Independência e 56.0 d~
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutw.

DECRETO-LEI N. 0 6. 796 -

DE

17 DE AGÔSTO DE 1944

Cria Unidades de Aviação
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artiga
180 da Comtituiç5o, decreta:
Art. 1.0 São criadas as seguintes Unidades de Aviação:
A) Na 1.a Zona Aéree.:
1 -

O 1.0 Grupo de; Patrulha com sede normal na Base Aérea de Bel&m.

B) Na 2.a Zona Aérea:
1 -

O 2.0 Grupo de Caça com sede normal na Base Aérea de Nátal.

2 - O 1.0 Grupo de Bombardeio Médio com sede normal na Base Aérea
de Recife.
3 - O 2.0 Grupo de Bombardeio Médio com sede normal na Base Aérea
do Salvador.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

4 O 6. 0 Regimento de Aviação cem sede normal na Base Aé:rea de
Recife e coÍ1stituido P!'llo 1'.0 Grupo de Bót!lbard:úo I\-:Iédio_ e outro GrupQ a
ser criado pqsteüonhente.

C) Na 3P Zona Aó:rea:
1 -:- O 1. 0 Grupo de Bcmbr>.<deio Picado com sede nDl"mul na Base Aérea
de Santa Cruz.
2 - O 3.0 Grupo d~ Bombardeio M4dio com seda normal na B3;:;e Aé:rea
do .Galeão.
3 - O 2.0 Grupo Ce P2trulha co~n sede no:mtal na Base Aéi·ea do Galeão.
4 O 4.0 Regimento de Aviação com f>ede normal na Base P-.érea do
Galeão e constituído pelo 3.0 Grupo de Bombardeio Médio e 2.0 Grupo de
Patrulha.

D) Na 4.a Zona Aé:rea:
1 - O 2. 0 Grupo de Bomhardiúo Picado com sede normal ca Base A8rea
de São Po:mb.
2 O 2.0 Regin:ento de Aviação com sede norm3l na Base Aérea de
São .Paulo e constituído do 2.P Grupo de Bombardeio Picado e outro Grupo
a ser criado posteriormente.
E) Na s.a Zona Aérea:
1 - O 1.0 G:rupo de. Bombardeio .Leve com sede normal na Base Aérea
de Canoas.

2 -

O 3.0 Grupo de Caça com sede normal na Base Aérea de Canoas.

Art. 2.0 O 1.0 H.egimento de Aviação, com sede normal na Base Aé':ea
de Santa Cruz, passa a sar constituído pelo 1.0 Grupo de Bambardeio Picado
e outro Gmpo a ser cri2do posteriorm~nte.
Art. 3.0 O 3.0 Regimento de Aviação, com sede normal na Bs.se Aérea
de Canoas, passa a ser constituído pelo 1.0 Grupo ele Bombafdeio Leve e pelo
3.0 Grupo Ee C:1ça.

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em coritr8rio.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado

DECRETO-LEI N. 0 6. 797 -

Filho ..

DE 17 DE AGÔSTO DE 1944

Altera carreiras do Qu3.àYO Suplementar do Nlinistéâo da .f!.Iarinha e dá outrag
providências
O Presi.dente da RE:pública, usando da atribuição que lhe confere o artigo

180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas, conforme as tabelas e a relação nominal 2nexas,
as carreires de Fog~ista, liJ!o.q:.tii'.ista Marítimo, Iviarinheiro, Operário de Ar-
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mamento, Ope1·ário de Arsenal e Patrão, do Quadro Suplementar dO Minis-tério da Marinha.
Art. 2.0 Os títulos dos fundonádos atingidos pelo disposto neste Decretolei serão e.postilados pelo órgão de pessoal.

Art. 3.0 ftste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contl"ário.
Rio de Jafleiro, 17 de agôsto de 1944, 123.0 . da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS •

Henrique A. Guilhem.
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DECRETO-LEI N. 0 6. 798 -

DE 17 DE AGÔSTO DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 2.090.270,00
à verba que especifica
O Presidénte da República, usando ·da atribuição que lhe confére O artigo 180', da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplf?mentar de dois milhões, noventa
mil, duzentos e setenta cruzeiros (Cr$ 2.090.270,00) em refôrço da Verba
2 Mat~rial, do :vigente orçamento do Ministério da Fazenda (Anexo 16
do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA 2 -

Consignação li -

MATERIAL

Material de Consumo

Suhconsighação 28 Vestuários, uniformes e equipathentos; artigos e peças acéssóriss; roupa de cama,
mes.a e banho; tecidos e artefatos

04 -

.

Diretoria Geral da Fazenda Nacional
03 - Divisãc do Material .•............
Consignação III -

Cr$ 2.040.270,00

Diversas Despesas

Subconsignação 29 Acondicionamento e embalagem,
armazenagem, carretos, estivas e capatazias; transporte de entomendas, · cargas e animais; alojamento
e alimentação dêstes e de seus tratadores em viagem; seguros de transporte
04 - Diretoria Geral da F:azenda Nacional
03 - Divisão do lVIaterial . . . . . . . . . . . . .

Cr$

50.000,00

Cr$ 2.090:270,00
Parágrafo único, O crédito a que se refere @ste artigo será considerado automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas e distribuídO ao
Departamento Federal de Compras.
Art. 2. 0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de ag6sto de 1944, 123. 0 da Independência e 56.'·
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa .

DECRETO-LEI N. 0 6. 799 -

DE 17 DE AGÔSTO DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda o Ccédito especial de Cr$ 4 ."037,80, para
pagamento ao l'liosteiro de São Bento do Rio lJ_e Janeiro
O Presidente . da República, usando da atribuição que lhe Confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministédo ·da Fazerida o crédito especial de
quatro mil e trinta e sete ·cruzeiros· e oi_!:enta centavos (Cr$ 4. 03 7,80), que
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será distribuído ao T_esouro Nacional, para atender à despesa (Serviços e
Encargos) com o pagamento a :'.1€f feito ao 1\.'iosteiro de São Bento do Rio
de Janeiro, do que trata o processo fichado no Tesouro. Nacional sob riú~
mero 119. 795-43.

Art. 2. 0

Êste DeCreto-lei entrará em vigor na data de 'sua publicação.

Art, 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de i Janeiro, 17 de egôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da· República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

,DECRETO-LEI N.0 6.800 -

DE

17

DE AGÔSTO DE

1944

,Abre ao Nlinistérío da- Agricultura o crédito especial de Cr$ 73.320,00 para
paf!,amento de despesa que especifica e anula importância equivalente em
verb~ do vigente orçamento
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
A:rt. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Agricultura o crédito especial de
Cr$ 73.320,00 (setenta e três mil trezentos e virite cruzeiros), para pagamento, d. firma Brasil Construtora Ltda., pala elaboração, em 1940, de
projetos para a construção da sede do Instituto de Biologia Animl:.!l.

Art. 2.° Fica anulada a impo:rtância de Cr$ 73.320,00 (setenta e três 'mil
trezentos e vinte cruzeiros) na Verba 4 Eventuais, Consignação I · Diversos, SubconsÍgnação 01 Despesas imprevistas· não constantes das
tabelas, 01 - Gabinete do Ministro, Anexo 14 do vigente Orçamento.
Art.

3.0 O

pres~nte

Decreto~ lei

entra em vigor na data de sua pu-,

blicaç~o.

Art. 4. 0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V A._qGAS.

Apolonio Salles,
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.801- DE 17 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o Instituto Nacional do Sal a .distribuir bonificação aos produtores
do sal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição? decreta:
Art. 1.0 O Instituto. Nacional do Sal (I. N. S.) poderá conceder, em

cada ano salineiro, se. o julgar conveniente, uma bonificc:.ção aos produtores· de
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sal, que não houverem podido entregar ao consumo, total ou parcialmente, as
cotas cio ano anterior.
§ 1.0 A boi!ificação, que será éusteada peb tnxa criada no art. 5.0 do
D8-creto·1d n. 0 2. 300, de lC-6-40, terá por base o saldo de cot3 existente na
salina, excluído o pr-oduto que não :eúna 2s condiçCe·s exigidas pelo I. N. S.
para poder ser ve"r::dido.
§ 2. 0 N~mhuma bonificação excederá de 30 o/o sôbre o preço máximo fiX2do pdo I. N. S. para a venda do sal no centro de produção.
§ 3.0 Essa percentagera v2riará, devendo ser tanto maior quanto menor
houver sido, em relação à cota da salfna, a quantidade de sal por ela entregue
ao consumo.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposiç6es em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de·agôsto de 1944, 123.0 da---Indep~ndência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A.polonio Sa.lles.

DECRETO-LEI N. 0 6. 802

~ DE 17 DE AGÔSTO DE

1944

Prorroga a vigência do crédito especial aberto pelo Decreto-lei n. 0 3o 115, de 13
·de março de 19~}1
O PrE:sidente da República, usando da atribuição que lhe confere c artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. Fie~ prorrogada, até 0 encerramento do .exercício de 1946,
a vigêncb do crédito especi:d de sels milhÕ8S de cruzeiros (Cr$ . , , . , ....
6. 000. 000,00) aberto ao Ministério da Viação e Ob;·as Públicas pslo Decretolei n. 0 3 .115, de 13 de màrço de 19"-!·1, para ocorrer à despesa com a execução
de- melhorammüos no pi:h·to d.e Corumbá, no Estado de Mato Grosso, e cujo
período de vigência foi estendido aos exercíCios de 1943 e 1944 por fôrça dos
Decretos-leis ns. 5.111 e 5.692, de ·17 de dezembro de 1942 e 22 de julho
de 1943, respectiv2mente.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1944, 123.0 da ·Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lil.na.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 803 -

DE 17 DZ AGÔSTO DE 1944

Ab1·e 2o· Ministério da Vbção e Obras Públicas o crédito especial de Cr$ ... ,
2. 355. 609,00, para pagamento de materiais fornecidos. à Estrada de Ferro
Goiaz.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consi:i'.:uição, decreta:
'
,
Art. 1.ó· Fica aberto ao Ministério da Vi2ção e Obras Públicas o crédito
especial de dois milhões, trezentos e cinqüenta e_ cinco mil 1 seiscen~os e nove
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cruzeiros (Cr$ 2.355. 609,00), para atender ao p<:~gamento devido à firma
Pereira & Cia., proveniente de material en.comendada pela Estrada de Ferro
de Goiaz, em 1941, e cujos fornecimentos, por circunstânci&s especiais, só foram efetuados no Corrente ano.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio ,de Janeiro, 17 de, agôsto de 1944,.123.0 .da Independência e 56.0 da
~epública.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 804 -

DE

17

DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal -a isentar a Maternidade Casa da f!Iâe
Pobre do pagamento do impôsto que menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n. 0 9-6, de 22
dezembro de 1937, decreta:·
Art. 1.° Fica o Prefeito do DistritO Federal aUtorizado a isentar a Maternidade Casa da Mãe Pobre do pagamento do impôsto de 'transmissão, a
~àmeJ!te dêste, relativo à aquisição do imóvel sito na rua Frei Pinto n. 0 16,
E~tação do Rocha, para o fiffi de instalação ·da referida Maternidade.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1.7 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6.805- DE 21 DE AGÓSTO DE 1944

Altera

~

redação do art. 2.0 do Decreto-lei n. 0 6. 710, de 19 de julho
de 1944

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere c artigo 180, da Constituição, decreta:,
Art. 1. 0 O art. 2. 0 do Decreto-lei n. 0
1944, passa a ter a s~guinte redação:

6. 710, de

19 de julho da

"Êste Decreto-lei vigorará a partir de 1 de julho do em-rente
ano, revogadas as disposições em contrário".
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Art.

2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Ri~ de Janeiro, 21 de agôsto de 1944, 123.0 da !ndepe;1dência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO-LEI N.O 6, 806 -

DE 21 DE AGÔSTO DE 1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
60. ooo,oo; para o fim que especifica
O Presidente d_a República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180, da Constituiçã(), d~creta:

Art, 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) para atender à
despesa decorrente do pagamento de gratificação de representação, a razão
de US$750 mensais, no período de quatro meses, a -João Maria Broxado
Filho, Diretor da Divisão do Material do Departamento de Administração,
padrão N, do mesmo Ministério, para, como represent:=mte do Departamento
Nacional de Estradas de Ferro, incumbir-se de recebimento e compra de
matenais nos Estados Unidos da América do Norte.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data dG sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de agôsto de 194-4, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de SouZa Costa.

DE~RETO-LEI
Elev~

N. 0 6, 807 -

DE 21 DE AGÔSTO DE 1944

os vencimentos das enfermeiras da Reserva da Aeronáutica,

convocadas
O Presidente da República, usando d<!- atribuição que lhe -confere o artigo 180, da Constituição, decreta:
A:rt. l,ú Ficam elevados os vencimentos das Enfermeiras da Reserva
da Aeronáutica, convocadas, para Cr$ 758,00, C1'$ 870,00 e Cr$ 1. 00::>,00
para as 3.a. 2.a e 1.a classes respectivamente,
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas 'as disposições em contrário.
·
Rio de Janeiro, 21 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

j oaquiril Pedro Salgado Filho.
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DECRETO~LEI

N. 0 6.808 ~ DE 21 DE AGÔsTo DE 1944

Dispõt: sôbre a publicação de edit~is de citação e de praça nas execuções
dos julgados da extinta orgar.iz;:Jçã.o adminisir~túra do trabalho
O Presid?nte da República, usando da atribUição que lhe confere o artigo 180, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Nas execuções dos julg2dos a que se refere o art. 234 do
regul2.mento aprovado pel~ Decreto n. 0 6. 596, de 12 de dezembro de 1940,
fica dispensado, HO-~ jornais particulares, a, publicação de editais exigida pelos
artigos 178, n.0 III, e 964 do Código de Processo Civil.
"Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua
publicaç2c, revogadas 85 disposições em centrá :rio,
Rio de Janeiro, 21 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da R~pública.
'
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6. 809

~

DE 21 nE AGÔSTO DE 1944

PtonojJa por cento e vinte dias o prazo a qc.e se refere o art. 17 do De.c:.-eto-lei
n. 0 6 .378, de 28 de março de 194·4
O Presidente ôa República, mando da atribuição que lhe confere o artigo 180 .da Constitdção, decreta:

Artigo único. Fica prorrogado por cento e vinte dias o prazo para a
expedição do Ragimento do Departamento Federal de Segurança Pública, a
que se refere o art. 17 do Decreto-lei n.0 6.378, de 28 de março de 194-4.
Rio de Janeiro, 21 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO V A-"mAS.

Alexandre 1\llarcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6.810- DE 21 DE AGÔSTO DE 1944
Prorrot1,a até 31 de dezembm do corrente ano o prazo da isenção de que trata
o Decreto-lei n.0 6. 4<}3, de 27 de abril de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica prorrogado até 31 de dezembro de 1944 o prazo da
isenção estabelecida no art. 1.0 do Decreto-lei n.O 6. 443, de 27 de abril de
1944; vigorando esta prorrOgação a partir de 14 de julho do corrente ano.
Rio de Janeiro, 21 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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'

DECRETO-LEI N , 0 6.811

~

DE 21 DE AGÔSTO DE 1944

Abre, ao Mirii.stéiio da Educação e $aúde, o crédito sUplementar
que especifica
O Presidente da Repúblíca, usando da atribuição que lhe confere o art1go 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto, ao Mlilistério da Educação e Saúde (Anexo 15, do
OrçamentÓ Geral da União para 1944), o crédito de Cr$ 1$.000,00 (dezoito
mil cruzeiros), suplementar à Verba 1 - Pessoal, Consignaç'ão TI - Pessoal
E:<,:tranumerário, Subconsignação 04 - Contratados.
Art. 2.0

Êste· Dec:reto-lei entrará em vigor na data de. sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e
República.

56~0

da

GETULIO VARGAS.

Gustavc Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.812 -

DE 21 DE AGÔSTO DE 1944

IV!odifica a Organização da Divisão Moto-Mecanizada
O Presidente da República, usando da- atribuição que lhe confere o ar·
~1igo 18.0 da Constituição, decreta:

Art. 1. 0 A Divisão Mote-mecanizada, _abreviadamente D.M.M., passa
a ter a seguinte organização:
-

t:em

Comand&mte - General de Brigada;
Estado Maior;
Companhia do Quartel General;
Grupo Moto-Mecanizado de Reconhecimento;
Batalhão de Engenharia Motorizado;
Companhia Motorizada de Trs..<nsmissões;
Grupamento de Carros de Combate;
Grupamento de Infantaria;
GrupSlmento de Artilharia;
Grupamento Auxiliar Divisicnário.

Art. 2.0 O Grupo Moto-Mecanizado de Reconhecimento (Gr .M .M.R.)
@ organização:
1 Esquadrão Extra;
3 Esquadrões ele, Reconhecimento;
1 EsquaUrão de Carros de Combate Leves;
1 Esquadrão de Canhões de Assalto.

Art. 3.0 O Batalhão d€ Engenhs.ria Motorizada (B.E.Mt.), tem a orgal'lização:
1 Comp.smhia Extra;
3 Companhias de Engenharia.
Col. de Leis -

Vol. V

·~·.lO
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Art. 4.0 O Grupamento de Carros de Combate tem- a organização:
-

Comandante - Coronel.
Pelotão do Qua-rtel General.
3 Batalhões de Carros de Comb'ate.

·Pa-rágrafo único. O Batalhão de Carros de Combate da Divisão Moto-Meca:nizada (B.C.C.D.M.M.) tem a organização:
· 1 Companhia Extra;
3 Companhias de Carros Méd_ios;
1 _Comp~mhia de Carros Leves;
1 Companhia Auxiliar.

Art. 5.0 O Grupamento de Infantaria tem a org::mização:
Comandante - Coronel.
Pelotão do Qua,rtel General.
3 Batalhões de Infantaria Motorizados.
ParágrafO único. O Batalhão de Infanta'l'ia Motorizado ,(B.I.Mt.) tero
a organização:
1 Companhia Extra;
3 Comp;;.nhias de Fuzileiros;! Companhia Auxiliru-.
·
.Art. 6. 0 O Grupamento de Artilharia tem a organização:
Comandante - Coronel.
Pelotão do QUS~rtel Gener-al.
3 Grupos de Artilharia Mecanizados.
Parágrafo único. O Grupo ·de Artilharia Mecanizado (Gr.A.M. ),
pr_eepde:

com~

1 Bateria Extra>;
3 Baterisos de 105;
1 Bateria Auxiliar.

Art.
guinte:

7.0

O Grupamento Auxiliar Divisionário tem a organização

Comandante -

se~

Coronel.

1 Pelotão de Quartel General.
1 Batalhão de Manutenção.

1 Batalhão de Saúde.
1 Pelotão de Polícia Militâir.
§ 1.0 O Batalhão de Manutenção compreende:

1 CompS~nhia Extra;
3 Companhias Espech:.oi.s de Manutenção.
§ 2. 0 O Batalhão de Saúde compreende:

1 Seção 1 Extra;
3 Companhias de S.sl1de.
§ 3.0 O Pelotão de .Polícia Militar compreende:
1 Seção Extra;
' 1 Seção de Polícia;
1 Seção de Tráfego .

Art. 8.0 Em.tôdas as unidades extra (esquadrões, companhias e baterias}
·há um pelotão ou seção·de saúde.
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Art. 9.0 Os Comandantes dos Grupamentos de Carros de Combate, de
Infantaria e de Artilharia _são oficiais de Estado Ma_ior, 'e, norma.lmente, com
o curso de moto-mecanização, oriundos, respectivamente, das armas de cav<illaria, infa·ntariao e artilharia. O Comandante do Grupamento Auxilis.or Divisionário será um coronel de qualquer arms.•, sendo-lhe dispensada a condicionai
de possuir o curso· de Estado Maior.

Art. 10. Os diferentes elementos da Divisão Moto-Mecanizada pertencem
às armas e serviços assim especificados:
a) Infantaria

Bs.·ta•lhões de Infantaria

Motoriz~dos.

h) Cavalaria
Grupo Moto-Mecanizado de Reconhecimento.
Batalhões de Carros de Comb<rte·.
c) Artilharia

Grupos" de Artilharia Mecanizados.
d) Engenharia

Batalhão de Engenharia .Motorizado.
Companhia Motorizada de Transmissões.
e) Saúde

Batalhão de Saúde.
§ 1.0 Os Batalhões de Carros de Combate apesar de pertencerem à arma

de cava•laria, inicialmente, podem ser enqua-drados por oficiais de qualquer·
arma, desde que sejam especÜ:..•Iizados.
§ 2.0 O Batalhão de Manutenção é enquadrado pOr oficiais de tôdas as
armas, norms.•lmente, com o curso de moto-mecanização ou de motorização.

Art. 11. O presente Decreto-lei entra em execUção m>.• data da su~
publicação, fic.~ndo revogadas as disposições em .contrário, que colidire~ com
o presente, constantes da Lei de Organização dos Quadros e Efetivos do
Exército, aprovada pelos Decretos-leis, ns. 5.388 e 5.388-A, ambos de 12
de abril de 1943.
Rio de Janeiro, 21 ·de a.g8sto de 1944, 123.0 dSJ Independência e 56.0 ' da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DEÇRETO-LEI N.0 6.813 -

DE 21 DE AGÔSTO DE 1944

Extingue o 1. Regimento de Carros de Combate e cria o 1.0 Batalhão de
Cerros de Combate da Divisão Moto-Mecanizada
0

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe coilfere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto, na data da publicação dêste, o 1.0 Regimento
de Carros de Combate da Divisão Moto-Mecanizada, criado pelo Decretolei n.0 6 .482, d.e 9 de maio último.
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/Art. 2.0 É criado, para organização imediata, o 1.0 Batalhão de
de CombBte da Divisão Motc-~!lecanizada, com sede provisória nesta
Capital Federal.

Carro~;

Art. 3.0

Rt;vogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de ag&sto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúb!ica.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N. 0 6.814 -

DE

21

DE AGÔSTO DE

1944

C!assific:a as Bases Aéreas e dá outras_ providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 De acôrâo com o Decreto-lei n.O 6.365 de 23 de março
de 1944, ficam extintos o 1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , S.o 6.0 7.0 , 8.0 , 9.0 , 10.0 , 11.0 12.o,
13.0 e 14.0 Corpos de Bases Aéreas.
Art. 2.0 Em substituição aos Corpos de Bases Aéreas acima extintos
são criadas respectivamente' as Bases Aéreas ele:
•
Santa Cruz, São Paulo, Canôas, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza,
Belém, Campo Grande, Natal, Recife, Salvador, Galeão, Santos e FloR
rianópolis.

Art. 3.0
0

Art. 4.

É criada a Base Aérea, de Manaus no Estado do Am.szonas.

As Bases Aéreas passa.m a ter a seguinte classificação:

Belém
Fortaleza ................. , ......•.......
Natal .......... , .....•................ , .
Recife .......................... · · · · · ·. ·
Salvador ... , , . ; ................... , ..... .
Galeão . , ...................... , ........ .
Santa Cruz ...... ·................... ; . , .. .
Santos ........................... , ..... .
Florianópolis . , .... , .................... .
Pôrto Alegre ... , .............. , ......... .
São Paulo ............................. .
Belo Horizontd' .. ; .. , ..... , ............. .
Campo Grande ..............•.. , ........ .
Curitiba , .. , ........... , ................ .
Manaus .. ·, ......................... · · · .. .
Art'.. 5.0 R_evogamRse as disposições em contrário.

2.• classe
2.• classe
2.• classe
1." classe
2.• classe
1." classe
1." classe
2.• classe
2." classe
1." classe
1.• classe
3." classe
3." classe
2." classe
3." classe

Rio de. Janeiro, 21 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.'
GETULIO VARGAS.

joaqui'm Pedro Se.!gado Filho.
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DECRETO-LEI N. 0 G. 815 -

DE 23 DE AGÔSTO DE 1944

Cria funções gratificadas n.o Quadro I - Parte Permanente - do Ministério
da Viação· e Obras Públicas e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atiibuição que lhe confere o
tigo 180, da Constituição, decreta·:

ar~

Art. 1.0 Ficam criadas, no Quadro I - Parte Permanente - do Mi~
nistério da Viação e Obras Públicas, as seguintes funções gratificadas para o
Depf.lrtz.mento Nacwnal de Portos, Rics e Canais:

19 ·chefe de Seção (S.F. R. C.)

D.F. -

.

D.N.P.

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

c,$ 4. 2oo,oo

anuais
anuais

19

Chefe de Turma (T.A . .....--. D.F. - D.N.P.
R.C.) .................................. .

c,$ 3. aoo,oo

1

Chefe de Seção (S.Ap.- R.N.A.- D.N ..
P.R.C 1. )
.............................. .

c,$

1

Chefe de Turma (T.A. __..:__, R.N.A. - D.N.
P.R.C.) ............................... ..

c,s 3. ooo,oo

1

Chefe de Seção (S.Ap. R.S.A." - D.N.
P.R.C.) ................................ .

c,s

1

Chefe de Turma (T.A. - R.S.A. - D.N.
P.R.C.) ................................ .

c,$ 3 . ooo,oo

6.600,00 anuais
anuais

6. 600,00 anuais
anuais

Art. 2.0 Fica elevada, ·de Cr$ 6.60Ü,oo par8. Cr$ 9.600?00 (nove mil e
seiscentos cruzeiros) anuais, a gratificação de íunção do Chefe do Serviço
de. Administração do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais.
Art. 3.°

Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas, anexo

n. 0 22 do Orçamento Geral da União para 1944, o crédito de Cr$ 159.000,00

(cento e cinqüenta e nOve mil cruzeiros), suplementar à Verba 1 - Pessoal,
Consignação III - Vantagens, Subconsignação 09 ---:!Funções gratificadas.
Ar'i. 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de ag8sto de 19.44, 123.0 da lndep8ndêllcia e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Casta.

DECRETO-LEI N. 0 6.816- DE 23 DE AGÔSTO DE 1944
Abre ao Ministério da Viação, e Obras Públicas o· crédito suplementar de
Cr$ 60. 000,00, à verba que especifica
O Presidente da RepúbÍica, usando da atribuição que lhe confere. o ar~
tigo 180, da Constituição, decreta:
Art. ·1.° Fica aberto o érédito suplementar de sessenta mil cruzeiros
(Cr$ 60.000,00), em refôrço da Verba 3 - Serviços e Encargos, do vigente
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orçamento do Ministério da Viação e Obras Públicas (Anexo
ereto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:

n~ 0

22 do De·

Verba 3 -.Serviços e Encargos
Consignação I -

Diversos

S/c. n.O 18 ·- Indenizações
31_- Departamento Nacional de Estradas
de Ferro
08 0Estrada de Ferro Goiaz

Cr$ 60.000,00

Art. 2. 0

Êste Décréto-lei entrará em vigor na data de sua. publicação.

Art. 3.

Revogam-se as

0

di~posições

em contrário.

Rio de J,aneiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa,

DECRETO-LEI N. 0 6.817-

DE

23

DE

AGÔSTO

DE

1944

Altera à redação do artigo 1.0 do Decreto-lei n.O 6. 506, de 17 de maio de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar
tigo 180, da Constituição, decreta;

4

Art. 1.0 O art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 6.506, de 17 de maio de 1944,
passa a' vigorar coftl a seguinte redação:
"Art. 1.6 Ficam desapropriados, por utilidade pública, os' lo·
tes números 114 (cento e quatorze) 115 (cento e quinze) e 116 ·
(cento e dezesseis) dos terrenos da Colônia de São João, no Terri~
tório Nacional de Iguaçu, pertencentes, respectivamente, o primeiro
a João Ghilardi e os dois últimos a Bento e João Ghilardi e Miguel
Matte",
1
Art. 2.0 OS lotes de_ que trata o art. 1.0 serão incorporados ao patrimônio do Parque Nacional de Iguaçu, depcmdênci~ do Ministério da :Agri~
cultura.
Art. 3.° Fica o Ministério da Agricultura autorizado a proceder à avaliação dos lotes de que trata o presente Decreto-lei, por intermédio de representanteS da Diretoria do Domínio da União, do Ministério da Fazenda e do seu
Serviço Florestal, para fins de futura indenização aos respectivos proprietários.
Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
A. de Souza Costa,
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DECRETO-LEI N. 0 6.818 -

DE

23 DE AGÔSTO DE 1944

Abre ao jVJinistério da Agricultura o crédito suplementar de Cr$ 36. 000,00"
à verba que especifica
O Presidente da República•, usando da atribuição que lhe· confere o
art. 180 da Constituição,_ decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementa'l' de Cr$ 36. 000,00 (trinta e
seis" mil cruzeirOs) à Verba 2 - Material, do vigente. orçamento do Minis·
tério da Agricultura (Anexo 14 do Decreto-lei n. 0 ,6, 143, de 29 de dezembro
de 19f.3), como segue:
VERBA 2 -

Consignação Ill -

MATERIAL

Diversas Despesas

Subconsignação 37- Ilumin~ção, fôrça motriz· e gás
20- Deprui:amento Nacional da Produção Mineral
02 -Divisão de Águas ..... , . . .

Cr$

6. 000,00

Subc.onsignação 41-Passagens, transporte de pessoal e de
sUas bagagens
20- Departamento
dução Mineral

Naciona~l

da Pro-

02-Divisão de Águas .........

Cr$ 30.000,00
Cr$ 36.000,00

Art. 2.0 Êste Decreto-lei entra em vigor n'·8! data de sua publicação.
Art• 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de
República.

Janeiro,~

23 de

~ôsto

de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da·
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.819 -

DE

23

DE AGÔSTO DE

1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito suplemectar de Cr$ 27. 000,00,
verba que especifica

~

O Presidente da República, usando da atribuição , que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédi~o suplementar de vinte e sete mil cruzeiros
(Cr$ 27.000,00.), em refôrço da Verba 1 - Pessoal, do vigente orçamento
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do Ministério da Fazendà (Anexo n. 0 16 do Decreto-lei n, 0 '6.143, de 29 da
dezembro de 1943), como segue:
VERBA 1 -- PESSOAL

Copsignação li -

Pessoal Extranumerário

S/c. n.0 07-Tarefeiros
04- Diretoria Geral da F&:Zenda Nacional
06- Serviço do Pessoal . . . . . . . . . . . . .

Cr$ 27.000,00

Parágrafo único. O crédito a que se 1·efere êste artigo se
Dep::tl'tamento Federal de Compràs.

destin~

o;~.o

Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sue publicação
Art. 3.0 Revognm-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. 'de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 820 --

DE

24

DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza nova prorrogação do prazo 'ao contrato de exploração do
serviçO da Loteria Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica o Ministério da Fazenda autorizado a conceder nova prorrogação, até 28 de fevereiro de 194·5, do ·prazo do vigente contrato de explo.ração do serviço da Lote:ria Federal, obrigando-se o atual concessionário ao
pagamento mínimo da contribuição mensal ("cota fixa e impôsto de 5 o/o sôbre
as emissões) da importância de dois milhões, quinhentos e quarenta e dois
mil cruzeiros (Cr$ 2.542.000,00).
Parágrafo único. Se, ~ntretanto, fôr firmado contrato para o novo qühaqüênio, dentro do prazo reférido neste artigo, cessará desde então a· prorrogação Ora autorizada.
Art. 2.0

:ftste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicaçíio.

Art. 3.

Revogam-se _as disposiçÕ€s em contrário.

0

Rio' de Janeiro, 24 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d.a
República.
GETULIO VARGAS.

·A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI. N. 0 6.821

-DE

24

DE

AGÔSTO

DE

1944

Altera a carreira de Almoxarife do Quadro Permanente do Ministério da
Aeronáutica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe _confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a tabela anexa, a carreira
de Almoxarife, do· Quadro Perman.~nte do Ministério da Aeronáutiéa.
Art. 2.0 "Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de agôsto d.e 1944, 123.0 da Independência e 5ô.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

11IINISTJ.!lRIO

DA

AERONAUTICA

QUADRO PER1viANENTE

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de
cargos

II

Carreira ou cargo

!

i
I

"

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

3

--I
11

I

I

I

~xce-

Núm.
Vago3 Quadro
Carreira ou cargo
de
dentes
[cargos

Cl1:1sseou
padrão

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

J

Exce-

Provisórios

Vagos
dentes
I

Almoxarite

I

3

I

/

.. . . . . . . . ... . . . .
2 I ... .. .. .... .... .
1

Classe
ou
padrão

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Almoxarife

J
I
H
G

I

.F

I

I

-

1
1
2

-

-

--4

J

2 I

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

I

2

......... , ; .....

H

1

Q.P.

I Q.P.
I Q.P.
11

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

Q.P.

Q.P.

3

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

3

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

---

I

-

G

F

-

I

I
I

1
1
2

-

----

4·

11

I

I
I

4
4

I

Observações Os cargos prov1sonos serão suprtnidos à médida que os seus ocupa'lltes forem sendo promovidos à
superior. O número total de car~os- ocupados na carreira não poderá ser superior a 11 ,--

class~
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DECRETO-LEI N. 0 6. 822 -

DE

155

24 DE AGÔSTO DE 1944

'
Altera a carreira de Desen.11ista do Quadro único do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio
O Presidente da República, usando' da 'atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, dec~eta:
t
Art. 1.° Fica alterada, de confOrmidade com a tabela anexa, a carreira
Je Desenhista do Qúadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

Art. 2.0 ítste 'Decreto-lei e~trará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1944, 12,3.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

1UINISTI.i:RIO DO 'l'RADALl!O, INDliS'l'RIA E

COlUJi:RCIO

QUA:J?RO úNICO

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm-.

Classe
ou
padrão

Carreira ou cargo
de
cargos

1
2

Vagos
dentes

I

r

Classe
ou
padrão

I

Exce-

I
Vagos

ObservaçQes

dentes

!

I

I

-

-

K

-

J

-

I

-

Q.U.

1

--1

f

IQuadro! cargos!

D~nhlstt!-

................-

3

I Núm.
de ICarreira ou cargo

I

Exc e-

I

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

---6

I

-

(

I

I

I

Q.U.
Q.U.

1

I

1
2
2

---

Desenhista

. . . . . . . . . ... . . . .
. . . .. . . . . .... . . .
I
................
. ......... ·····.

L

-

K

-

J

-

1

1

-

1

I

I

--- --1

6

I

2

I

I

-
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DECRETO~ LEI N. 0

6. 823 -

DE 24 DE AGÔSTO DE 1944

Cria. uma coletoria federal no município de Itumirim, no Estado de Minas.
Gerai~, e dá outras providências
O Presidente da Rep(lb1ica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto~ lei n.0 3. 008,
de 30 de janeiro de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica criada uma coh)toria para arre·cadação das rendas federais
:rao município de Itumirim, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Ficam criados e incluídos nas respectivas carreiras do Quadro
Permenente do Ministério da Fazenda um ( 1) cargo de "Coletor - classe C"
e um ( 1) cargo de "Escrivão -- classe B".

Art. 3.0 Para atender à despesa decorrente dSste Decreto-lei, fica aberto
o crédito suplementar de oito mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 8.500,00), em
refôrço da Verba 1 - Pessoal, do vigente orçamento do referido Ministério
(Anexo n.0 16 do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como
segue:
PESSOAL

VERBA 1 -

Consignação l S/c n.O 01
S/c n. 0 02

Pessoal Permanente

Pessoal Permanente ............ .
Percent~gens .................. .

c,s
Cr$

3. ooo,oo
5.500,00

c,s s. soo,oo
Art. 4.0
blicação.
Art. 5.0

O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua puRevogam-se as. disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
i<.epública.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO~LEI

N.0 6. 824 -

DE

25

DE

AGÔSTO

DE

1944

Institui a Commissão da Indústria de Material Elétrico '(C.l.M.E.)
O Presidente da República, usando da
tigo 180 da Constituição, decreta:

atribu~ção 1que

lhe confere o ·ar-

Art. 1.° Fica instituída a "Comissão da Indústria de Material Elétrico"
(C.I.M.E.), composta de dez membros nomeados pelo Presidente daRepública.
§ 1.0 Dentre êsses membros, o Presidente da República designará os
que deverão exercer as funções de Pr.esidente e de Vice-Presidente.
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§ 2.o O Vice-Presidente substituirá o Presidente em seus impedimento~.
§ 3.0 N& Comissão, o Presidente respecti..;.o poderá criar sub-comissões.

,. Art. 2.0 A Comissão será autônoma e funcionará diretamente subordi..
nada ao Presi~ente da 'República.
Art. 3.0 Incumbe à C. I. M. E. promover a implantação da indústria de
material elétrico em larga escala no pais, devendo para isso:
I -

Réalizar os

~ntendimentos

necessários, inclusive no estrangeiro.

II Elaborar os estudos técnicos e econômicos indispensáveis e, em
conseqüência, fixar a localização e amplitude das instalações, bem como as
diretrizes para o respectivo estabelecimento.
111 -- Efetuar estudos prévios para a adoção de medidas tendentes ao
desenvolvimento das matérias primas a serem utilizadas,
IV· ~ Encaminhar a solução dos problemas de preparo de pesosal espe.
cializado.

V - E::mminar a conveniência da implantação de indústrias correlatas
e tributária:i.
VI ~ Organizar uma companhia nacional, com participação de capitais
do EstadO e de particulares, para O estabelecimento e a exploração da indústria em aprêço.
Art. 4.0 No desempenho de suas atribuições, compete ao presidente da
C.I.M.E.:
1 Entender-se diretamente com tôdas .as autoridades administrativas
do país, as quais deverão fornecer as informações e prestar os serviços téc7
nicos que lhes forem solicitados.
-

I! -\Entender-se com os dirigentes de quaisquer organizações, dentro
do programa traçado no artigo precedente.
III - Requisitar passagens nos meios normais de transportes do
de acôrdo com a legislação em vigor.

paí~h

Art. 5.0 À C.I.M.E. é concedida franquia postal e telegráfiCa, nos
têrinos da legislação em vigor.
Art. 6.0 O presente Decret~lei entrará em vigor na data de sua pu..
blicação1 revogadas es disposições em contrár.io.
Rio &s Janeiro, 25 de agôsto de 1.944, 123.0 da IndePendência e 56.0 d~
I>tepública.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,
A. de Souza Costa,
Eurico G. Dutra,
Hem:iijue A. Guilbem.
João de Mendonça Lima.
Pedro! Leão Veloso.
Apolanio Sales.
Gustavo Capan!3tna.
Joaquim Pedro Sal~Jado Filho.
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DECRETO-LEI N. 0 6.825 -

DE 25 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o Prefeito do DiStrito Federal a isentar a Càsa do Pobre de Nossa
Senhora de Copacabana do pagamento do impôsto QUe menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e nos têrmos do artigo 31 do Decreto-lei nP ··96, de
22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a isentar a Casa
do Pobre de Nossa Senhora de Copacabana do pagamento do impôsto de transmissão, e sômente dêste. relativo à f.lquisição do imóvel sito na Rua Hilário
de Gouveia n.O 36, adquirido por aquela Instituição a iim de ampliar suas
instalações .
·
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de agôsto de Ü}44, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS .
•41exandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6. 826 -

DE 25 DE AGÔSTO DE 1944

Autotiza o Prefeito do Distrito Federal a isentar do paga-mento -do impôsto
predial o imóvel sito na Rua Derby Clube n:0 190, n,a forma que menciona
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e nos têrmos do artigo 3 { do Decreto-lei n.0 ~ 96, de_
22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Fedem! autorizado a isentar do pa,gamento do impôsto predial, a partir de 1943, nos têrmos dos arts. 15 e 16
do Decreto-lei n. 0 157, de 31 de dezercbro de 1937, o imóvel sito na Rua
Derby Clube n, 0 :190, inscrição íiscal n. 0 431.623, de propriedade do Jockey
Clube Bradleiro, enquanto exclusivamente ocupado por dependências e serviçOs do Ministério da G:uerra.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
Alexandre Nlarcondes Filho.

DECRETO-LEI N.O 6.827 -

DE 25 DE AGÔSTO DE 1944-

Autoriza o Prefeito do Distrito_ Federal a isentar as entidades ou representações es(rangeiras, do pa~amento que menciona
, O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con~ere o artigo 180 da Constituicão, e nos têrmos do artigo 31 do Decreto-lei n. 0 96, de
22 de dezembro de 1937, decret~~
·
'
Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a iSentar do pa~
gamento' de quaisquer tributos, as propriedades prediais de govêrnos estrari-
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geiros, quando exclusivamente ocupadas pelas respectivas representações diplomáticas.
Art. 2.0 Revog:Oln".-se as disposições em contl'ário.
Rio de Janeiro, 25 cle ggÔsto de 1944, 123.0 da Independênciá. e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N.O 6. 828 -

DE 25 DE AGÔSTO DE 1944

Cria o Serviço de GeotJ:talia e Cartografia no Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística e dá ootz:as ·providências

,Q

O Presidente da República, usando da atribuição que l~e confere o

art. 180 da Constituição, e
Considerando a-s deliben:.-ções da Assembléia Geral do Conselho Nacional
de Geografia, aprovadas com a .Resolução n.O 127, de 9 de julho de 1942;
Considerando os elevados propósitos da "II Reunião Pan-americana de
Consults.• sôbre :Geografia e Cartografia", ora reunida nesta ·Capital, e tomando
em grande apreço suas recomendações, decreta:
, Art. 1,° Fica criado o Serviço de GeogrS!fia e Cartografia (S. G. C.), no
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta•tÍstica e destinado a funcionar como
Órgão executivo central do Conselho Nacional de Geografia.
Art. 2.0 O Serviço de Geogra•fia e Cartografia terá como finalidade a
execução de trabalhos geográficos, cartográficos e fotograniétricos que lhe
forem ·d~te:rminados p~lo Conselho Nacional de Geografia.
Art.- 3. 0 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em colaboração
com o Departamento Administrativo do Serviço Público, estudará o regimento
do' SerViço de Geogrs.•Iia e Cartografia, a. ser baixado por decreto executivo.
Art. 4.0 Sempre que tiverem de !':er executados trabalhos fotogramé- ,
tdcos em zona interdita à navegação aérea, o Instituto Bmsileiro de Geografia e Estatística se entenderá~ préviamente com as autoridades milit~res
competentes.

' disposições em. contrário.
Art. 5.0 Revogz.,m-se as
Rio de Janeiro, 25 de agôsto de 1944, 123.0 da
República .

lndepend~ncia

e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,
DECRETO~ LEI N. 0 6. 829 -

DE ~6 DE

AGÔSTO

DE

1944

Declara. incorporado à crunpanha nacional contra o câncer o Instituto
de Radium do Estado de Mi;as Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que ,lhe confere o ar~
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica incorporado à. campanha nacional contra o câncer, nos
têrmos do art. 3 do Decreto-lei n.0 3.643, de 23 ·de setembro de 1941, o
Instituto de Radhim do Estado de Minas Gerãis.
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Art. 2.'' O Instituto de Radium do Estado de Minas Gerais será sub~
vencionado pela União e pelo Estado de' Minas Gerais. A subvenção, arbitrada pelo Govêmo Federal e pelo Govêrno do Estado, na conformidade dos
serviços gratuitos prestados a doentes necessitados, será concedida, anualmente.
Art. 3.0 O Instituto d.e Radium do Estado de Minas Gerais reger-se-á
por seus eStatutos, que serão aprovados por decreto do Presidente da República'.
Art. 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
ficanto revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO-LEI N. 0 6. 830 -

DE

26 DE AGÔSTO DE 1944

Abre crédito wplementar ao Ministério da Viação e. Obras Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição
tigo 180 da Constituição, decreta:

qu~

lhe confere o ar-

Art. 1.° Fica aberto, ao Ministério da Viação e Obras Públicas (Anexo
n. 0 22 do Orçamento Geral da República para 1944), o crédito de Cr$
72.000,00 (setenta e dois mil cruzeiros), suplementar à Verba 1 -Pessoal,
Consignaçãv II - Pessoal E:xtranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas·.
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigOr na data de sua p~blicação.

Rio de JaneirO, 26 de agôsto de· 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. "de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.831-

DE

26

DE AGÔSTO DE

1944

Abre créditO suplementar ao Ministério do Trabalho, Indústria,e Comércio,
sem aumento de despesa
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ·artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica sem aplicação a importância de Cr$ 194.000,00 (cento a
noventa e quatro 'mil cruzeiros), da Verba 1 - Pessoal, Consignação li
Col. de Leis -

Vol. V
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Pessoal Extranumerário, Subconsignação 04 Contratados - Anexo n.O ' 21
--'- Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, . do 9rçamento · Geral da
República para 1944.

Z.o

Art.
Fica aberto, ao Ministério do Trabalho, Indústri8 e Comércio
-Anexo n. 0 21 do Orçamerlto Geral da· República para 1944 - o crédito
de Cr$ '194.000,00 (cento e noventa e quatro mil cruzeiros), suplementar à
Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranume1·ário, Subconsignação OS - Mensalistas.
Art. 3.0 Éste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
6
Rio de Janeiro, 26 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO ·VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LE~ N. 0

6. 832 -

DE 26 DE AGÔSTO DE 1944

Altera, sem aurn.ento de despesa, o Orçamento Geral da República
O Presidente da República, usando da
tigo 180 da Constituição, decreta:

atrib~ição que lhe confere o

Art. 1.0 Ficam feitas no Anexo n. 0 14 Ministério da Agricultura,
do Orçamento Geral da República (Decreto-lei n. 0 6 .143, de ~g- de dezembro
de 1943) as seguintes alterações:'

VERBA 2 - MATERIAL
Consignação li -

Subconsignaçãq 17 -

21 -

Material de Consumo

Artigos de expediente, desenho, ensino e educação; artigos ·escolares ·para distribuição; fichas e livros de escrituração; impressos e material de classificação, inclusive fichas bibliográficas e. de referência

Dl;lpartamento Nacional da Produção Vegetal
O1 - Diretoria Geral
Passa de •..........................
Para .•.............................

Subconsignação 25 -

21 -

Matérias primas e produtos manufaturados ou semimanufaturados destinados a qualquer transformação

Departamento Naciot;tal da Produção Vegetal
01 - Diretoria Geral •.•...................

Consignaç_ão Ill Subconsignação 29 -

c,$ 10. ooo,oo
Cr$ 14.000,00
'

I;Jiv'ersas Despesas

Acondicionamento e embalagem; armazenagem, carre-::tos, estivas e capatazh:~s; transJ:?orte de encomendas, cargas e animais; alojamento e alimentação dêstes e de
seus tratadores e~ viagem; seguros de transporte

1.tl3
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21 -

DepartamentO Nacional da Produção Vegetal
O1 - ·Diretoria Geral
Passa'de ..•.......... -.............. .
Para .•....•.......•...•.. ••· .... · · ·

Art 2.0

Art. 3.0

C<$ 16.000,00
C<$ 10.000,00

:Este Decreto-lei entrará! em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 833 -

DE 26 DE AGÔSTO DE 1944

Declara como florestas protetoras, de acôrdo con1 o artigo 11, padigrafo 'único,
do Decreto n. 0 23. 793, de 23 de janeiro de 1934, áreas de matas que delirnita, na Ilha de S. Luiz, Estado do Maranhão
.

r

.

O Presidente da RElpública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art, 1.° Fica declarada como floresta protetora, de acôrdo com o artigO 11, parágrafo único, do Decreto n.O 23.793, de 23 de janeiro de 1934, tôda
:. ~rea de matas que interessam os mananciais abastecedores da ci.dade de São
Luiz, na ilha do mesmo nome, no Estado do Maranhão.
Art. 2.0 Os limites da área a que se refere o artigo anterior são os seguintes: Ao Norte, a Estrada de Ferro S. Luiz-Terezina no trecho
compreendido entre o ponto de cruzamento dessa fenovia com a linha do
Telégrafo Nacional e o lugar denominado Jordôa, e uma linha partindo d~ste
lugar até alcançar a foz do rio das Bicas; a Oeste, o rio Bacanga até sua con. fluência caril o rio Maracanã; ao Sul, o rio Marcanã, da foz às cabeceiras; a
Leste, uma linha partindo das nascentes do rio Maracanã até chegar às cabeceiràs do rio Batatan e daí, até a ferrovia S. Luiz-Terezina; dêste ponto em
diante, a mesma Estradp. de .Ferro até alcançar a linha do Telégrafo Nacional.
Art. 3.0 Tôda a área delimitada pelo artigo 2.0 .:ficará sujeita ao regime
especial -estatuído pelo art. 8.0 , do 'necn3to n.0 23.793, de 23 de janeiro de
1934 (Código Florestal),
'
Art. 4.0 A execução dêste Decreto-lei, quanto à demarcação das linhas
divisórias nos lados do perímetro em que as mesmas não forem naturais, ou
·quanto à observância do disposto no Código Florestal e expresso no art. 3.0 .
ficará a cargo do Govêrno-do Estado do Maranhão, 'enquanto não for estabelecido
acôrdo florestal entre aquele Estado e a União, nas finalidades do qual deverá ser incluída ·a· fiscalização e guarda dessas matas.
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Art. 5.0 :ítste Decreto~lei entrará em vigor 30 dias d.epois da data de
sua publicação.
Art. 6.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26_ de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.·
GETULIO VARGAS.

Apolonio S8Ues.

DECRETO-LEI N. 0 6. 834 -

DE 28 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza a emissão de "Letras do Tesouro"
O Presidente da República, usando da atribtiição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 E' o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda autorizado
a emitir até o limite de um bilhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000.000,00) "Letras do Tesouro", vencíveis em cento e oitenta (180) dias.·
Art. 2.0 Os títulos terão o valor nominal de cem mil cruzeiros (Cr$
100.000,00), quinhentos mil cruzeiros (.Cr$ 500.000,00) ou um milhão de
cruzeiros (Cr$ 1.000.000,00); ao portador, e vencerão juros de três por cento
(3%) ao ano.

Art. 3.0

~ste

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em coÍltrário.

Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 28 de agôsto de 1944, 123.0 da- Independência e 56.0- da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 835 -

DE 28 DE AGOSTO DE 1Yle14

Dá nova redação ao art. 5.0 do Decreto-lei n.o· 6. 688, de 13 de Julho de 1944

O Presidente da· República, usS:ndo da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Passa a ter a seguinte reda.ção o artigo 5.0 do Decreto-lei número 6.688, de 13 de julho de 1944:

'

"Art. 5.0 Os trabalhadores nas indústrias a que se refere esta
Lei, quando elementos da Reserva das Fôrças Armadas, terão destino de mobilização segundo a legislação militar em vigor e consoante
as necessidades dQs estabelecimentos ou emprêsas onde exercerem suas
atividades".
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Art. 2.0 O presente Decreto~bi entrará em vigor na data de sUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 5'6.') da
República. '
GETUUO_VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
Henrique A. Guilhem.
Eurico G. Dutra.
Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6. 836 -

DE

28

DE,

.t..GÔS1'0

DE

1944

Manda cancelar dívidas do impôsto do sêlo
O Presidente da Rép)iblica, usando da atribuição\ que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. ,1.0 Ficam canceladas as dívidas relativas ao impôsto do s,êlo de~
correntes dos atos referidos no art. 30 do regulamento aprOvado pelo Decreto n. 0 1.137, de 7 de outubro de 1936, e indicados no n.O 49 da Tabela "A"
anexa ao citado regulamento.
Art. 2.0 ftste Decreto-lei entra em vigor na data de sua- publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de 1944, 123.0 da
República.

Independênci~

e 56.0 da

GET\JLIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 837 -

DE 30 DE AGÔSTo DE 1944

Modifica o art. 84 do Decreto-lei n. 2. 035, de 27 de fevereiro de 1940, que
dispôs sôbre a organização da ]ustiç,a dO Distrito Federal
0

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O inciso IX do art. 84 do Decreto-lei n.O 2. 035, de 27 de fe-vereiro _de 1940, passa a vigorar com a seguintê redação:

"IX - entregar, sob s~a vigilância, os bens arrecadados aos de·
positários judiciais".
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Ji:meim, 30 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO-LEI N. 0 6. 838 -

DE

30 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza a aquisição de imóveis em Santiago, Estado do Rio Grande
pata a const;-ução da sede do Círculo dos Militares

~o

Sul,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, deCreta:
Art. 1.° Fica o Ministério da Guerra autorizado a adquirir os seguintes
imóveis, em Santia.go, Estado do Rio Grande da· Sul, por terem sido julgadoS
necessários à con.strução da sede do Círculo dos Militares naquela Guarniçã():
a) Terreno com 5.350,00 m2 de área, situado entre a Avenida Júlio
le Castilhos e a Rua Dr. Riv;oto, e pertencente a lriácio Borges Pinto;
b) Terreno coro 3, 033,00 m2 de área, adjacente ao anterior, e pertencente a D. Marcolina Machado da Silva,

Art. 2.0 O p:rêço da presente aquisição, que será isenta de qualquer im-,
pôsto de sêlo ou emolumento, é fixado em Cr$ 43,000,00, na forma da avaliação procedida pela COmissão ·de Escolha de Terrenos da 3,a R.egião Militar,
segundo consta do relatório apenso ao respectivo processo, devendo correr por
conta dos recursos da Caixa Geral de Economias da Guerra.
Art, 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de agôsto de 19_44, 123.0 da Independênciã e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N.0 6.839 -

Prorroga a

viJ5~ncia

DE

31

DE AGÔSTO DE

1944

do crédito especial aberto pelo Decreto-lei n.O 5. 036,
DE 4 de dezembro de 1942

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere ·o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica pro1-rogada, até o . encerramento do exerctcto de
1945, a. vigência do crédito especial de quatrocentos mil cruzeiros (Cr$
400.000,00) aberto ao Ministério da Viação e Obras PúblicaS pelo Decreto-lei n. 0 5.036, de 4 de dezembro de 1942, para -ocorrer às despesas
com a remoção d-o casco do vapor "Britt-IIA:arie", submerso no pôrto de
Santos, e cujo perÍodo de vigência foi estendido ao exercício de. 1944, por
fôrça do Decreto-lei n.0 5. 755, de 20 de agôsto de 1943.
"Rio de Janei:ro, 31 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.
GETULIO

João .de

VARGAS.

Mendonça

A. de Sousa Costa.

Lima,

!67
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DECRETOhLEI

N.~

6. 840 -

DE 31 DE AGÔSTO DE 1944

Abre· ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito suplementar rlr.J
Cr$ 500.000,00, à verba que especifica
O Presiàente da República, usando da atribuiÇão que Ihe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

>11',

Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de quinhentos mil cruzeiros
(Cr$ 500.000,00), à seguinte dotação do Anexo 22 Ministério da Viação
e Obras Públicas, do Orçamento Geral da República (Decretohlei nútnero
6 .14:3, de 29. de dezembro de 1943):

Verba 3 -

Serviços e Encargos

Consignação I S-c/06

02
31
14
b

Diversos

Auxílios, Contribuições e Subvenções
Contribuições
Departamento
Rêde Viação
Diferença de
Aposentadoria

Nacional de Estrada de Ferro
Cearense
Contribuições para a Caixa de
e Pensões

Cr$

500 . 000.00

Art. ·2.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.841

~

Lima

DE 31 DE AGÔSTO DE 1944

Dispõe sôbre os balanços do

exer~ício

de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o àrtigo 180 da Constituicão, e tendo em vista os pareceres do Tribunal de
Contas sôbre os bala~ços do exercício financeiro de 1943, aprovado~ e_rn
sessão especial de 31 de julho de 1.944, decreta~
Artigo único. Ficam aprovados, para os efeitos do art. 131 do Regulamento Geral de Contabilidade ·Pública, a que se refere o Decreto número 15. 783, de 8 de novembrç de 1922, os balanços. financeiro e patrimonial do exercício de 1943, inclusive o balanço à pa:rte das operações 1elah
cionadas com o estado de guerra, organizados pela Contadoria Geral da
República.
·
Rio de Janeiro, 31 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.
GETULIO . VARGAS •
A. de Sousa Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.842

-DE

31

DE AGÔSTO DE

1944

Apro\-·<1 a Convenção entre o Brasil e Paraguai, . para a consü·ução e exploraçãp da Est.rada d~ Ferro Concepción-Pedro ]uan Caballero, firmada
no Rio de Janeiro~ a 11 de agôsto de 1944, sub~titutiva da Convenção
firmada por ambos os países, na cidade do Rio de janei-ro, a 14 de
junho de 194'1.
O Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição:
Resolve aprovar
trução e exploração
firmada no Rio de
venção firmada po1·

a Convenção entre o Brasil e o Paraguai, ps.n::. a consda Estrada de Ferro Concepción-Pedro Juan ·caballero,
Janeiro, a 11 de agôsto de 1944, substitutiva da Conambos os países, na cidade do Rio de Janeiro, a 14

· de junho de 1941.
Rio de Janeiro, 31 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.
GETULIO

VARGAS .

Pedro Leão Veloso.

DECRETO-LEI N.0 6.843 - D E 31 DE AGÔSTO DE 1944
Altera o Decreto-lei n. 0 5.530, de 28 de m<:io de 1943
O Presidente da República, usan,do da atribuição que lhe comere o
.wt. 180 dá Constituição, decreta:.,

Art. 1.° Ficam alterados os parágrafos 1.0 e 3.0 do artigo 1.0 dO Decretolei n.O 5.530, de 28 de maio de 1943, que passarão a ter a seguinte redação:
§ 1.0 Comporão a C, E. P , um representante de cada uma das seguintes
entidades e regiões do País:

a) Serviço de Economia Rural;

b) Departamento Nacional da. Produção Animal;
c) Ministério da Mm·inha;

d)' Norte e Nordeste;

Leste;
i) Sul.
e)

§ 3.0 Presidirá a C. E, P. um de seus membros designado pelo Presidente da República,

Art. 2. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua puDlicaÇão,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de s.-gôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULlO VARGAS.

Apolonio Salies.
Henrique A. Guilhem
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DECRETO-LEI N. 0 6. 844 -

DE

1

DE SETEMBRO DE

1944

Cria Unidades divisicnárias de manutenção da.s g;andes Unidades de Cavalaria

O Presidente da -República, usando da atribuição que lhe confere ·o
mt. 180 da Constituição, decreta:

Art, 1.° Flcmn criOO.as, para organizaçãc, im~diata, as unidades divisionárias de manutenção das _grandes Unidades de Cavalaria, com as designações
e sedes seguintes:·

La Cl.a. Média de Manutenção em Santo Ângelo;

z.a Cia. Média de Manutet:tção em Alegrete;
3.a Cia. Média de Manutenção em Bagé;
respectiv;;.mente unidades orgânicas de manutenção da 1. 3 , z.a e 3.a Divisões
de Cavalaria;.
Art. 2.0 O }.1inistro da Guerra fica autodzado a tomar as providências
que se tornarem n&es~árias.

Art. 3.0 Revog::;.•m-se

é;lS

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de setemb1o de 1944·, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra'.

DECRETO-LEI N. 0 6. 845 -

DE

4

DE SETEMBRO DE

1944

Assegura ao apreensor da bor:r:acha ou seus artefatos 60 o/o do
produto da apreensão

tigo

O Presidente da República 1 usando da atribuição que lhe confere o ar1~0 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Do produto da 2preensão d:?. borracha ou seus artefatos, efetuada nos têrmos do art. 7.0 do Decreto-lei n.O 6. 122, de 18 de dezembro de
1943, e julgada procedente, fica <.~ssegurad2 a adjudicação de cinqüenta _por
cento (50 %) ao apreemor .
Parágrafo único. QuaiJ..do houver mais de um apreensor, essa cota será
repartida igualmente por todos.
Art. 2.0

~ste Decreto-iei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa,
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DECRETO~LEI

N. 0 6. 846 -

DE

4

DE SETEMBRO DE

1944

Abre crédito suqlementar ao Ministérid da Fazenda
O Presidente da República, usando da atribuição que ihe confere o arw
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto, ao MirÍistério da Fazenda AnexO n.0 16 do
Orçamento Gera:! da República para 1944 o crédito de '2r$ 471.600,00
(quatrocentos e setenta e um mil e seisc'entos cruzeiros), suplementar à Verba 1 - Pessoal, Consignação 11 - Pessoal Extranumerário, -Sub consignação OS

-

Mensalistas.
Art, 2.° Fica revogado o- Decreto-lei n. 0 6. 723, de 24 de julho de
1944.
Art. 3.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.847

~DE

4 DE SETEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 15. OOC. 000,00 para
aquisição de material destinado à cunhagem de moédas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Con~ti_tuição, decreta:

Art. 1.0 Fica abe>to ao Ministério da Fazenda o crédito especial de
quinze milhões de cruzeiros (Cr$ 15.000.000,00), para ocorrer à despesa (Material) com a aquisição, por intermédio do Departamento Federal de Compras,
de material semi-manufaturado necessário à cun.'1.agem de moédas devisionárias dos valores de dez (10), vinte (20) e cinqüenta (50) centavos.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em· contrário.
Rio de Janeiro, 4 de setembro ·de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 848 -

DE 4 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o Ministro da Fazenda a mandar cunhar na Casa da Moéda a importância de Cr$ 50.000.000,00 em moédas divisionárias e dá outras providência~ .
·
·

O Presi.dente da República, usando da atribuiçãp que lhe confere o .artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda autorizado a mandar cunhar na Casa da Moéda a imp-ortância d~ cinqüenta milhões

·
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de cruzeirós' (Cr$ 50.000.000,00) em moédas divisionárias de que trata o
art. 3.0 do Decreto-lei ·n.0 4. 791, de ·5 de outubro de 1942, na seguinte base:
Moéda
Dez centavos (Cr$ 0,10) ... , . , ....
Vinte centavos (Cr$ 0,20) ..... , .
Cinqüenta centavos (CrS 0,50) .. .

Importância

Quantidade

30.000.000
60.000.000
70.000.000

c,$ . 3. ooo. ooo,oo

160.000.000

c,s so. ooo. ooo,oo

C>-$ 12.000.000,00

C'$ 35.000. OoO,OO

Art. 2.0 A cunhagem a que se tefere o artigo anterior terá início imediatamente, em prosseguimento à de que -trata o Decreto--lei n. 0 6. 283, de
17 de fevereiro de 1944, obedecendo as moédas aos característicos estabelecidos nos Decretos-leis ns. 4.79.1, de 5 de outubro de 1942, 5 .375, de 5 de abril
de 1943, e 6.283 (art. 2.0); de 17 de fevereiro de 1944.
Art. 3.0 As moédas mandadas cunhar na conformidade dêste Decreto-lei
destinam-se a trocos e substituiç8o de seu equivalente em cédulas de papelmoéda dilaceradas, as quais serão recolhidas à Caixa de Amortização e incineradas, bem como a substituição de moédas metálicas do antigo cunho, de
acôrdo com as instruções , que, nos têrinos dó art. 8.0 do Dect_"e_to-lei
n. 0 4. 79_1, de 5 -de outubro de 1942, forem baixadas pelo Ministro de Estado
dos Negócios-da Fazenda.
Art. 4.0
blicação.
Art. 5.0

O presente Deêreto-lei entrará em vigor na data de sua puRevogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A, de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6. 849 -

DE 4 DE SETEMBRO DE 1944

Alter,a a :redação do arto 172 do Decreto--lei n.0 1. 713, de 28-10-39
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 O art. 172 do Decreto-lei n. 0 1. 713, de 28 de outubro de
1939, e seus parágrafos, passam .a vigomr com a seguinte redação:
"Art. 172 . O funcionário poderá obter licença por motivo de doença
na pessoa de ascendente, descendente e colateral, consanguíneo ou afim,
até o 3.0 goau civil, e do cônjuge, do qual não esteja legalmente separado,
desde que prove:
a) ser indispensável a sua assistência pessoal, incompatível com· o exercício do cargo;
b) viver às suas expensas a pessoa da família .
§ 1.0 Nos casos de doença de pai, mãe, filho ou cônjuge, do qual não
esteja legalmente separado, será dispensada a, prova a que alude a alínea b.
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§ 2.0 Nos casos de doença grave de pai, mãe; filho ou cônjuge, do
qual não esteja legalmente separado, serão dispensadas as provas a que alÚdem as alíneas a e b.
§ 3.0 Provar-se-á a doença mediante inspeção médica, na forma prevista em lei para a licença de que Cuida o art. 151, item I.
§ 4. 0 A licença de que ·trat~ &:ste artigo será concedida com vencimento
ou remuneração até 3 meses e, daí em diante, com os seguintes descontos:

I
II
III -

de um têrço, quando exceder. a três, até seis meses.
de dois têrços, quando exceder a seis, até doze meses;
sem vencimento ou remuneração, do décimo terceiro ao vigé-

simo quarto mês.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 4 de setembro dEi 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho .
..A. de Sousa .Costa.
Eà.rico G.

Dutra.

Her>.rique A. Gui!hem.
João de ·Mendonça Lima.

Pedro Leão Veloso.
Apolonio Sales.
Gustavo Capanema,
Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N.O 6.850 -

DE

4 DE SETEMBRO DE 1944

Abre ao M~inistério das Relações Exteriores o crédito especial de Cr$
59. 104,90, para at-ender as despesas decorrentes da concentração, nesta
Capital, dos alemães embarcados no "Cabo de Buena Esperanza".
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao· Ministério das Relações Exteriores o""' crédito
especial de cinqüenta e nove mil cento e quatro cruzeiros e noventa centavos (Cr$ 59 .104,90), que será distribuído ao--Tesouro Nacional, para atender às despesas (Serviços e Encargos), decorrentes da concentração, nesta
Capital, dos alemães embarcados, em ffiarço do corrente ano, no "Cabo de
Buena Esperanza" .
Parágrafo único. Por conta do crédito de que trata êste artigo, será
entregue à Embaixada da Espanha nesta Capital, como indenização de despesas realizadas pela mesma e independentemente da apresentação de quaisquer documentos,_ a quantia-- de vinte e nove mil· trezentos e cinqüenta cruzeiros e- vinte centavos (Cr$ 29. 350,20,), considerada a
d~spesa total
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dentr-e as que conem à conta dos recursos previstos no Decreto-lei número
4, 789, de 5 de outubro de 1942,
/>..rt,

2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art, 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República, "
GETULIO

V A,!iGAS.

Pedro Leão Veloso.

A. de Sousa. Costa.

DECRETO-LEI N.O 6. 851 -

DE 4

DE SETEMBRO

DE

1944

Cria a carreira de Almoxarife no Quadro da ]ustica - Parte Permanente~
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores e dá outra~/ providê~ciai
v

O Presidente da República, usando da atribuiçãÇJ que lhe confere o artigo 180 da ConstitUição, decreta:
Art, 1.° Fica criada, de conformidade com a tabela anexa, no Quadro
da Justiça Parte Permanente, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, a carreira de Almoxarife.

Art. 2.° Fica ·incluído, na carreira a que se refere o artigo anterior,
na forma da tabela anexa, o cargo isolado, de provimento efetivo, padrão G,
de Almoxarife (Secretaria do Tribunal de ApelaÇão da Justiça do Distrito
Federal), ~os mesn;os. Quadros, Parte e Ministério.
·'
Art. 3.0 Para atender à despesa com a execução do disposto neste Decreto-lei, fica aberto, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores Anexo n. 0 18 do OrÇamento Geral da União. para 1944, o crédito de Cr$
66.000,00 (sessenta e seis mil cruzeiros), suplementar à Verba 1 - Pessoal, Consignação I Pessoal Permanente, Subconsignação 01 Pessoal
Permanente, 00 - Pessoal Civil, 81 Quadro da Justiça.
Art. 4.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua ·putilicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de setemb•:o de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcoi1des Filho.
A,

de Souza Costa.

1\-IINIS'.r:i!:RIO DA JUSTIÇA E

NEGóCIOS INTERIORES

QUADRO DA JUSTIÇA _;__ PARTE PERMANENTE

-

-

~'

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Class~

Núm.
de
cargos

Carreira ou cargo

ou
pad:rão

..

li E):ce-

IVagos iQuadro Núm.
de
dentes l
I
I
I

I

carg~s

--

1

--1

-

... . . .. . . .. .... . . ... ... .. .. . .... .... . . ... .. . ... . Almoxarife .....
G
I
....... ·-· ....... -

-

-

I

-

-

1

-

1

-

-

1

- I
I
I -- I I I
-

I

.

Q,

-

J.

I

1
1

r Exce-

I
1

I<>

I Vagos
dentes

Provisórios

I

I

I

-

Classe
ou
padrão

Carreira ou cargo

---

I
Almoxa.rife

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

I
I

-

1

I
I

H

I

-

1

G

I

-

J

-

F

5

I

r

1

I

I

-

I

-

3

1

--4

3
I•

---

-

Obsen•ações - . Os cargos provis6rios sérão suprimidos à medida que seus ocupantes forem sendo promovidos à
superior.
,
O número total de cargos ocupados na carreir& não poderá ser superior ao 5 .

clas~e
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DEC...~ETO-LEI

N. 0 6. 852 -

DE

5

DE SETEMBRO DE

1944

Altera o parát,rafo Úr>.ico do art. 2.0 do Decreto-lei n. 0 .. 6. 'lA·S, de 29 de
julho de 1944

O Presidente da República, usando · da- atribuição que lhe Confere o
art. 180 da Constituição, deCretao:

Art. 1. 0 O parágrafo único do ::;,rt. 2. 0 do Decreto-lei n.0 6. 748, de 29
de julho de 1944, a partir da dnta em que êste foi publicado, vigorará com
a seguinte reds.ção:
"Parágrafo· único. O pagsmento de pre~tações devidas
outubro de 1944 e janeiro de 1945 independerá de condições."

em

A•·t. · 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1944, 123.0 da Independência ~ 56.0
da Repúb!ica.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Sal~e.do Filho.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 853

DE 5 DE SETENIBRO DE 1944

Diflpensa exigências para promoção de Oficiais de lnianta::ia de Guarda da
Corpo de Oficiais da Aeroná~tica e 1·eguJa o recrutamento
O Presidente da RePública, usando d<3.t atribuição que lhe confere o
art. 180 d<'l Constituição, decrets-:

Art. 1 ° -Ficam os Serrundos "Tenentes de Infantaria de Guarda, que,
aprovados em concurso, constituiram iniciG•lmente o Quadro de Infantaria- de
Guarda do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, dispensados da exigência do
-~ 3.0 do ert. 4. 0 do Decreto-lei n. 0 4. 754, de 29 de setembro de 1942.
Art. 2.0 O recrutamento de- Segundos Tenentes para o Qua>dro de Infantaria de Guarda, poderá ser feito mediante ·seleção em concurso, de. acôrdo
com as instruções baixadas pelo Miil.istro de, Aeronáutica.

Art. 3.0 Ê;;te Decreto-lei entrs.<rá em vigor na data de sua publicação,
revogadas 2:a disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de séf~mbro de 1944, 123.0 da Independência- e 56.~:
da República .
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
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DECRETO-LEI N, 0 6. 854 -

DE

6

DE SETEMBRO DE

1944

Altera as CMt:eiras de Bibliotecário e de Bibliotecário Auxiliar, do Quadrú
Permanente do Departamento Administrativo do Serviço Público e dá
outras

providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam alteradas, na forma da tabela anexa, as carreiras de Biblio~
tecário e de Bibliotecário Auxiliar do Quadro Permanente do Departamento
Administrativo do Serviço Público·.
Art. 2.0 . Os cargos vagos· criados por êste Decreto-lei serão providos com
os recursos da conta cor1ente do Quadro.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor P.~ daJta de sua públicaçâo,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1944, 123. 0 da Independência .a :56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DEPARTAIUEllt."I'j>

AI~nUXISTRATIYO

DO

SERVIÇO

PCBLICO

QUADRO PER1.lANENTE

-SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
Carreira ou cargo

de
cargos

I

I

.

Bibliotecário

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

1
1
1

..

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

2

---

Ciasse
oupadrão

L
.K

J
I

5

I
1
1
1

Bibliotecário
Auxiliar

I
r . .. . . .. . . . ... ... .

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

--21I . """'"""'!
5

H
G
F
E

I

II

SITUAÇÃO PROPOSTA

Exce~

dentes

I

IVagos I Quadro

I I -

-

I

Q. P:
Q. P .
Q.P
Q. P.

-

--

II

I

I
I

J

II

Ir

I

I

-

I

I

de
Carreira ou cargo
cargos

1

2
2

I
I Bibliotecário
I ................
I ................
I ..............
"

~I

I

I
-

Núm.

-

-

...

Q.P
Q. P.

IQ.P.
Q P.

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

1
2

-41 ............
I

'

...

I Exc e~
11

·I dentes
I

I
-

L
K

-

J

-

I

II

Vagos

I

1

__i_/
6

'

G
F
E

2
2

I

I

H

Provisórios

I

I

Bibliotecário
Auxiliar

I ...............
. . . . . . .. . . ... . .
2II .. ...............
9

Classe
ou
padrão

-

-

-

-

1
1

-

2

-

4

I

--- ---

Observações: Os cargos provisórios serão suprimidos à medid:;.• que seus ocupantes forem sendo -promovidos à classe
t; s.uperior.
O número total de cargos ocupados na ca-rreira não poderá ser superior a · 9.
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DECRETO-LEI N. 0 6. 855 -

DE

6 DE SETEMBRO DE 1944

Cria a carreira. de Arquivologista na Parte Permanente do Quadro 1 do l'V!inis, tério da Viação e Obras Públicas, e dá outras provid~ncias
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Parte Permanente do Quadro I elo Ministério
da Viação e Obras Públicas, de conformidade com a relação anexa, a carreira
de Arquivologista.
Art. 2.0 Para atender à despesa com a execução- do disposto nêste Decreto-lei e com a admissão de pessoal extranumerário, fica aberta,· ao !1.-iinistério da Viação e Obras Públicas Anexo 'n.0 22 do Orçamento Geral da
República para 1944 - o crédito suplementar de Cr$ 181.200,00 (cento e oitenta e um mil e duzentos cruzeiros), em Iefôrço das seguintes dotações:
VERBA 1 -

Consignação I -

Pessoal Permanente

Subconsignação 01 -

Consignação li -

Cc$ 112 . 800,0a

Pessoal Permanente

Pest.'Oal Extranumerário

Subconsignac;ão 05 Art. 3.0

PESSOAL

Cc$

Mensalistas ......... , .... .

68 .400,00

:Êste De~reto-lei eritrará em _yigor na data de sua publicação .

Rio de Jí!neiro, 6 de setembro de 1944·, 123.0 da Ind'ependência> e 56.0
da Repúbli~a.
GETULIO VARGAS.

João Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

QUADRO I -

Carreira ou cargo

ou

Vagos

Provisórios

padrão

I
!
I ....... : ................. I

L

1

I ......................... 1

K

1

:::::::::::::::::~:::::::I
Ii .......................
I

J

1'

j

1
1
1

PERMANl~N'l'E

Classe

Número
de
cargos

1
1

PAR'I'E

Arquivologista

---~5=~---~-----------.,
.. ..

_I

~~ ·~

I
H

1

1

4

--s--1---4~
""·~-

Observação: Os cargos provisórios serão suprimidos à medida queos seus o~upantes forem sendo promovidos à cl_asse superior. O número totat
de cargos ,Ocupados na carreira não poderá ser superi~r z. 5.
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DECRETO-LEI N. 0 6.856'- DE 6 DE SE"l'EMBRO DE 1944

Torna sem aplicação a. importância 'de Cr$ 2. 965. 000,00 de crédito orçamentário
do Ministério da Edue2ção e Saúde e abre o crédito especial de id~ntica
importâtJcia.
O Presidente da República, usando ·da 2tribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decre,ta:
Art. 1.0 Fica sem aplicação a seguinte dotação do Anexo 15 Ministério da Educação e Saúde
do OrÇamento Geral da República em vigOJ.:
(Decreto-lei n.O 6 .143, _de 29 de dezembro de 1943):
VERSA 3 -

SEr{VIÇOS E ENCARGOS

ConsigP..ação I s/c. 06 -

D1versos

Auxílios, contribUições e subvenções
01 -'- Aux~lios
34 -

2'2 -

Departamento Nacional de Saúde
Serviço Nacional de Tuber-

culose

e os
tuberculosos no interior do
país

a) Assistência hospitalar

Ct$ 2. 965.000,00

Art. 2.° Fica aberto ao Ministério da Educação e Saúd10 o crédito especial de dois miihões, novecentos e :1essenta e cinco mil --:ruzeiros (Cr$
2. 965. 0000,00), que será distribuído à Tesouraria do Departamento cle Administração do referido Ministério, para atender às desPesas (Serviços e En~
cargos) com a assist&ncia hospitalar aos tuberculosos no interior do pais.

Art. 3. 0

~ste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 -de ~~tembro d~ 1944, 123.0 da: IndePendência e 56.0
da República.
GETUÜo VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 857 -

DE

6 DE SETEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da A,gricultura o crédiiâ suplementar de Cr$ 10. 000,00,
à verba que especifiCa
O Presidente cla República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Cons'í:ituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 10.000,00 ( dep mil
cruzeiros) à seguinte dOtação do vigente orçamento do Ministério da Agricultun:. {Anexo n.0 14 do Decreto~lei n. 0 6.143, de 29 de dezembrO de 1943):

:!80
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VERBA 2 - ' MATERIAL

CotJSignação III Subcon~gnação

41

Dive1:sa.s Despesas

Passagens, transporte de pessoal e

de suas bagagens
26 -

Cr$ 10. ooo,oo·

Serviço de Informação Agrícola ...

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará aro vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de seterq.bro de 1944, 123.{) da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 6.858

-DE

8

DE SETEMBi:<:O DE

1944

Autoriza o Ministério da Fazenda a d!ienar à Prefeitura Municipal de Red.fe, do
EStado de Pernambuco, o domínio pleno da área de ierreno nacional interior
que menciona, e dá outras providências
O Presidente da. República, usando da atribuiçãO que lhe confere o artigo 18.0 d~ Constituição, decteta:

Art. 1.° Fica o Ministério' da Fazenda-,· pela Diretoria do Domínio dao
.União, ,autorizado a alienar à Prefeitura Municipal do Recife, do Estado de
Pernmnbuco, pelo preço de tTinta e cinco rriil, seiscentos e dois cruzeiros
(Cr$ 35.602,00). conforme a avs,.liação oficial, o domínio pleno de uma área
de terreno nacional interior, parte restant~; do terreno n.0 ·14, situado na R}la
Ba<l"ão de Lucen<i', na cidade de Recífe, e encravada. em lotes desmembrados
de maior porção desapropriada para o traçado da novai Avenida 10 de Novembro, com duzentos e trinta e sete metros quadrados, três mil quá•trocentos
e cinqüenta centimetros quadra-dos (237,3450 m2) e demais elementos t&nicos constante-s do processo protocolado no Ministéri-o da Fazenda sob o
n. 0 100.199, de 1944.
Art. 2.0

Êste decreto-lei entra em vigor na data• de sua puBlicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Jo..neim, 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.859 -

DE

8 DE SETEMBRO DE 1944

Dá noFa redação ao art. 114 e, § 2.0 do Código de Vencimentos e Vantagens
dos Militares do E;ército
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
~t. 1.0 O a<rt. 114 e seu parágrafo 2. 0 do .Código de Vencimentos e
Vantagens dos Militares do Exército, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 114. Os conscritos e voluntários, ao serem licenciados,
terão direito, além do transporte até seu domicílio, em território nacional, a uma diária· de alimentacão no valor de cinco cruzeiros
Cr$ 5,00.
~
§ 2. 0 TodO conscrito que residir a ma-is de 12 horas do ponto
de concentração terá direito a uma diária de alimentação no VRlor
de cinco crm:eiros (Cr$ 5,00).,
Art. 2.0 O presente D8creto-lei entrará em vigor na data de sua· publicação, revogadas as disposições em contrário.~
Rio de Janeiro, 8 de setembro de

1944, 123.0

·

da Independência e

S6. 0 da República.
GETULIO V~..RGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N. 0 6.860 -

DE

8 DE SETEMBRO DE 1944

Dispõe sôbre a cObrança da "taxa sôbre kWH criada pelo Decreto~lei n.0 2.2&1,
de 5 de junho de 1940, e sôbre a fixação dos valores das quotas respectivas
no e.xercício de J 945
O Presidente da República, t.tsando da- atribuição que lhe confere: o
srt .. 180,da Constituição e tendo em vistô.' a proposta do Conselho Nacional
de Âguas e Energia Elétrica, n~ forma ,do art. 9.0 do Decreto-lei n. 0 ·2. 281~
de 5 de junho de 1940, decreta:

Art; 1.0 O valor da "t'axa sôbre kW", cnaaa pelo art .2.0 · do Decreto-lei
n. 0 2.281, âe 5 de junho de 1940, é fixado em Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) por
k\V, pa<ra o exercício de 1945, correspondendo
de utilização.

s·o %

do seu valor à quota

Parágrafo único. A cobranç:=:.• da referida taxa efetuar-se-á em duas p.:estações, nos meses de agôsto e dezembio.
Art. 2. 0 O presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua
revogadas as diSposições em contrário.

Rio d.e Janeiro, 8 de setembro de
56.0 da Repúbiica.

1~_44,

123.0

publicação~

da Independência e

GETULIO VARGAS.

Ápolonio Salles.
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DECRETO-LEI N. 0 6.861 -

DE

8 DE -SETEMBRO DE 1944

Abre crédito suplementar. ao Ministério da Fazenda

ar!:.

O Presidente da República. -usando da
180 da Constituição, decreta.:

atribui~ão

que lhe confere o

Art. 1.° Ficsi abe:rto- ao Mini'stério da Faz~nda - Anexo n. 0 16, do Orçamento Geral da República para 1944 o crédito de Cr$ 132.000,00 (cento
e trinta e dois mil cruzeiros), suplementar à Verbs.• 1 Pessoal, Consignação II Pessoal E=rtranumerárío, Subconsignação 06 Di:ô!ristas, pat:i"a
atender à despesa com a admissão de pessoal extranumerário no Serviço de
>Com'!.l:-tic~ções do rnesmo Ministério.

Pst. 2.0 Êste Decreto-lei e!l"trará em vigor na
R.io de Janeiro,

8 de setembro de

ds.t<:~

1944, 123.0

de sua publicação.

da Independênci<>l e

-.56.0 . da República.
GETULIO V A..~ AS.

A. dé Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6 .. 862 -

DE

8 DE SETEMBRO DE 1944

Ciia -uma coletoria fed~ral no município de Bocaiuva, no Estado de São Paulo,
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da stribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n.0 3·.003,
de 30 dé janeiro de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica criada uma coletoria para ~rrecadação das rendas federais
no município de Boca,j_uva, no EstOO.o de São Ps.ulo'.
Art. 2.° Ficam criados e incluíd-os nas respectiv2-<l carreiras do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda um ( 1) cargo de "Coletor - classe C"
e um ( 1) cargo de "Escrivão - cla-sse B".
Art. 3.0 Para atender à despeSB! decorrente dêste Decreto-lei, fica aberto
o crédito suplementar de seis mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ 6. 800,00) ern
refôrço da Verba 1 - Pessoal, do vigente orçamento do referido Ministério
(Anexo n, 0 16, do Decret~lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como
segue:
VERBA 1 -- PESSOAL

Cof!signação 1 S/c. n.

0

01

S/c. n. 0 02

Pessoal Permanente

Pessoal Permanente
Percentagens

2.400,00
4.400,00

CrS

6.800,00
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.A:rt. 4o O presente Decreto-lei entrc:ra em vigor na data de sua publi-

-ea.ção.
~Art.

5. 0 Revogam-se as dis~wsições _em contrárl.o.

:Rio de janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0

56

_0 da

da Independência e

.Re~ública.
GE';r'ULIO VARGAS.

A. de Souza Costa,

DECRE'l'O-LEI N. 0 6.863 -

bE 8 DE SETEMB!W DE 1944

t :ra 8 carreira de Bibliotecário do Quadro Pe;manente, funde_ as de BiblioAl e tecário Auxiliar dos Quadros Peima.nente e Suplementar do Ministério das
Relações Exte:::io:res, e dá outras providências.
o

0

Presidente àa República, usando da atribuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Jtrt. 1.° Fica ·alte1·ada, na forma da ts.•bela anexa, a carreira de Bibliote·
cário do Quadro Permanente do Minisié'rio dé>is Relações Exteriores.
Art. 2.° Fics..m fundidas, na forma da tabela anexa, as carreiras de :Siblio',io Auxiliar do Quadro Permanente e do Quadro Suplementar do mesmo
teca
Ministério·
,,
ParágnAo único. Os Decretos dos funcionádos • atingidos pelo disposto
.:trthw
oorão
aposti!s.dos
pelo
órgão de pessoal.
'
11es te
0
Art 3. Para· atender à .despesa com execução do disposto no art. 1.0 ,
fica aberto, ao Ministério das Rels.·ções Exteriores Anexo n, 0 20, do Otça~to Geral da República para 1944, o crédito de Cr$ 79.200,00( setenta e
.coe: mil e duzentos cruzeiros), suplementar à Verb~ 1 -·Pessoal, Consignan;;' T _ Pesso:>.•l Permanente, Subconsignação 01 -Pessoal Permanente,
çaO-

~

Ar"-. 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vigoradas as disposições em contrário .
g
.-evo
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Rio de Janeiro, 8
_o da República.

de

setembro de

J?-8

data de sua publicação,

1944, 123.0

da

Independência- e

GETULIO VARGAS.

P. Leão Veloso.

A. de Souza Costa.

JUINISTi!HIO DAS RELAÇõES EXTERIORES

QUADRO PERMANENTE
.

SITUAÇÃO ATUAL

Núm,
de
cargos

'
SITUAÇÃO PROPOSTA

ProviCorreiiia ou cargo
s6rios

8
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""
3

1

I
I
I

I
Bibliotecário Auxiliar..

1

Bibliotecário Auxiliar ..

H

2

Bibliotecário Auxili&r.,

G

2

3
6

-

H

I

Auxiliar..

F

-

E

-

I

.

.

-

Q.P.

1

-

-

G

'
Auxiliar ..

I

-

I 3ibliotecário Auxilis.'l· ..

I
I Bibliotecáfio
I
I Bibliotecário

I

I
2

I-

3

-

II

I1 - I
I

Q. S.

f
I

Q.P.

1

P. S.
Q.P.
Q.P.

I

1

I

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

I
H

I
2

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

I
I
3 I ....................
I
6 I ....................
--1
12

I

I
.

I

Bibliotecário Auxiliar

I
II

~-

I
I

G

F

I

I

-

I
I- I
I !
I

I

I

3

I
E
I I
--- - - I
I - I 3 I
_L
I

-I

>

d
w

"o
'O

o

=--g

"
""o
00

~

~
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DECRETO-LEI N. 0 6.864 -

DE

11 DE SETEMBRO DE 1944

Cria no Qúadro de Oficiais Auxiliares (Q.O.A!l:s), do Corpo de Oficiais
Aviadores (C.O.A.) novas categorias

O Presidente da Repúb!ica, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituicão e, atendendo às razões a-presente-das pelo Ministro de
Ests.>do da Aeron~uticâ, decreta:
·

.ArL 1.° Ficam criadas no Corpo de Oficiais Auxiliares (C.O.Aux.'), a
e~::emplo

do que exis+e :ao Quadro de Oficiais Avirudores (Q.O.A. ), a:s cate-

goúaS de Engenheiro de Aeronáutica e de Extranumerário,
.
§ 1. 0 Os cfidais do Q.O.Aux. que pososuirem o· diploma de Engenheiro
de Aeronáutica serão incluídos na categoria· de Engenheiro (ENG) .
§ 2.0 Os oficiais do Q. O. Aux, que se incapacitem de medo definitivo
para o serviço do ar, ,ms. s que ainda possam ser úteis à Fôrça Aérea Brasileira,
serão ir..cluídos na categori& Extranumerária (EXT), do -Q. O. Aux., após
inspeção de saúde.

Art. 2.0 Os oficiais a quê se referem os par-ágrafos do artigo nnterior não
ocuparão v2-g8s no respectivo Quadro, ocuparão os mesl"rios lugares na escals.·,
substituindo-se a numeração ordinária que tiverem pelas desigúações observadas das categori2s ENG ou EXT, conforme o caso.
Rio de Janeiro,, 11 de setembro de 1944, 123.0
.56.0 ·da Repúblic.81.
GETULIO

da Independência e

VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado

Filho.

------,

DECRETO-LEI N. 0 6.865 -

DE

11

DE SETEMBRO DE

1944

Rede/in€ a competência do Serviço de A$sistência a !.Ienores, cria e transforma
funções gratiíicade.~ .e dá outras providências

O Presidente da República, usendo da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O Serviço de Assistência a Menores (S.A.M. ), Órgão integrante do Ministério da Justiça e NegóciOs Interiores, dir0tamente subordinado
ao respectivo Ministro de Estado e articulado com os Juízos de Menores, tem
por finalidade prestar aos menoies desvalidos e infratores das leis penais, em
todo o território nacional, assistência social sob todos os aspectos.
Art. 2.0 Ao S.A.M. compete:
I - sistematizar, orientar e fiscalizar os educandários, inclusive os particulares, que internam menores desvalido.s e trans~iados;
!I proceder & investigaçõe-s para fins de i!:!ternSJÇão e ajustamento
social de m.enores;
IH proceder -·ao exame médico-psico-pedagógico dos menores abrigados;
IV - abrig<tr menofes mediante autorizaç~o dos Juízos de Menores;
V - distr'ibuir os menores internados pelos vários estabelecimentos, apó~
o necessário períOdo de observação e de acôrdo com o resultado dos exames
a quÊ! tenham sido S!J.bmetidos, -a fim de ministrar-lhes ensino, educação e tratamento sômato-psíquico até o seu desligamento;
VI - promover a colocação dos menores desligados, de acÔ>:-do com a instrução recebida e aptidões reveladas;
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, VII incentivar a iniciativa pa-rticular de as~istência a menores, orien~
tando~a para que se espedalizen1 os educandários eXistentes e vs que vierem
a Ser criados;
VII! -

-

'

estudar as causas do ab.ómdono e delin~üência da menoridade;

IX -

proJ!lover a· publicação periódica do resultado de seus estudos e
pesq<li.sas, inclusive estatísticas.

Ant. 3.°

Ficam criadas, no Quadro Permanellte do Ministério ds

Jus-

tiça e Negócios Interiores, para o Serviço de Assistência a Menores, as seguintes funções gratificadas:

1
1
1
1
1
1

Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe·
Chefe

de Seção (S.O.C. S.Á.M.)
de SeÇão (S.C.M .. S.A.IVI.)
de Alojamento (A.P. - S.A.Iv:L
de Pavilhão ,(F .. A. S.A.M.)
de Hospitsl (H. C.
S. A .. M.)
de Zeladoria (Z.- S.A. - S.A.M.) ..

Cr$
Ci8
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

6. 600,00 anuaís;
6. 000,00 anuais;

5 ·. 400.00 anuais:
6. 600,00 'anuais;
6. 600,00 anuais;
3. 000,00 anuais.

Art. 4.° Fica el~vado, de N para P, o padrão de vencirn~ntos do cargo isolado de provimento em comissão, de Diretor do Serviço ele Assistência
a Menores, do Quadro Permanente do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
.
1

Art. 5.0 ;;;, três funções áe Chefe com Cr$ "6. 600,00 anuais e & de
Chefe de Portaria, com Cr$ 3. 000,00 anuais, do Serviço . de Assistência a
Menores, do' Quadro· Permanente do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, ficam transformadas, no!l mesmos Quadro e Mihistédo. nas seguintes
funções:
1
1
1
1

Chefe de
Chefe de
Chefe de
Chefe de

Se cão (S.R.D.
SeÇão (S.D.T.
Seção (S.P.S.
Portmia (P.- S. A
~

~

·Cr$ 5 400,00
Cr$ 6. 600,00
Cr$ 6 600.00
Cr$ 3 000,00

S.A.M.)
S.A.M.)
S.A.M.)
- S.A.M.)

anuai;;
anuats;
anuais;
anuais.

Art. 6.° Fica aberto ao ~l!inistério da Justiça e Negócios Interiores, anexo
n. 0 18 do Orçamento Geral da República para 1944, o crédito suplementar
VERBA I -- PESSOAL

Consignação I Subconsignação 01

Pessoal Permanente

Pessod Permanente
00
77

Pessoal Civil
Quadros Permanente e
mentar

Cons.ignaç;ão · 111 Subconsignação 09 -

Art. 7.0

Suple~

Vantagens

Funções gr.pti.fícadas
00 04

Pessoal Civil
Departamento
tração

06 -

Divisão do .Pessoal ........ .

de

Adminis-

Cc$ 33.000,00

O presente Decreto-lei entra em v:igor na data de sua publicação, ~evogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1944,- 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS .
Alexandre· 1'.1arcondes Filho.
A.. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N.0 6.866

~DE

11

DE SETEMBRO DE

1944

Autoriza a aquisição de imóvel
O' ·Presidente da República, usando da autorização que lhe confere o
art. 180 da Constituição,_ decreta:

Art. 1.° Fica o Ministério d,a Fazenda autorizado, por intermédio da
Diretoria do Domínio da União, a adquirir à firma Stahlunion Limitada, em
liquidação, o imóvel sito na Rua Equador n.O 280, nesta Capital.
Art. 2. 0 O preço da aquisição, tendO em vista que nenhum licitante
cmÚpareceu às concorrências abertas para a venda dos bens daquela firma~
será de quatro milhões e vinte e quatro mil novecentos e sessenta e dois
cruzeiros (Cr$ 4. 024. 962,00), por quanto dito prédio foi avaliado.

Aft. 3.° Fica aberto ao Ministério da Fazenda Ó crédito especial de quatro milhões e vinte e quatro mil e novecentos e sessenta e dois cruzeiros (Cr$
4.024.962,00), para atender às despesas (Desapiopriação e Aquisição do Imóvel) decorrentes da execução do presente Decreto-lei.
Art. 4.0 O crédito de que trata o artigo anterior será distribuído ao· 'I'esouro Nacional.
Art. 5.0
Art. 6.0

ítste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
.

Revogam-se as dispo:>ições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de setémbro de 1944, 123.0 da Indepefidência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza

Costa-~

-DECRETO-LEI N.0 6.867- DE 12 DE SETEMBRO DE 1944
Revoga o parágrafo único do art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 5. 759, de 19 de
a~ôsto de 1943 e dá outras providênciaS

o Presidente da República, USS!Udo da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica revogado o parágraJo único do art. 1.0 do Decreto-lei número 5. 759, de 19 de agôsto de 1943.
Art. 2.0 f>. liquidação e o pagamento das despes::.-s a que se destina o
crédito aberto pelo mesmo Decreto-lei efetuar-se-ão na forma d~ legislação
vigente.

Art. 3.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art .. 4. 6 Revogam-se as diS-posições em contrário.
Rio ;de Janeiro, 12 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
d:;; República.
GE'l'ULIO VARGAS.

P. "Leão VeloSo.

A. de Souza Costa,.
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DECRETO-LEI N. 0 15.868 --'-- DE 12 DE SETEMBRO DE. 1944

Abre o crédito especial de Cr$ 286.800,00 ao Ministério da Agricultura

~rt.

O Presidente da República, uswdo da atribpição que lhe confere o
180 da Co11-stituição, decreta:

Art., 1.° Fica aberto ao Ministério da Agricultura o crédito especial de
Cr$ 286.800,00 (duzentos e oitenta e seis mil e oitocentos cruzeiros), para
, atender a despesa• com pessoal e material para a e~:ecução do plano de melhoramento dos rébanhos ovinos do Rio Grande do Sul, a cargo do Instituto de
Biologia Animal do Departamento Nacional da Produção Animal, observada
a discriminação seguinte:
Pe~soal

a)

extranumerário-mensalista

166.800,00

ç,s

b) ME.-::erial

Art. 2.

0

120.000,00

Êste DecretO-lei· entrará em vigor na ·data de sua' pubiicação.

Rio de Janeiro,· 12 de· setembro de 1944, 123.0 , da Independência e 56.0
da. Rep-ública.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.869- DE 14 DE SETEMBRO DE 1944

Modifica a redação do § 2.0 do art. 1,0 do Decreto-lei n. 0 2. 604, de 19 de
setembro de 1940

O Presidente da República, uSando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.°
do

Decreto~lei

Fica modificado do seguinte medo o parágrafo 2.0 do art,. 1.0
n. 0 2 .604, de 19 de setembro de 1940:

"§ 2. 0
A gratificação acima prevista será fixada pelo Ministro
da Guerra, anualmente, em face das necessidades do serviço e dos
recursos concedidos na dotação própria do Orçamento Geral da República".

Art. 2.0

Revogam-se a~ disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1944, ·123.0 da Independência e 55.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO·LEI N. 0 6. 870 -

DE

14 DE SETEMBRO DE 1944

Desapropria cs terrenos de pouso explorados como' aeroportos e:m vin'ade da
conpessão outor-gada pelo Decreto-lei n. 0 272, de 12 de fevereiro de 1938,
as benfeitorias e instalações nêles existentes e dá outras providências
/

O Preeidente da. RElpÚblica, de conformidade com o disposto nos Decretos-

Jeis ns. 3-.365, d~ 21 de junho de 1941, 4.812, de 8 de outubro de 1942; artigo 590 § 1.0 ns. I e II, do C6d:go Civil, e artigo n,0 122. n.O l'l-, da Constituição Federal; e atendendo ilo que propôs o M·inistro de Estado dos Negócios da f1.eronáutica, decreta:
·
Art. 1.° Ficam desapropc-iadcs, por utilidade pública, os tenenos ~ in::italações n&les feitas ou localizadas em áreas adjacentes, situados em Cs.ravelás,
no Estado da Bahia; Vitóri2., no Estado do Espírito Santo; J acarepaguá, no
Distrito Federal; ltz.ipú (l'J1unicípio de São Vicente), no Estado de São Paulo;
Florianópolis, no Estado de Santa Catarina; Pôrto Alegre e Pelotas, no Estado
do Rio Grande do Sul, explorados como aeroportos em virtude da concessão
outorgada pelo Decreto-lei n.O 272, de 1?.: de fevereiro de 1938 _

Art. 2.0 As organizações de tern~., bem como o material que as equipa,
existentes nos aeroportos referidos no art. 1. 0 , de propriedade da "S. A. Air
France" e da "Brasil Aérea Limitada", serão arrolados e requisitados pelo Ministro da Aeionáutica, d0 acôrdo cn:::n o estabelecido n·o Decreto-lei n.O 4. 812,
de 8 de outubro de 1942, desde q·ue- fO'rem considerados indispensáveis à defesa nacional.
Art. 3.0
A despesa cora a exeCução dêste Decreto-lei correrá à conta dos
recursos que par-a êsse fim forem concedidos por lei espedal, a ser pormulgad:1
logo após a. avaliação d~s bens expropriados e requisitaâos.

Art. 4.0

Revogam-se a:; disposições ern contrário.

Rio de Janeiro, 14 .de setembr.? de .1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V A.RGAS ..

Joaquim Pedro Salgado Fill1o.

DECRETO-LEI N.0 6.8.71- OE 15 DE SETEMBRO j)E 1944
Transforma a Diretoria do Domínio da União em Serviço do Patrimônio
da União e dá outr<.s providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con.fere o artigo 180 da Constituição, dect·eta:
Art. 1.0

A Diretoria do Domínio da União . passa a denominar-se Ser-

viço do Patrimônio da União, órgão integrante do Ministéric da Fazenda,
subordinado ao Dirétor Geral da Fazenda Nacional, e terá por finalidade de-

fender, guardar e conservar o
peridade do mesmo~

Art. 2.0

patrimôn~o

imóvel da União e promovei" a pros-

O patrimônio imóvel da .União compreende:

I - os terrenos de marinh.-:t e seus acrescidos; os de manr;ue e das ilhas
situadas em mares. te;-dtodais Óu não, que não estejam incorporados ao .Pa-
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trimônio dOs Estados ou MuniCÍJ?ios ou que, por qualquer título, não pertençam a particulares; os terrenos situados nas 'margens dos rios navegáveisnO Território do Acre, se, por quE~lquer título, não pertencerem a particular;
os situados na margem brasilein dos rios internacionais e nos que banham
mais de um Estado; as ilhas situadas em rios que limitam o Brasil; e a porção de 66 quilômetros da faixa das fronteiras;
II as fazendas nacionais; os terrenos devolutas situ?dos no Distrito
Federal e nos Territórios Federaís e que não estejam incorporados ao patrimônio da municipslidade; os terrenos dos extintos aldeamentos de índios que.
n&o tenham passado, legalmentq, p!.>.ra o domínio dos Estados ou Municípios;
III - os edifícios públicos federais e terrenos aplicados ao serviço de
repartição ou estabele.cimento da União; os edifícios e terrenos da União qtie
esta arrenda, B.luga ou dá em aforamento a particulares; as fortalezas, fortificações, construções militares, material de marinha, exército -e aviação; os
edifícios const:níídos ou de qualquer forma adquiridos pelo, Govêrno_ Federal;
IV ~ as estradas da fEirro, instalacões portuárias, telégrafos. telefones, fábncas; oficinas .e demais serviços indust;iais do Estado;
V os bens que foram do doi-n.ínio da Coroa; as benfeitorias das extintas colônias militares com os terrenos que não tenham sido alienados; osbens perdidos pelo criminoso condenado por sentença proferida em processo
judiciário federal; os bens dos devê-dores da União que lhe forem adjudica~
dos em pagamento ou pm· sen,tença judicial; os bens de herança jacente e todos.
aquêies que, por qualquer título, forem incorporados ao patrimônio da União.
Art. 3.0
I posição:

O Serviço do Patrimônio da União se::á constituído de:

órgão central -

supe<visor e controlador -

com a seguinte com-

a) Divisão de Concessões, Vendas e Aquis1çõ-es (D. A.), que compre..
ende:

Seção de Contratos de Rendimento;
Seção de Aquisições e Alienações.

'

b) Divisão de Cadastro (D.C.), que compreende:

Seção de ,Coleta de Dados
Seção de Registro
Mapoteca.
c) Divisão de Contrôle Econômico (D.E.), que compreende:
Seção de Inscrição dos Bens. Produtivos;
Seção de Contrôle da Receita;
Seção de- Estudos da Utilizaç&o dos Bens.
d) Seção de Administração.
!I - Deleg~cias no Distrito Federal, nos Estadas e Territórios - órgãos
executores e subsidiários do órgão central, compreendendo, as atividades de·
Cadastro, Contratos- e Cobrança.

Parágrafo único. Nas regiões em que o volume do pat:imônio o justificar, êsses setores poderão_ constituir seções.
Art. 4.°
seções:

Ficam criadas, na Delegacia_ do Djstrito Federal, as seguintes

a) Seção de CadS!stro;

b) Seção de Co:ntr<>.otos;
c) Seção àe Cobrança.
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Art. 5.° Fica o Serviço do Patrimôn~o da União autorizado a cobrar
taxa retribuitória pelo fornecimento de cópis,s fotográficas, fotostásticas ou
heliográfics.'S de plantas, mapas e outros documentos, quando solicitadas por
govêrno estad~al ou muiücipal e particulares.
~ § 1. 0 ·o pagamento da ts.'Xa de que trata o presente artigo será estipulado
em tabelii> orgsmizada pelo Diretor do Serviço e aprovada pelo Ministro de
Estado da Fa.t:end~.
§. 2.0 A cobrança da taxa mencionada será feita mediante 8}.-pedição, pelo
órgão central ou delegada, de guia de recolhimento e seu pagamento efetuado
no órgão próprio da rêde de arrecadação do Govêrno Federal.'
Art. 6.° Ficam criados, no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda,
os seguintes cargos isolados, de provimento em comissão, P<>'m o Serviço do
Patrimônio da União:
1 Diretor de Divisão (D.A. - S.P.U.)- P;
1 Diretor de Divisãb (D.R.
S.P.U.) - P:
1 Diretor de Divisão (D.E.- S.P.U.)- P.

Art. 7.° Ficam criadas, nos mesmos Quadro' e Ministério, aS 'seguintes
funções gratificadas, para o Serviço do Patr~ônio dt;) Uni_ão:
1 Secretário de Diretor do SerViço (S.P.U.) ..... .
1 Secretário de Diretor de Divisão (D.A.- S.P.U.)
1 SeCretário de Diretor de Divisão (D.C.- S.P.U.)
1 Secretário de Diretor de Divisão (D.E.- S.P.U.)
Chefe d:>~ Seção de Administração (S. A. -

S.P.U.)

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

1 Chefe de Seção (S.Ct.- D . A . - S.P.U.) ...
1 Chefe de ~eção (S.Aa.- D.A.- S.P.U.) .. .
l

Chefe de Seção (S.D. -

D.C. -

S.P. U.) ... .

1 Chefe de SeçãO (S.R.- D.C.- S.P.U.) ... .
1 Chefe da Ma'Poteca (Map. D.C--:-- S.P.U.)

1 Chefe de Seção (S.I.- D.E.
1 Chefe de Seção (S.C.
D.E.
1 Chefe de:Seção (S.U.- D:E.

S.P.U.) ... .
S.P.U.)' ... .
S.P.U.) ... _.

Deleg~cia (D.D.F. ~ S.P.U.) .......
1 Chefe de Seção (S.Cd. -- D.D.F.- S.P.U.)
l. Chefe de Seção (S.Ct. - D.D.F. - S.P .. U.) ..
1 Chefe de Seção (S. Cb. - D.D.F. - S.P.U.)

1 Chefe de

Cr$
C c$
C c$
Cc$

5. 400,00
4. 200,00
4. 200,00
4. 200,00

anuais;
anuais;
anuais;
anua:is;

Cr$
Cr$
Cc$
Cr$
C c$
C c$
Cr$
Cr$
Cr$

5. 400,00
6. 600,00
6. 600,00
6. 600,00
6, 600,00
4. 800,00
6. 600,00
6. 600,00
7. 800,00

anuais;
anuais;
anuais;
anuais;
anuais;
anuais;
anuais;
a.nuais;
anuais;

Cr$ 12.000,00 anuais;
Cr$ 6. 000,00 ~nua;is;
Cr$ 6. 000,00 anuais;
Cr$ 6. 000,00 anuais.' .

Art. 8.° Fica aberto, ao Minh;tério da Fazenda, anexo n.0 16 do Orçamento Geral da República para i944, o crédito suplementa'l' de Cr$ 216.600,00
(duzentos e dezesseis mil e seiscentos cruzeiros) em refôrço d!ls seguintes
dotações:

VERBA 1 -

Consignação I Subconsignação 01

PESSOAL

Pessoal Petmanente

Pessoal Permanente. , . . . . . . . . . . . . .
Consignação Ill -

Cr$

162. 000,00

Cr$

54.600,00

Vanta~en$

Subconsignação 09 ~ Funções gratificadas, . , .......... ,
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Art. 9.° Ficam suprimidas, no Quadro Permanente do IVEnistério da
Fazenda, a3 seguintes funçõe~ gtatifics.<d.as da antiga diretoria do Don1ínio
d21 União:

2 Chefes de Divisão ........... , ............... , . .
1 Secretário
................ , .......... , , . , . . . . . .
2 Chefe dos Serviço~ Auxiliares ....... , .... , . . . . . . .
Che{e ele Portaria ... , , ..
1 Chefe do Serviço Regional do D. F. ,. ... : ..... , . , .
3 Chefe de Seção D. F. , .... , , ...... , . , , ... · . , .
v

•

••••••••••••••••••••

,

Cr$
CrS
CrS
Cr$
Cr$
Cr$

7. 800,00
4. 200,00
3. 000,00
3. 000,00
9: 600,00
4. 200,00

anuais;
am.!ais;
anuais;
lilnuais;
anuaisj
&•nuai3,

Art. 10. Fica transformado . no co::rgo de provimento em cor,;issão, pa~
drão R, de Diretor do Serviço do Patrimônio da União do Qu2dro Permanente
do Ministério da Fazenda, o atual cargo de provimento em comissão, padrão
R, de Diretor da Diretoria do Domínio da União, dos mesmos Quadro e ·J'v'fi.
mstério.
Art. 11. Fica transforms.<do no cargo isolado de provimento efetivo, extinto qun:ndo va•gar, de Assistente, padrão L, e incluído no Quadro Suplement<lr
do I\lfinistério da Fazenda, o cargo isolado de provimento efetivo, padrão L,
de Procurador (D. D. U, ) , do Qm.•dro Permanente do mesmo Ministério,
Art. 12. A implantação desta reforma no órgão central e na Deleg2:da
do Dhtrito Federal Será empreendida imedi8Jtarnente após a publicação dêste
Decreto-lei.
Parágrafo único. A impla:nt5.•çâo nos·, demais órgãos executores existentes
P. a criaç3.o de novos saão levadas a efeito dentro do prazo de 180 dias, a
partir dl'l data da publicçâo dd presente Decreto-le1.

Art. 13. 'Revogaffi-se, as disposições em·contrário.
Rio de Janeiio, 15 de setembro de 1944, 123.0 da· Independência e 56.0
da Repúbli.c&•.
GETULIO VARGAS.

A, de Souza. Costa.

DECRETO-LEI N.0 6.872

-DE

15

DE

SETEMBRO DE 1944

Cria a Divisão de cObras do ,Ministéri; da Fazenda, extingue a Divisão' de
_Engenharia e Obras da Diretoria do Do!nínio da União e dá Outras pl'Dvidências.

O Presidente da República, mando da atribuição que lhe confere o
180 d:õ~ Com;tituição, decreta:
Art .. 1.° Fica criada a Divisão de Obras (D.Ob.) do Ministério da
Fazenda, . diretamente subordinad« à Direção Geral da Fazenda Nadon~l
(D.G.F .N.) e que tem por fina-lidade, com 'relação aos edifícios públicps
sob a• Jurisdição do Minístério, ,promover,. executar e fiscalize:>• as mediõ.as
de ordem técnicn, administrs.•tiva e econômica concernentes a obrs.•s e· equipamentos.
Parágr2.:fo único. Para os..: efeitos dês"te Decreto-lei considerem.1-se edifícios
púb!icos sob a jurisdição cio' Ministério da Fa•zeD.da:
~rt.

a) aquêles onde estiverem instalados quaisquer órgãas dês-te Ministério,
embora de propriedade p::;:.rticular;

Cal. de Leis -

Vol.

y

F. 13
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b)

os palácios preside:ricia:is e os edifícios públicos que não se encontrem

sob a jurisdição de qualquer outro Ministério.

Art: 2.° Fics.•in criadas, no Quadro Permanent~ (Q.P.) do Ministério
da Fazenda ,as seguintes funções gra-tificadas:
1
1
1
l

Diretor (D.Ob.- Ü.G.F.N.) ............... ·..
Chefe de Seção (S.A. - D.Ob. - D.G.F.N.)
Çhefe de Seção (S.T.- D.Ob.- D.G.F.N.) ..
Secretário de Diretor de Divisão (D. Ob. D. G. F. N.) .......................... ..

Art.
Diretoria
Art.
a função

Cr$ 10.800,00 anuais
Cr$ 5.400,00 anuais
Cr$ 5.400,00 anuais

Cr$ 4.200,00 anuais
3.° Ficao extinta a Divisão de Engenhoria e Obras (D. E. O.) da
do Domínio da União (D .D, U.).
4.° Fica e:'(tinta, no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda,
gratificada. de éhefe de Divisão de Engenharia' e Obr~s da Dire-

toria do Domínio d3 União.

Art. 5.° Fica a D. G. F. N. autorizada a inventari~:>.•r o material exis~
tente na-D.E.O. da D.D.U. e entregá~lo à D.Ob. ora criada, bem como a.
promover a adoç,ão de outras providências ~ecessárias à e::-ecução dêste Decreto-lei.
,
Art. 6.° Fica aberto ao Ministério da Fazenda, anexo 16. do Orçamento
Geral da República para 1944, o crédito suplements.>r de Cr$ 25.800,00 (vinte
e cinco mil e oitocentos cruzeiros) em refôrço das seguintes dotações:
VERBA I -

P-ESSOAL

Consignação Ill -

Subconsignação 09 -

Vantagens

Funçõ~s g!"atificadas ............... : .

Cr$ 25.800,00

Art. 7.0 ]!:ste Decreto-lei entrará em vigo;r· Dó! data de sua~ publicaçã-o,
!'evogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
cta República.
GETUI~IO VARGAS.

A, de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6. 873 . Altera a redação do art

DE

15

DE

118 do Decreto-lei n.
de 1939

0

SETEMBRO DE 1944

,,

1. 713, de 28 de outubro

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo_ 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 118 clo Decreto-lei n. 0 1. 713, de 28 de outubro de 1939,
a vigorar com a seguinte redaÇão:

P~\ssa

"Art. 118. Ó vencimento ou a remuneração dos funcionários não
poderão ser objetO de arresto, sequestro ou penhora, salvo quando
se tratar;
I -

De prestação de alimentos, l}a forma da 'tei civil;

II - De dívidas para com a Fazenda Nacióhal, em fase de
cobrança judicial, provenientes de. impoStos e taxas e locação de
imóve~ de propriedade da União. ·
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Art. 2.0 Êste decreto-lei entrar::Í. em vigor na data
revogadas as di~posições em contrário.

4e

sua ~ublicaç~o,

Rio de Janeiro, 15 de. setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexand::-e. Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
Eurico G. Dutra.
HenriqUe A. Guilhem.
João de Mendonça Lirila;
P. Leão Veloso.
Apcilonio Salles.
Gustavo Capanema.
Joaquim ·Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6. 874 -

DE

15 DE SETEMBRO DE 1944

Dispõe sôbre aluguel de prÓprios nacionais ocupados por servidores civis
da União

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art." 1.0 Os servidores civis da União, que forem obrigados a residÚ em
próprios nacionais, pagarão um aluguel mensal correspond€nte a 50 % do
valor locativo do imóvel, ou da parte do imóvel ocupada'.
§ 1. 0 O aluguel não poderá ultmpassar a porcentagem que fôr fixada
em tabela aProvada pelo Presidente da RePública, levar.do em conta .as vari8.çÕes regionais do custo_ de vida, e que será calculada sôbre o vencimento,
remuneração ou salárlo do servidor.
§ 2. 0 Não e'stão sujeitos ao pagamento de aluguel os servidÓres que
ocupam construções improv~sadas, junto a obras eni que estejam trabalhando.

Art. 2.0 . O aluguel ':1 que l'le refere o a:rtigo anterior será descontado em
fGlha, quaisquer que .sejam as consignações ,exiStentes, às quais não se somará
para efeito de qualqtv~r limite.
Art. 3.0 A residência só será considerada, obrigatória, para os efeitos do
presente decreto··lei:
a) quando não houver, no local, outro prédio· em condições de ser habitado pelo servidor; ou
h) quando fôr indbpe:usá-vel, por necessià<:~de de vigilância ou assistência
constante:
·
Parágrafo único. Em qualquer das hiPóteses
ser declarada por lei, regulamento ou regimento.

à obrigatoriedade só poderá

Art; 4. 0 Q ocupante de próprio nacional, em caráter de residência obrigatória, não poderá cedê-lo, sUblocá-lo ou dar-lhe destino diferente do residencial.
'
'
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Pa:rágrafo único. A infração do dispôsto neste artigo é considerada procedimento ir:-egular, p~ra os efeitos do art. 238 do DecretO·l?i n. 0 1. 713,
d€ 28 de outubro de 1939.
Art. 5.0 A locação de próprio nacional a servidor civil da União, sem
caráter de residêncin obrigatória, será feita por preço correspondente o.o
valOr locativo do imóvel.
Paráf;r2fo único. Não haverá descontO: em fôlha para pagamento do· aluguel ou qualquer outra dívida decorrente da lccaç&o, dçvendo proeecler-se à
cobrança peles meios ordinários.
Art. 6.° Compete à Diretoria ,do Domínio da Uni5o, com a colaboração
das Prefeituras Illlunicipais, fixar o valor locativo dos imóveis de que trata
êste decreto-lei, procedendo a uma revisão de 5 em 5 anos.
Art. 7. 0 A Diretoria do Domfnio 9a União, ·por iniciativa própria ou me·
di2nte solicitação, comunicará às repartições averbadaras o valor locativo dos
imóveis ocupados em caráter de residência obrigatória e as alteraçées que se
forem verificando.
Art. · 8.0 Êste d~creto~lei não se aplica aos ·próprios nacionais que se:-~
virem de sede às missões diplomáticas e repartições consulares do- Brasil.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 9.0 Dentro ·de 60 dias a pattir da publicaçZ.o dêste decreto-lei, os
órgãos cent.rais de pessoal dos ministérios· e os órgãos diretamente subordi:m:;dos ao Presidente da República encaminharão ao Depa:rtamento Adrninistretivo do Serviço Público (D_.A.S.P. )":
a) uma relação dos próprios nacionais ocEpados em caráter de residênw
da. obrigatória e dos servidores que os ocupam, indicando o fundamento hg:al
e a razão de ser da obrigatoriedade;
b) Uma relaç.ão. dos próprios nacionais onde, de acôrdo com o art.

se faça necessária a

resi~ência

3.0,

de servidor.

§ 1.0 O D. A. S. P., ouvido o Conselho de AdrniniBtraç:ão de Pessoal, submeterá à aprovação do Presiqente da República a relação dos próprios na·
ciomiis que, na ocasião, devam ser ocupados por servidores _públicoS, em caráter de residência obrigatória.
§ 2.0 Uma vez aprovada, essa relação valerá Para os· efeitos do que dispõe o art. 3.0 ,· éabend8 aos órgãos interessados e ao D.A.S.P. prOpor a modificação dos regimentos -das repmtições, para 'ãjustá-los às e:::-igências do mes·
mo artigo.
§ 3.0 Os próprios nacionais que não cOnstarem dessa relação ·não serão,
para qualquer ef2ito, considerados de residência· obrigatória, enquanto n5o
prevista essa obrigatoriedade em nova lei, regulamento ou regimento.

A1·t. 10. De~tro de 120 dias contados da publicação da relação a que se
refere o artigo anterior, a Diretoria do Domínio d.a União comunicará aos
órgãos centrais de peSI;oal dos ministérios e aos órgãos diretamente subo:;."dinados ao Presidente da República, conforme o caso, o valor locatiYo dos
imóveis constantes da mesma relação.
Art. 11. Ficam canceladas tôdas as consignações em fôlha, averbadas até
a· data da publicação dêste decreto-lei, pan:; pagamento de aluguel de próprio
nacional.
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Parágrafo único. Tratando-~e de residência obrigatória, fica cancelada a
dívida existente na data da publicação dêste decreto-lei, não sendo devidos
aluguéis até 30 de abril de 1945.
Art. 12. Êste decreto-lei entrará em vigor no dia 1 de maio de 1945,
exceto quanto às disposições transitórias, que vigora1·ão a partir. da data da
publicação. ·
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jar:.eiro, 15 de seterr~:bw de, 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS,

Alexandre l..iarcondes Filho.
A. de Souza Costa.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
]oiío de IJ!endonça Lima.
P. Leão Velo,:;o.

Apolonio Sa!les.
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Sa)gad'a Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6. 875 -

DE

15

DE SETEMBRO DE

1944

Desapmpria, por utilidad~ pública, terrenos situê.dos no Estado do Rio
de ]aneim

O Presidente ela República, usando da atribuição qUe lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam desapropriados,
águas vertentes para o va!e do rio
Ferro Ceritrel do Brasil, da Fazenda
no município de Magé, no Estado do

por utilidade pública, o:> terrenos de
"Soberbo" a montante da Estrada de
"Barreira", na parada elo mesmo nome,
Rio de Janeiro.

Art. 2.0 Os terrenos de que trata o artigo 1. 0 serão incorporados ao patrimônio do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, dependência do Serviço
Florestal do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Fica o Ministério da Agricultura autorizado a proceder à avaliação dos terrenos de que trata o presente Decre-to-lei, por inter!nédio da Diretoria do .Domínio da União, cio Ministério da Fazenda e do seu Serviço' Florestal, para fins de futura indenização aos respectivos proprietários.
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·Art.' 4. 0 Êst~ decreto-lei entrará em- vigor na data de sua publiçação.
Art. 5.0 Revogam-se as ·dispósições ein contrário.
Rio de J~rieiro, 15 de setembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS,

Apólonio Sales.
A. de Sousa Cogta.

DECRETO-LEI N, 0 6. 876 -

DE

15

DE SETEMBR.O DE

1944

Abre ao Ministério da Fazenda o c!'édito especi~l de Cr$ 1. 200. 000,00, para as
despesas iniciais da Comissão 'da Indústria de Material Elétrico
O Presidente da República, usando da atribUição que lhe confçre o
art. 180 da Constituição, decreta :
Art. 1.° Fica aberto ao ·Ministério da Fazenda o crédito especial de urn
milhão e duzentos ·mil cruzeiros (Cr$ 1, 200.000,00) dest\nad'o às despesas
iniciais da Comissão da ·lndústria de Material Elétrico (C. L l\11. E. ) , instituída
pelo Decreto-lei n. 0 '6. 824, de 2'5 de agôsto de 1944.
!:i 1.0 Por êste . crédito correrão as despesas de instakção, de escritório~
e outras, inclusive com o respectivo pessoal, admitido, a título precário, independentemente de que;isquer forma1id2des e remurierado a critério da Comissão.
§ 2.0 1 Também correrão por êste crédito as despesas de passagem e permanência no estrangeiro, que, pO!" necessidade da Comis:oão, deverem' Ser realizadas em viagein a.u~orizada pelo Presidente da República.
Art. 2.0, 1 O crédito a que se refere o artigo precedente considera-se automàticamente registr2do p.s-lo TYib~nal de. Contas e distribuído ao Tesouro NaciOnal e será pôsto no Banco do Brasil, a disposição da C, I. M. E.,. para livre
movimentação, pelo seu Presidente ou pelo respectivo substitut9 em exercício.
Parágrafo único. A comprovação do emp1·êgo dêsse crédito será feita perante o ~ribunal de Contas, em processo regular.
Art. 3.0 O presente decreto-lei entra em vigor na data de sua publicaçã0,
revOgadas as disposições em contrárid ,
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIÜ VARGAS.

'A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N, 0 6.877

......c.. DE

18

DE SETEMBRO DE

1944

Dispõe sôbre o afastamento de·, funcionário público· para servir nas entidades
qÚe indica

O Presidente da República, usando da atribuição
art. 180 da Constituição, decreta;
1

que lhe confere o

Art. 1. 0 É permitido ao fúncionário público efetivo da União, dos Estados, dos Municípios e da Prefeitura do Distrito Federal, servir, mediante
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autorização expressa do· Presidente da República, ou dos respectivos governos quando não se tratar de funcionário da União, na Companhia Siderúrgica
Nacional, na Companhia Vale 'do Rio Doce S. A., na Companhia Nacional
de Álc8.lis, no Banco do Brasil S. A., no Banco de Crédito da Borracha, no
Instituto de Resseguros do Brasil e em Fundações institUídas em virtude de
lei específica, federal, observado o disposto noG artigos subseqüçntes.
Art. 2.0 A permissão prevista no artigo anterior restringe~se aos casos de
exercício de funções técnicas ou', de direção, de nomeação ou eletivaS.
§ 1.0 ED.tende~se por função ·técnica a que, exigindo para seu des<2:mpenho
requisitos. de especialização adequada, ligue~se diretamente, por sua natureza,
à finandade específica da respectiva entidade.
§ 2.0 Enter!de-se por função de direção a que íôr assim expressamente
considerada noS regimentos, estatutos ou instrumentos que disponham sôbre
a organização e funcionamento da entidade.

Art. 3.0 O funcionário público, em exercício nas entidades indicadas, na
forma dos artigos anteriores, perde'~á' o vencimento ou a remuneração do res~
- pcctivo c::1rgo, contando, porém, para todos os efeitos ou exclusivamente parâ
fins de aposentadoria, conforme se trate, respectivamente, de função de- direção ou não, o tempo de serviço correspondente.
,
Art ~ 4. 0 A requisição de funcionário público federal, para servir nos
Ó;:-gãos de que se trata, será submetida à ap:.-eciação · do Presidente da RepÚ·
blica por intermédio do Depa:rtament_o Administrativo do Serviço Público,
que baixará as instruções a Serem observad8s-·no seu processap1ento.
Parágrafo único. Caberá, ainda, ao .Departamento 'Administrativo do
Serviço Público definir, em cada casO, se a função indicada na requisição se
enquadra ou riãO nas disposições do artigo 2.0 •
Art. 5.0 Dentro do. prazo de cento e vinte dias contados da publicação
dêste Decreto-lei, serão revistas tôdas as autorizações de aÍastamento de funcionário para servir nos órgãos indicados, a fim de se ajustarem às disposições dêsi.:e Decreto~ lei.
§ 1.0 As entid2des int€ressadas encaminhÚão, dentro do prazo de 30 dias,.
ao Ó1tgão de pessoal, a que eStiver subordinado o funcionário requiSitado, os
'
elementos que permit2m
a observância ' do disposto neste artigo.
§ 2.° Findo o prazo de cento e vinte dias estabelecido no preserite artigo terá o funcionário, cuja autoriz8ção não fôr renovada, -quer por não satisfazer o seu afastamento as Condições previstas neste Decreto-lei, quer .por
não ter sido revista por qUalquer circunstância, o prazo iffiprorrogável de
trinta dias para se apresentar à respectiva repartição.
§ 3.0 A inobservância do disposto no parágrafo anterior determinará,
para o funcionário faltoso, a pen"a de demissão, por abandono do ~argo, que
será aplicada na forma da legislação vigente.

Art. 6.0 Fora dos caeos previstos no artigo 2.0 , o funcionário público,
mediante' autorização do Presidente da República, poderá exercer, nas sociedades indicadas, funções de membro de Conselho consultivo ou fiscal, sem
prejuízo do exercício de seu cargo.
Art. 7.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na· data de sua publicação.
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Art. 8.° Ficam revogados, na par'ce a que se ref8rem a funcionários pú~
blicos, os Decretos-leis ns. 3. 080, de 28-2-41, 5. 179, de 11-1-43', 6. 411, de
10-4-44, e tôclas as demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro,
56.0 da República.

18 de setembro de 1944, 123.0

da Indep:ndê:!Cia e

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Cosia.
-Eurico ·a. Dutra.
Henrique A.· Guilhem.
jóão de Mendonça Lima.
P. Leão V c1loso.
Apolonio Salles.
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N.O 6. 878 Abr~

DE·

19

DE SETEMBRO DE

1944

crédito suplementar ao Ministério da Educação e Saúde e dá outras
providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da· Constituição, decreta:
·
Art. l,° Fica aberto a9 Ministério , da Educação e S~úde o crédito
suplementar de Cr$ 10, 200_,00 (dez 'mil e duzentos cruzeiros) para atender,
no período de 1 de outubro a 31 .de dezembro do corrente :ano,, à despesa
com pessoal extranumerário-mensalista no Instituto Nacional de Estudos Ped8.gÓgicos Serviços de Biometria Médica .
Art. 2.° Ficam sem aplicação_ na Verba 1 Pessoal; Consignação II
Pessoal Extranumeráric, Subconsignação OS -- Mensalistas, nos anexos
ns. 0 14, 16 e 22 do Orçamento Geral da República pãra 1944, as seguintes
parcelas:
Cr$ 3.300,00 (três mil .e trezentos cruzeirOs) no ane,xo n. 0 14
Ministério da Agricultura;
0
.Cr$ 3.300,00 (três mil e trezentos cruzeiros) no ane.xo n. 16
Minist6rio da Fazenda;e
0
Cr$ 3.600.00 (três mil e seiscentos cruzeiros) no anexo n. • 22
Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
56. 0

Rio de Janeiro, 19 de setembro de
da República.

1944, 123.0

da Independência e

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capâ.nema.
A. de Souza Cor;ta.
João de I'll(Çn.don.ça. Lirp.a.
Apolonio Salles,

2{)1
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DECRETO~LEI

N. 0 6. 8.79 -

DE 19 DE SETEMBRO DE 1944 ·

Altera, sem aumento de despesa.- o Oz·çamento Geral da República
O Presiderite da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, -decreta:
Art. 1.0 Ficam. feitas no Anexo 15 - Ministério .da Educação e Saúde
- do Orçamento Gerai da República (Decreto~ lei n. 0 6 .143, de 29 de dezembro de 1943) as seguintes e.lte:rações:
VERBA 2 -

Consignação I -

MATE~!AL

l'.iateriél) Permanente

Subconsignação 02 Automóveis de pas~ageh-os; autocaminhões, camionetes, ônibu<; e autobombas; material,
ferroviário de tração e de transporte; tratores; equipa~
mentos mecânicos para estl.9.das de rodagem; material
para extinção de incêndio; aviõ2s e ac~ssórios; embarcações, material flutuante e de dragagem; outras viaturas.

01 -

Automóveis de pass8.geiros
04 - Departamento de Administração
03 - Divisão do Material .......... .

c,·$

02 -

AutocaminhQes, cami.onetes, ônibus e autobombas;
material ferroviário de tração e de transporte; tratores; equipamentos mecânicos para estradas de
rodagem; m~teri.al para extinção de incêndio;
aviões e acessó:::ios; embarcações, material flu~
tuante e de dragagem; outras viaturas.
04 - Departamento ,de A-dministrs.ção
03 - DivisãO' do Material
Passa de ......... ·............ .
Para ......................... .

Cr$ 319.000,00
Cr$ 244. 000,00

75. ooo,oo

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.'

Art. 3.0

Revogam~se

as disposições em cOntrário.

Rio de Janeiro, 19 de setenibro de 19"'A, 123.0 ela, IndepenQêncJa e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cape.T!.ema.
A. de Souza Coeta.

DECRETO~LE!

N. 0 6.880- DE 19 DE SETEMBRO DE 1944

Abre, ao Ministério da Educação e Saüdé,- o c:rédUo especial de Cr~ 18. 000,00
para pagamento das vantagens (Pessoa!-) que indic_a
O Presidente da República, usan-do da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decr_eta:
Artigo único. Fica abertq_, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial _de Cr$ 18.000,00 (dezoito mil cruzeiros) para pagamento, como
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vantagens complementares, da ajuda de_ custo d6 US$ 450,00 (quatrocentos
_e da gratificação de rep::.esentação de USS 450,00 (quatrocefltos e ci_nqüenta dólares), ·devidas a Marcelo ·Teixeira Brandão, engenheiro, classe I\.-1, do Quç.dro Permanente do Ministé:lio da Educação e Saúde,
que esteve em comissão nos Est2dos Unidos da América, designado para estudos relativos ao tratamento de água para abastecimento e de esgôto.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
'

é cinqüenta dólares)

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capa!J-ema .
A. de SoUza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6.881 -

DE

19

DE SETEMBRO DE

1944

Dispõe sôbre o pê'ssoal do Instituto 'Nacional do b!ate
O Pr-esidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os serviços do Instituto Nacional do Mate\ (I.N.'M.) serão
executados por pessoal próprio, admitido para as funções e séries funcionais
constantes de Tabela Numérica aprovada pelo Presidente da .República,
Art. 2.0 Para admissão do pessoal é indispensável a comprovação de
habilitação, por. meio d,e provas, ou de provas e títulos, organizadas com a
colaboração: do Departamento Administrativo do Serviço Público.
Parágrafo único.- O disposto neste artigo não sec aplica às funções em
comissão, que serão de livre preenchimento, devendo a escolha recair, de
preferência, entre os empregados do ~, N. M .
Art. 3.0 As promoções obedecerão, no que couber, ao sistema em vigor
no Serviço Público Federal.
Art. '4.0
perceber:

Além do salário da função, o pessoal do I. N, M, só poderá

a) salário-família;
h) gratificação de representação, quando em serviço no estrangeiro, ar-

bitrada pelo Presidente da . República;
c) ajuda de cUsto, de acôrdo com o dispostO no Capítulo V do Título
II do Decreto-lei n.0 1. 713, de 28-10-39; e
d) diárias, para indenização das despesas de alimentação e pousada,
de acôrdo com o disposto no Capitulo IV· do Título II do citado Decreto-lei
n. 0 1. 713, e respectiva regul~mentação.
Art. 5.0 - Fica elevado para Cr$ 66.000,00 (sessenta e séis mil cruzeiros) o vencimento anual do Presidente do Instituto, fixado pelo art. 8.0 ,
parágrafo único, do Decreto-lei n.O 3. 93'7, de 13 de dezeffibro d~ 1941, e artigo 14 do Decreto n.O 10. 755, de 30 de outubro de 1942.
Art. 6.0 .Fica revogada a alínea d do art.· 6.0 do Decreto-lei n.0 3.937,
de. 13 de· dezembro de. 1941, e .demais dispósições em contrário.
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Art. 7. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
exceto quanto ao disposto no art. 5.0 , (],ue vigora;á a partir de 1 de julho

de 1944.
Rio de Ja:Oeiro, 19 de se'tembro de 1944, 123.0 . -da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies,

DECRETO-LEI N. 0 6. 882 -

DE

20 DE SETEMBRO DE 1944

Dispõe sôbre empréstimos contraídoS no exterior, por sociedades
ou firmas brasileiras
O Presidente da República, usando da· at;-ibuição que lhe confere o artig.o 180 d~ Constituição, decreta:

Art, 1.0 Na conformidade da legislação vigente, independem de autorização do Govêrno os empréstirroos contraídos no exterior; por sociedades ou
fírmas brasileiras para serem p8.gos nas respectivas moed3.s de cu:so legal,
libra ou dólar,
Parágrafo único. Não fazem exceção_ a essa regra os empréstimos em
obrigaçÕfi:S ao portador, debêntures, com garantias dadas no Brasil e para aq,_Ii
serem cumpridos, observados os preceitos do Decreto n.O 177-A,_ de 15 de seterqbro de 1893, e do Decreto-lei n. 0 2. 627, de 16 de setembro 'de 1~40.
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na d8ta de sua publicação.

Art. 3.0

Revogarri-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 20 de s'etembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 883 -

DE 20 DE SETE;MERO DE

1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públice.s o crêdito suPlementar de
Cr$ 708. 000,00; à verba que ·especifica
O Presidente da República, us:}ndo da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de. setecentos e oito mil ·cruzeiros (Cr$ 708.000,00), em refôrço da Verba 2 Material, do vigente
orçamento do Ministério da Viação e Obras Públicas (Anexo n, 0 22 do Decretolei n, 0 6, 14~, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA

2 -

Consignação ,li -

S/ c. 17 -

MATERIAL

Material de Consumo

Artigos de expedi~nte, desenho, ensino e edu. cação; artigos escolares para distribuição; fichás
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e livros de escdturaçãÜ; impressos· e mater.ial
de classificação, inclusive fichaS- biblidgráficas e
de referência
31
Departz.mento Nacional de Estradas de
Ferro
06 - Estrada de Ferro Central do Rio
Gran'de do Norte
Combu-stíveis; material de lubrificação e limpeza
de máquinas; materia~ pan::. conservação de inslações, de máquinas e de aparelhos; sobressalentes de máqUinas e de viaturas; artigos de ilu-

Cr$ 150.000,00

miriação
31 -

Dep<:rrtamento Nacional de-- Estradas de
Ferro
06 - Estrada de Ferro Central do Rio
Grande do Norte , .. , .......... .

Cr$ 558. 000,00
Cr$ 708. 000,00

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as. disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1944, 123. 0 da InC.ependência e 56.c
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. d~ Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.884

DE 21 DE

SETE~1BR0

DE 1944

Abre ao Ministério da Viação· e Obras Públicas o crédito espeCial de Cruzeiros 29.400 .·ooo;·oo, para ·aq~isiçã.o de uma dràga ·de alto mar
O J?r-asid8r<te da República, usando da atribuição que lhe confere o
mt. 180 àa ConstitUição, decretB>:

Art. 1.° Fica aberto ao :Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de vinte e nove milhões e "quatrocentos mil cruzeiros
\Cr$ 29.400. 000, 00), para atender à despesa (M~·terial), ir:.clusiv.e o impôsto
de 5 % de que tn~ta o Decreto-íei n. 0 1. 201, de 8 de abiil de 1939, com
a aquisição de uma d\aga de alto. mar, até a importância .sie UTI?- milhão e
quatroce<Itos mil dólares (USS 1.400.000,00), destinada aos serviços de dr;;.g2.gem nos portos e barras a cargc do Departamento Nacional de Portos, Rios
'= Cans•is,
Art,

2.9 ~ste Decreto~ lei entrará eai vigor na data de sua publicação,

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrári~.
Rio de Janeir-o, 21 de set2mbro de 1944, 123.9 da Independência e 56.0 da
R:pública.
GETULIO VARGAS.

João .de M.endotu;:.-a Lima.
A. cfe Souza Costa.
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DECRETO-LEI N . 0 6.885-

DE

Ú

DE SETEMBRO L'E

!9~-4

Abre ao Ministério da. Vú::ção e Obras P-úblicas o crédito especial de Cr$
197.417,60, para pagamento de contribuições devidas pela EstuJ.da de Ferro
Dona Teresa Cl"istina
O Presidente da República, usando da atribuição ciue lhe confere o artigo ISO da Constituição, decreta:
Art. l.° Fica abei·to ao Ministério da Viac:Z.o e Obras Públicas o crédito especial de c·ento e noventa E: sete mil, quat;ocentos ·e deZessete cruzeiros
e' s~ssenta centavos (Cr$ 197 .417,60), p2.ra ateader ao pagam"mto ( Se1'viços
e Enc'argos) de contribuiçõe-s dev!das pels. Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina; correspondentes ao pessoal de obws admitido nos -exe;·cícios de 1941,
19~-2 e 1943, sendo:

A Caixa de Aposentadoría e Pensões dos Ferroviários
da mesma Estrada ........... , , , .. , ........... .
À Legião Brasileira de Assistência ...... , .......... .

189.931,10
7.486,50
197.417,60

Art. 2.0

Êste Decreto-lei ·entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.

Revogam-se as dhposições em contrário.

0

Rio de ] aneiro, 21 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza' Costa..

DECRETO~ LEI

N. 0 6. 886

DE

21 DE SETEMBRO DE 1944

Regula a admissão de pes:::oal na guarda dos Territórios Federais
O Pre;idente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo '180 da .Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para fins de adm:ssão na guarda dos Territórios Federais prevista no n. 0 X do artigo 4. 0 do Decr~to.:lei n. 0 5.839 d~ 21 de- setembro de
1943, fica dispeasada a exigênci<:; constante do artigo 23, ·,§ 2 °, n. 0 II, do
Decreto-lei n. 0 3. 864, de 24 de novembro de 1941 (Estututo dos Miiitares)·.
§ 1. 0

Sempre que se verificar o alistamento de chefe de guarda ou de
o- gcve:tnador do Terdtódo reme-terá, dGntro de uma sernanu, à chefia da correspond'ente Circunscnção de Recrutamento os d&dos relativos ao
nome, filiação, naturalidade ( Est&do e Município) e data de nascim'ento dos
ref~Iidos cheias de guarda e gu2.rôas.
g>.:~arda,
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!:\ z.o A chefia- da Circunscrição de Rec'rutamento prov-tdenciar6 .imediatamente no sentido de ser verificada a situação, quanto ao serviço militar, dos
brasileiros em causa e em se tratando de insubmisso 011 deset·tor solicitará a sua .
apresentação. para os fins legais.
'
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as d~sposições em CDlltrário,

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETtlLIÚ VARGAS.

Camobert Pereira da Costa,
Alexandre

DECRE'I(O-LEI N. 0 6, 887 -

Dispõe

~:ôbre

DE

Mp.rc~ndes

Filho.

21 DE SETE~mRO DE 1944

a.' organização da justiça dos Territórios.

Ainda não foi publicado no Diário Oficial.

DECRETO-LEI N. 0 · 6.888 -

DE

21

DE SETEMBRO DE

1944

Isenta de direitos de importação e demais t::J.xas aduaneiras, pelo prazo de
18 meses, o gado vacum ·importado para consumo interno
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, dE;creta:
Art. 1.° Fica isento de direitos de importação e demais taxas aduaneiras, inclusive a de previdência social, pelo Prazo de dezoito ( 18) meses,
o gado vacum importado dos países limítrofes do Brasil e destinado ao consumo das populaçõe,s · locais.
Art. 2.0 A ·isenção prevista no artigo anterioi dependerá de autorização pr&via do Coordenador da Mobilização Econômicà, mediante apresentação de reque1·im€nto, do qual deverá const8.r o nome e a restdência do importador, a quantidade de anim~ds importada, a procedência do gado e o
preço aproximado de aquisição de cada rez.
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pub1ice.çâo.
Art.

4-. 0

Revogam-s.e as disposições ~m contrário.

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO

VARGAS

A. de Souza Costa.
Apolonio Salles.
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DECRETO-LEI N.0 6.889 -

DE 21 DE SETEMBRO DE 1944

207,

O

Dá nova redação aos arts. 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 do Decreto-lei
n.0 5. 698, de 22 de julho de '1943
O Presidente da República, usando da 8:tribuição que lhe confere o
s.rt. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os arts. 14, 15, 16, 17, 18, 19 e ·20 do Decreto-lei n.o 5. 698,
de 22 de julho de 1943, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 14. Os processos referentes a pedidos de subvenção, depois de
arbitm.da a importância desta pelo Presidente da República, serão ~nca
minh~dos ao· Conselho Nacional do Serviço Social, que organizará ·a relação
das mstituições beneficiárias, com a indicação dris importâncias fixadas.
"Art. 15 . As subvenções arbitradas serão concedidrts por decreto, de
acôrdo com a relação a que se refeJ.·e o art. 14, indicando-se o crédito prÓ·
prio para atender .a despesa.
"P2rágrafo único.
de Contas.

O

decreto será submetido a registro do Tribunal

"Art. 16. Os créditos orÇamentários e adicionais, destinados ao pagamento de sUbvenções pelo Minist4rio da Educação e Saúde, serão automàticame:hte distribuídos à sua Tesouraria, ficando· à disposição do mesmo
Ministério no Banco do Brasil.
"Art. 17. Cabe ao Departamento de Administração requisitar o pagamentO daS subvenções concedidas, uma vez satisfeitas pelas instituições as
exigências regulamentares.

'

"§ 1.0 As ordens de pagam.ento serão encaminhadas à Contadoria Secional junto ao Departa~ento de Administracão, para serem cumpridas pela
TesOuraria do· Ministério, quanto às instituiÇões localizadas no Distrito Federal, e pelo ,Banco do Brasil, quanto às demais.

"§ 2. 0 A Contadoria Secional providenciará na época pr6pria para que
sejam escrituradas em "Restos a pagar" as importâncias correspondentes
a subvenções concedidas e não pagas dentro do exercício financeiro.
"Art. 18. 'O Banco do, Br2.rál, por intermédio de suas agências ou de
casas comerciais de sua confiar.ca, onde não .houver Pgência, éfetllará os
pagamentos nas localidades em q~ue tiverem sede as instituições, eu nãs localidades mais próximas .
"Parágrafo Único. O Banco do Brasil debitará o "Tesouro Nacional pelas
taxas devidas em virtude dos pagamentos que efetuart
"Art. 19. A Tesouraria do Ministério, as agências do Banco do Brasil
e as casas· comerciais por êste autorizadas sOmente efetuarão os pagamentos
a pessoas para êsse efeito credenciadas, de acôrdo com os estatutos das instituições e a última el~ição da diretoria.
"Parágrafo único. O Banco do Brasil dará conhecimento ao Departamento de Adm.inistração dos pagamentos efetÚadds, indicando o nome da
institUição, a importância, data e local do pa.gamento, bem como a indicação
do nome e função ou cargo, na instituição, da pessoa a quem foi feito o
pagamento.
"Art. 20. O pagamento das subvenções será feito numa só prestação,
disposição ·especial em contrál"io."
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Art. 2.0 l!:ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dlspo~içÕe3 em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1944, 123.0 da Indepelld&ncia e -56.0
da' República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema .
A. de Souza Costa.

PECRE':I'O-LEI'· N. o 6. 890 -

DE

21

DE SETEMBRO DE

1944

Estabelece medidas para facilitar a reconstituição de documentos inutilizados
em conseqiiênda. do incêndio ocorrido n~ Serviço de Comunicações do
Ministério da Educação e Saúde

O Presideute da República, usando da atribuiç2.o que lhe confer.e o artigo 180' dà Constituição, decreta:

1

Art. 1.° Fica o Ministério da Educação e Saúde au-::mizado a certificar
a inutilização de documentos, em conseqüência .do incêndio havtdo flas instalações do Serviço de Comunicações dO Depart2.mento de Admirustração.
Art. 2.0

À vista da certidão a que se refere o art. 1.0 ,_ da:.·-se-á:

I certidão do registro de diploma ou certificado, _extraída dos livros
próp'rios dos órgãos do Ministério;
'

li - segunda via do diploma ou certificado na hipótese de não existir o
referido registro, do que se dará certidão negativa;
lU - novo -documento, par<J substituir o inutilizado pelo 'incêndio, caso
não se trate ,de diploma cu ce1tific~do,
P9."rágrafo único. Os documentos .fornecidos na conformidade dêste artigo mencionarão ex!_)ressamente CJ preserite Decreto-lei e produzirão todos os
efeitos legais, Como' se se tratasse dos originais.
~.
Art, 3.° Ficam isentos do f.!agamento de impostos, taxas e emolumentos
as certidões e documento3 de que trata o presente Decreto-lei, ressalvada a
hipótese dos pagsmentos não realizados e a que estariam sujeitos os originais desapal"ecidos.
Art. 4.0 O Ministro de. Estado da Educa·ção e Saúde expedirá as instruções que se tornBrem necessá:-ias para execução do presente Da-ereto~ lei.
Art. 5.0 . Êilte Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.0

Revogam-se as disposições em coritrário.

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1944, 123.0 da Indepet!dência
da República.
"GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

e 56.;)
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DEC~ETO-LEI

N. 0 6.891

~DE

21 DE SETEMBRO DE 1944

Abre _crédito suplerr:.entar ao Ministério da Educação e Saúde
O Preside'n.te da República, usando d:a atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constitdcão, decretE::
Art. 1.° FicE: ;berto, ao Mi:listério da Educação e Saúde Anexo
n. 0 15 do Orçamento Geral d<i República para 1944 ~ o crédito de Cr$
76. 2p0,00 (setenta e se~s mil e duzentos_ cruzei.ros) suplement<.lr B Verba 1
- Pessoal, Consign2ção II - P!!ssos.l Extranumerário, Su.bccnr~J.gn2.Ç-~O 05 Mensalist8.S.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entra< á em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 21 de
da República.

~etembro

de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
GETULIO VARGAS.

GUstavo C;;:.panema .
A. de Souza Costa.

DECRETQ.:.LEI N. 0 6. 892 -

DE

21

DE SETEMBRO DE

1944

Abre eo Ministério da Agricultma o crédito suplementar de (:i$ 30 .000,00',.
à ve::ba que especifica
!

O PreSidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art-. 1.0 Fica 2berto o crédito suplemeu.tar -de Cr$ 30.000.00 (trinta mi!
cruzeiros) à Verba 2 ~ Material, do Anexo 14 ~ Ministério ãa Agricultura
do Orçamento Geral da República em vigor (Decreto-lei n. 0 6.143, de·
29 de dezembro de 1943), como segue

VERBA 2

-

Consignação Ill Subconsignação 41

MA1'ERIAL

Diversas Despesas

Passagens, · transporte de pessoal e
de suas bagagens

24

Serviço de Fiscalização do
Comércio de Farinhas ..... .

ç,$ 30.000,00

Art. 2.0 O crédito suplementar a que se refere o artigo anterior será
utilizado pelo ServiçO de Expansão do Trigo.

Art. 3.o

Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.0

RevogamNse as disposições . em contrário.

Ri.o de Janeiro, 21 de setembro de 1944, 123. 0 da Independênd~ e 56.o-da República.
GETUI.IO VARGAS.

Apolonio Sà/les,
A. de Souza Costa.
Col. de

Lei~

-

Vol. Y

F. H
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DECRETO~ LEI

N. 0 6, 893 -

DE. 21 DE SETEMBRO

DE' 1944

Abre ao Ministério da A(Jricultwa o crédito suplementar de Cr$ 80. 000,00,
à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição qué lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 80.000,00 (oitenta
mil cruzeiros) à Verba 2 - Material, do Anexo 14 - Ivlinistério da Agricultura, do Orçamento Geral da República em vigor (Decreto-lei n. 0 6.143,
de 29 de dezembro de 194-3), corno segue:
'
MATERIAL

VERBA 2

Consignação I1 Subconsignação 21 -

Forragens e outros. alimentos para
animais
19 -

Departamento Nacional da Produção Animal
06 -

Art, 2.0
Art. 3.

0

Material de Consumo

Instituto
Animal

de

Biologia

c,s

80.000,00

Êste Dkcreto-lei entra em vigor na." data de sua publicação.

Re'vogam-~e as disposições em contrário.

Rio de· Jan~iro, 21 de sete1nbro de 1944·, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N, 0 6. 894 -

'DE

22 DE SETEMBRO DE 1944

Auto.riza a a.'quisição de um imóvel para o
do NordC..:ste

servi~o

do Comando Naval

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica o 1\-iinistério da T'o/Luinha autorizado a adauirir, para os
serviços do Comando Naval do Nordeste, o prédio sito à AvetÍidc Rosa e Silva,
número 505, na cidade de RecifE Estado de Pernambuco, de propriedade de
George Latache Pinwntel, até a importância de Cr$ 600.000.00 (seiscentos ·
mil cruzeiros), correndo a àespesa pelo Fundo Nav2l.

Art. 2.0 Êste Decreto-lei er,trará em. vigor na data de ~uà publicação,
ievogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de s~tembro de 194-4, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guiihem.
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DECRETO-LEI N. 0

Dispõe sôbre o

6.895 ___:. DE 23 DE SETEMBRO DE 1944

pagamento

paz· cheque à Fazenda

O Presidente da República, usando
art. 180 da Constituição, decreta:

da

Na.cion<Jl.

atribuição que lhe confere o

Art. 1.0 O pagamento dos impostos e taxas ou de outras importâncias
devidas, a qualquer título, à Fazenda Nacional, bem como a aquisição de
selos \e estampilhas, poderá ser feita· por· ch8que.
§ 1. 0 O chzque será emitido tà ordem d2. repartição na qual se efetue
o pagamento c:.1 a aquisição pelo contribuinte ou . adquirente, ou por êstes
transferidos com o endôsso twminativo.
§ 2.0 Não será aceito o cheque sacado coc-,tra banco ou casa· bancária
sem sede ou filial .:r:o lugar da rep3.r.tição que o tem de receber.
Art. 2.0 A Diretoria Geral" da Fazenda Nacional expedirá 'as instruções que forem necessárias à execução dêste Decreto-lei .
.AJ:t. 3. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

1\rt. 4. 0

56.0

Revogam-se as disposições ,em contrário.

Rio de J a>1eiro, '23 de sotembro de
da República.

1944, 123.0
GETULIO

A.

DECRETO-LEI N ; 0 0. 896 -

DE

da Independência e
VARGAS.

de Souza. Costa.

23 nE SETEMBRO ·nE 1944

Dispõe sôbre a matbia de que tratam os 1 Decrotos-leis ns._5.545, de 4 de jqnho
' de 1943, e n. 0 6. 273, de 14 de fevereiro de 1944
O Presidente da l~epública, usando da atribuição que lhe confere o ·artigo 1_80 da Constüu~~:8o, d.screta:

Art. 1.0 O ~lrt. 2.0 , e seus p8nolgrafos, do Decreto-lei n. 0 5. 545, de 4 de
junho de 1943, pnsns. a ter a ~egui.nte redação;
"Art. 2. 0
O candidato à transferência prestará, o~ntes dela, exames com que demonstre .conhecimento das disciplinas constitutivas
das séries anteriores à em que estava matriculado. '
·
,
§ 1.° Compétirá aos conselhos técpico-.<:tdministrativos organizar os conjuntos Seriados de disciplinas e a respectiva programação,
para os sucessivos exames do candidato, observada, na prestação dêsses exames, a. ordem de seriação. normal do curso
§ 2.0 A reprovaç2.c. dará direito 8 exames de segunda época.
§ 3. 0 Os candidato~ que pr~tendam transferência para a primeira
série far8o exames das dn:ciplina~ do concun::o de habilitação, nos têrmos ela 12gislação ~m vigor ao tempo de su2. matrícuht
§ 4.° Concluídos os -exames, o c01~selho técnico-administrativo
determinará a m.atrícula do candidato na série para cujo estudo tenha demonstrado a necessária preparação, ou lhe negará transferência c<!so não haja demonstrado preparação neces~ária <>.os estudos da
primeira série.
§ 5.0 Os exames prestados num estabelecimento de ensino superior não poderão ·ser ;epetidos noutro"
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Art. z.o O art. 3.0 do Decreto~lei n. 0 5. 545, de 4 de junho de 1943,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3. 0 Os alunos de qua1que1· curso superior, nas condições
indicadas no art. 1.0 dêste Decreto~lei, que já tenham concluído a
última série; poderão regularizar sua situação escolar por um dos dois
mo.dos seguintes:
a) reque;endo transferência paLa a última sene, mediante a prestação de· exames das disciplinas constitutivas das ~éues anteriàres,
n·os têrmos do i:trt. 2.0 dêste Dec<eto~lei;
,
b) requerendo a prestação de exames que demonStrem habilitação nas disciplinas constitutivas de todo o curso feito.
· § 1.0 O candidato que, ·nos têrmos da alinea a dêste artigo, não
conseguir demonstrar ha:bilitação para freqüência da última série,
se:rá adaptado pelo conselho técn'ico~sdministrativo à ':>érie adequada,
ou será· excluído, tudo de conformidade com o disposto no art. 2.0
dêste Decreto-lei.
§ 2. 0
O Iv1inish-o da Educação baixará instruções sôbre a organização dos conjuntos de disciplinas constitutivas de cada curso, a
bem assim · sôbre o processo dos respectivos exames Os conselhos
técnico~admi"nistrativos farão a programação das disciplinas".

Art. 3.0 O arj:. 5.0 do Decreto-lei n. 0 6.270, de 14 de fevz.reiro de 1944,
passa a ter a seguinte redação:
"Ait.. 5.0 Os exames para fins de validação só poderão ser
· feitc/s n:;,s f<>:culdades oficiais ou pertencentes a universidade. Os exames para fins de transferéncia poderão ser feitos em faculdade ofici2.l oú pertencente a· universidade, e· bem assim em faculdade re~
conhecida, para· êste firo autorizada pelo Conselho Nacional de ~du~
cação.
Parágmfo.V.nico. O Conselho Nacional de Educação não pOderá
conCeder
regalia de que ·tratá. êste artigo a faculdade que tenha
sede fora das capitais dos Estados. Não poderá a regalia ser con·
cedida, na mesma capital, a mais de uma, faculdade, para cada modalidade de curso. No Distrito Federal êsse número púderá elevar-se
a duas faculdades".

a

Art. 4.0 E' :ressalvado aos candidatos que no ano de 1944 hajam efetUado matrícula na' última série de um curso para regularizaçàc. da vida escolar na forma da alínea a do art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 5. 545, de 4 de
junho de. 1943, o direito de continuar os trabalhos escolares até o fim do
corrente ano escolar, nos têrrnos da legislação e instruções vigent~s ao tempo
da matrícula. Êsses candid~tos ficam, porém, sujeitos em tudo o mais à ob·
servância do art. 2.0 do Decreto--lei n.O 5. 545, de 4 de junho de 1943, com
a redação que lhe dá o presente Decreto-lei.
Art. 5.° Fica revogado o' parágrafo 2.0 do, art. 1.0 do Dec:.:eto-lei número 5.545,- de 4 de junho de 1943.
Art. 6.0 Êste Decreto-lei entrará em. vigor na data de sua ·publicação,
revogadas as disposiçõe-s. em contrário.
Rio cje Janeiro, 23 de 'seterr..bro de 1944, 123.0 da Independência e 56.')
da .Rep"lÍblica.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO-LEI N. 0 6.897 -

DE

23

DE SETEMBRO DE

1944

Dispõr: sôbre o funcionamento dos estabelecimentos de ensino superior ainda
não reconhecidos

O Presidente· d<õ.• República,

us<~ndo

da atribuição que lhe corifere o

art .. , 180 dn Constituição, àecreta:

Art. 1. 0 O Conselho Nacional de Educação examinará E:os condições dos
estabeledme1üos de endno superior que estejam funcionando sem autorização
ou sem reconhecimento do Govêrno Federal, p&ra opinar sôbre a conveniêné:iS~ de lbss s8r concedida a' inspeção legal 0:.1 d~ lhes :ser proibido o funcionamento.
~ 1.0 O -!Departamento Nacional de Educação remeterá ao Conselho Nacional de Educação os documzmtós que te'm em seu poder e interessam ao
exz.me previsto neste artigo.
§ 2. 0 Os responsáveis pelos estabelecimentos de e~sino de que trata êste
artigo poderão apresentar ao Conselho Nacional de Educação, no praZo de
quinze dias contados da data da publicação dêste Decreto-lei, as informações
compl:=::mentares que julguem oportuns..s.
Art. 2.0 De acôrdo com a conclusão do pare-cer aprovado pelo Conselho
Nacional de Educação, ;será bf<ixa-do o necessário Decreto de reconhedrn€mto
ou çle proil?i.ção de funcionamento.
Art. 3. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na d:;ota· de suEJ publicaçãoJ
ficando r.svo::;adEts as dtsposições em contrário.
55.,;;~

Rio de Janeiro, 23 de seterúbro de
dn República.

1944, 123.0

da Ir..dependênda e

. GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO-LEI N. 0 6. 898 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1944

Âhre crédito suplementar ao Ministério da Fazenda

O Presidente da República, uSando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 'da\ Constituição, dec_rei:a:
Art. 1.° Fica aberto, ao ]\ifinistério da Fazenda Anexo n. 0 16 do
Orca.mento Ger2l da República para 1944 o crédito suplementar de Cr8
116.475,00 (cento e dezesse·is mil e quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros),
em rdôrço das seguintes dotações:
'VERBA 1

Consign<1.ção li Subconsizncção ü:S Subconsil?'nação 66 Art .. 2.0

---o-

PESSO.'\L

Pessoal Ext_ranumt:!rário

Mensalistas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diarh.tas ........... ." .... , . . .

Cr$ 26. 700,00
Cr$ 89.775,00

Êsí:e Dec1eto-lei entrará em vigOr na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.'-'
da

Repúb~ics..

GETULIO V P.RGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6. 899 --'-- DE 25 DE SE.TEMBRO DB 1944
Cria a 1.a Companhia Leve de Mal'!atenção
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. ' 1.° Fica ct'iada, para i11stalação ime-diata, com sede na Vila Militar (Capital Federal), a 1.a Companhia Leve de Manutençãp.
· Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em ·contrário.

Rio de Janeiro, 25 de setembro. de 1944, 123.0 da !~dependência e 56.0
da República.
GETULIO

v ARGAS

Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 900 -

DE

25

1944

DE SETEMBRO DE

·Altera, sem aumento de despesa, o Orçamento Geral da República

O Presidente da República_·, usando da atribuição que lhe .confere o' artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1,° Ficarr: feito.s no Anc~:o 14 - Ministério da Agricultura, do Orçamento Geral da República (Decreto~ lei n. 0 6 .143, de 29 de dezembro de
i94.3), as seguiP.tes alterações:

VERBA 2

-

Consignação HI Subconsignação 38 -

MATERIAL

Diversas Despesas

PublicaçÕ0~; serviçps de 'impressão e
de encadernação; clichés
23 -

Serviço de Proteção aos Índios

Passa de ............ .
Pa.r:"' ... · .................. .
Subcom:~gnação

41 -

Passagens, trsnsporte
suas bagagens
28 -

de pesscal

Cr$ 61.400,00
Cr$ 21.400,00

e

~ervico de Proteção aos Índios
Pa~sa
F~ra

de .......... .
....... ·..

C<$ 40.000,00
Cr$ 80. 000,00

Art. 2.
Êste Decreto-ki entra em .,.-isor na. data de ;;ua publicação,
revogadas as. disposi.ções em contr:fn·io.
0

Rio de Janei:ro, 25 de s0tembm de 1944, 123.0 dz. -rildel?endência e( 56.0
da RepúbliCa.
GETULIO VARGAS.

Apolo-nio Salles.
A. de Souza Costa
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DECR~TO-LEI N. 0 6.901- DE 26 DE SETEMBRo DE 1944

,Abre ao

Ministério da Viação e Obras Pública; o crédito especial de
Cr$ 92.400. 000,00 para regularização da despesa efetu:!!da com a aquisição, pelo Govêrn~ Federal, da Estrada de Ferro São Paulo-Paraná /

c

Pre&idente_ da República, usm1do da ,atribuiçãO que lhe confere o
art. 180 d.s.· Constituição, decr.eta:
O

Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Via()o e Obras Pública-s o crédito especial d~ noventa e dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros
(Cr$ 92 .400. 000,00), para regularização d.s.• despesa (Obra.s e Aquisição de
!móveis) efetuada com a aquisição, pelo Govêrno Federa-l, da Estrada de
Ferro São Paulo-Pmaná, inclusive· & decorrente do pagamento do impôsto de
cinco por cento (5 o/o) s-ôbre a remessa das cambiais relativas àquela
compra.

'

'

1

Art. 2.0 O crédito de que trata o artigo .s.•nterior será automàticrunente.
distribuído ao Tesouro Nacional, para efeito de classificação da despesa.

Art.

Este Decreto-lei entrará em vigor na· dat:;o da sua publicação.

Art. 4.0 Revogam-se a•s "disposições

e;m

Rio de Janeiro, 26 de setembro de
56. 0 cla República.

contrária.··

1944, 123.0

da Independência e

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6. 902 - , DE 26 m: SETEMBRO DE 1944

Abre ao -1Viinistéâo

Cr$

da

Viação

4-0. 000,00,

e

para

Obras Públicas o crédito
o fim que especifica

especial

de

O Presidente da República, nsa'!ld.O da atribuição que 1he confere o
art. 180 d.s.• Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao IVHnistério da Viação e Obras Públicas o crédito
especbl de Cr$ 40. ODÓ,OO (quare::1tSJ mil crUzeiros) p8.r:ó"l ocorre:r ao pag3me<Jto da gratiEcação de represent.s:ção cle US$ 1. 000 (mil dólnres) mens.s.<i.s,
no período de dois meses, a Eildebrando de Araújo Gózs, Diretor Geral do
Depart:;on.1e-nto Nacion::.•l de Obn:.s de Sc.:neamento, designado para ir aos
E.st:;:o.dos Unidos da A.tn~rica do Norte, em objeto de serviço.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na_ data de sua publicaç8o, revogadas as disposições em contrário.

56~ 0

Rio d;; J a:::>Bi.ro, 26 de seten:bro de
da República.

1944, · 123.0 da Independência e
GETUL!O VARGAS.
João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.
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2'16
DECRETO-L~!

N.0 6. 903 -

DE

26 DE SETEMBRO DE 1944

i!ixi:J. a contribuição do Brasil destinada à, Administraç-ão de Assistência e Reabilitação das "Nações Unidas (United N!::.tions Re!ief and Rehabilitation
Administl-a6on Unrra) e dá outras prov(._dêt~cias

O Presidente da RepúbHca, csando da atribuíçiio que
\
tigo 180 da Constituição, e

confere o ar-

Considerando os têrmos do ConvêniO que ir.s~:ituíu · n Administração de
Assistência e Reabilitação das Nações Unid8.s (United Nations Retief and
Rehabi!itation Admi:nistration Unrra) ::1ssinado, pelo Brasil, na cidade
1
de Washington; Estados Unidos da América, em 9 d2 novembro de 1943 e

tendo em vista as Resoluções adotadas na prin.J.eira Reuni.ão do Conselho
daquela entidade, decreta:
Art, 1.° Fica estabelecido que a coritri!)l!içS:o do Brasil p<~ra a Administração de Assistência e Reabilitação ó.s N2.çÕes Unid0s (United· Nat:ions Relief and Reho.bilitation · Admini.stmtbn ~ Unrra) será de seisCentos
milhões de cruzeiro!! ( Cr.~ 6.00. 000.000,00) .
Art. 2.0 Da contêibuição referida no artigo anterior, dez per cento
( 10%) serão oportunamente deposit&dos, em dólares arr.e.dc::J.nos, na conta
aberta, pda Unrra no "Federal Reserve B;;mk", em New York, Estados
Unidos da América; e os noventa por cento (90%) restantes creditados em
conta especial, em. cruzeiros, no Banco do BrD.sl.! S. A., à disposição do Ministro da Fa~endc:., que os utilh:e:rá P..o paganento de mercadorias e serviços
a serem fornecidos pelo Brasil, conforme acordos que v<:onha a realizar com
a Unrra.
Par~e,rCJ.fo único. O crédito em moed?. n:o:.donfll no Ba.nco do Brasil S.A.
:oerá feito (Om porcelB.s anmüs n2o ezced<.:r:te:;; de duzentos n1ilhões de cruzeiros (Cr$ 200. 0(}0. 000,00) .

Art. 3.° Fica o l\-iinistro da Fazenda autori.zl:~do a realizar operações
de crédito e a baixar instruções que se torna•em necessária::; à execução do

p:resente

D~c:retc-Iei.

Ar::. 4.0 O Govêrno p::·ovi.denciará no sCí!tido de serem concedidas
:facilidadzs, isenções ou in"ltmidaé'.~s às atividades c tl."8.!lSD.ções da Unrra, no
Brasil, bem co:t!'lo z.o pessoa! dm::~a organiz2ção em funções no territ6rio
naciomol, r.:!ediante instruções a serem czpedidas pelos ministérios compet.:mtes.
Art. 5.0
blicação.
Art. 6.0

O presente Decreto-lei entrará em vigor nc. data &a sua pu1\:.evogmn-sc a~ diSposições em contrário.

Rio de Janei:ro, 20 de setembro de 1944,' 123.0 da Indcpendênein e 56.0
da República_,
GE7ULIO VARGAS.

A., de Souza Costa.
P, Leão V eloso.
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DECRETO~LEI

N.0 6.904-

DE ~6 DE SETErv.i:BRO DE

1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito .especial de Cr$ 3, 150.000,00 pata
despesas com a participação do Brasil na Unrra.

O Presidente da República, usando da ~tribuição que lhe confere o ar~
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 'Fica aberto ao ·Ministério da Fazenda o crédito especial de
três milhêes,• cento e cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 3. 150.000,00), corresponcfente a USS 150.000,00 mals o impôsto de 5% a que se refere o Decreto~ lei ·n.O 1. 394, de 29 de junho ds 1939, para atender a despes&(; (Serviços e Encargos) com a participacão do Brasil na Admi.r.istracão de Assistência e Reabilitação ctas Nações u;üdas (Unrra).
~
Art. 2.0 O crédito que trata o artigo anterioi: será automàticament&
registrado e distribuído pelo Tribunal ,de Contas ao Tesouro Nacional à
dispo!lição do Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, que providenciará a imediata tr"<ms~erência da· quailtia _em dólares para 1a conta da Unrra,
no Federal Reserve Bank, por conta- da oarcela de 10% referida no art. 2.0
do 'Decreto~ lei n. 0 6. 903, ·de 26 de sete~bro de 1944.
Art. 3.0

Êste Decreto~l~i entrará em vigor na' data de Sua publicação.

Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de se~embro de 1944, 123.0 da Indépendência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.905-

DE

26

DE SETEMBRO DE

1944

Dispõe sôbte a concessão -de auxílio pecuniário por motivo de
enfermidade do empregado

O Presidente da República, ·usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 As instituições de p~evidência sodal que concederem aos res~
pectivos segurados auxílio pecuniário, 'por motivo de enfermidade, passarão a
conceder êsse auxílio a partir do décimo se::.'io dia de seu af~tamento do
serviso.
Art. 2. 0 Durante os quií1ze primeiros dias do' afastamento do serviço,
por motivo de. enfermidade, cabe ao empregador, qualquer que seja a categoria econômica, o encargo de pagar ao empregado enfermo dois terços do
salário a que o mesmo faria jus nesse período.
Parágrafo Único. Para ter direito ao pagamento a que se refere êste
artigo, o empr-egado deverá cOmprovar a enfermidade determinante. do seu
afastamento, o que só poderá fazer por ztest8.do passado por- médico de instituição de previdência social a que esteja filiado, por médico indicado pelo próprio empregador, por médico do sindicato a que perteriça o empregado ou o
empregador, ou, finalmente, em falta dêsses, por médico a serviço de repartição federal, estadual ou municipal, . incumbida· 'de .asmntos âe higiene ou
saúde.
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Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em ·vigôr na data de sua publicação, revogadas 2-s disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6. 906 -

DE

27 DE SETEMBRO DE 1944

Aprova projeto e orç.:'lmer.to para obras no pôrto do Rio de .Janeiro e abre
ao Jll!inistério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
15 . .000. 000,00
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados o projeto e orçEJ.mento na importância de
Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros), que com êste baixam,
devidamente rubricados, '·para execução de obms de ,emerg8ncia no parque
carvoeiro do Pôrto do Rio de Janeiro, a fim de permitir a descarga do carvão
destinàdo à usina de Volta Redonda e· o seu can:egamento nos vagões da
Estrada de Ferro Central 9o Brasil.
Art. 2.0 Para atender às .despesas
execução dos serviços de que tratn o art.
ao Ministério da Viação e Obras Públicas
lhões de cruZeiros (Cr$ 15.000.000,00), à
o Decreto-iei n. 0 2. 667, de 30 de outubro

(Serviços e Encargos) com a
1.0 dêste Dec1eto-lei, 'fica aberto
o crédito especial de quinze miconta dos recursos de que trata
de 1940,

Art. 3.0

Êste Decr.eto-lei entrará em vigor, na data de sua publ_icução.

Art. l1.0

Revogam-se as disposições ·em contrário.

Rio de J:meiro, 27 de setembro de 1944, 123.0 da !P.dependência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

]oã.o de Medonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6. 907

DE

27 DE SETEMBRO DE 1944

Altera a redação do enunciado do art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 6 .473, de 5 de_
maio de 1944

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 1.0 do Decreto~lei n. 0 6.473, de 5 de maio de 1944,
passa a ter a seguinte redação:
dito

"Fica aberto ao Ministério da Viacão e Obras Pú.blicaG · o créespecial de s-iis milhõeS e nov~centos mil cruzeiros (Cr$
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6. 900. 000,00), para atender às despesas (Obr~s, Desapropriações,
Aquisições de Imóveis e Equipamentos) ,com a' construção de uma
carreh:a na ilha do Pin~, instalação de inflamáveis no istmo de
Olinda e cor:.strução de dois arma.zens de eme;:gênda, no pôrto de
Recife".
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Répública.
GETULIO VARGAS.

}cão de lJedonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.908- DE 27

DE SETEMBRO

DE 1944

Abre ao Departamento Aàministraüvo do Ser•?it;;o Público o crédito especial
de Cz·$ 5. 000.000,00 para despesas com a · organização da entidade a
que se refere o Decreto-lei n. 0 6.693, de 14 de julho de 1944, e dá outrás
providências
·
O Presidente da Rep-ública, usando da atribuição que lhe confere o
act. 180 da Constituição, e tendo em vista o disposto no a:rt. 2.0 e seu
§ 1.0 do Decreto-lei n. 0 i5. 694, de 14 de julho de 1944, decreta:
f?.rt. 1.° Fica aberto ao Depart2mento Administrativo do Serviço
Público o crédito especial de· cinco mUhões de cruzeiros (Cr$ 5. 000. 000,00),
para atender às despesas (Serviços e Encargos) com a org~mização, instalação
e funcionamento da entidade a que se refere o Decreto-lei n. 0 6.693, de 14
de julho de 1944.
Art. 2.0 O crédito de que tql.ta o artigo anterior será automàticamerle
registrado e distribuído pelo TI-ibunal de Contas ao Tesouro Nacional e pôsto,
no Banco do Brasil S. A., à disposição do Presidente do Departamento Administrativo do Serviço Público.
Art. 3.0 O Presidente do Depz.rtamento Adininistre:dvo dO Serviço
Público, após a instalação definitiva da entidade referida no art. 1.0 , preshu·á contas das despesas que realizar ao órgão competente da mesma entidade, previsto no!l seus estatutos.
Art. 4. 0

O saldo que porventura houVer na aplicação do· crédito de

que trata êste· Decr~Sto-lei será in'corporado ao íunclo patrimonial da entidade.

a ,que se destina.
Art. 5. 0
bliceção,

Art. 6.0

O presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua pu~

Hevogam-se 'as disposições em contrário.

_Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1944, 123.0 da Independ&nda e Sti.O
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa .
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DECRE'l'Çl-LEI N. 0 6. 909 - , IlE 27 DE SETEMBRO DE 1944
Dispõe sóbre a matéria do Decreto-lei rl. 0 5. 893 de 19 de outuixo de 194-3,
alterD.do pelo de n. 0 6.274, de 14 de fevereiro de 1944.

O Presidente da Repúblic~, usando da ntribuição que lhe cm1fere o ar,.
tig:o 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam excluídas d8. proibição .contida no parágra.fo -único do
at·t. 176, do Decreto-lei n. 0 5 .893, de 19 de outubro de 1943, alterado peln
d~J n.0 6.274, de 14 de :fevereiro de 1944, as sociedade":> coope~ativas fundf'ldas e organizadas no regime do Decreto n. 0 1. 637, de 5 de janeiro de 1907,
com objetivos estritame!.].te comerciais e que sOmente em virtude da variabilidade de seu capital sÓcial não possam, de direito, Ser incluídas ét~tre as sociedades anônimas.
Parágrafo único. A fim de que as sociedades aludidas neste artigo obtenham a ·autorização para sua transformação, é necessário que pr~vem o paga.mento, a partir de sua fundação, de todos os impostos e taxas federais, estaduais e 'municipais que tiverem onerado suas ~tividades yomercíais, até a presente data.
Art. :2.° Fica o Ministério dà Agricultura incurr:.bido ele conceder a necessária autorização para a transferência cl<ls sociedades compreendidas no
artigo anterior, em peSsoas jurídicas, de direito privado, desde que. não se tendo
ainda. adaptado à nova legislação cooperativista, o requeiram d~ntro de trinta (30) dias a contar da data de publicação do pr_esente pecreto-lei.
Art,.- 3.° Fica prorrogado, até 19 de .zbril de 1945, o pr:ozo de que trata
o art. 195 do Decreto-lei n. 0 5. 893, de 19 de o:utubro de 1943,

Art. 4.0 13:ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de· Janeiro, 27 de setern.bro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.o
da R:epública.
GETULIO V ÀRGAS.

Apolonio Salles.
Alexandre ·11'1arconde[; Filho.

A. de Soui<1 Costa..
Gust.:;.vo Capa::'"lema.

DECRETO-LEI N. 0 6. 910 -

DE

27 DE SETEMBRO DE 1944

1

Autoriza a assi!tatura de Um "ac61·do" entre o l'll.inistédo da Agricultura e o
Banco de Crédito da Borracha pa"t"a ãeser.volvimento e ampliaçâ.o dos tra.ba.lhos do Institut"o Agzor..ômico do Norte e dá. outras providências
O Presidente da Repúb1ic2, usando da :õ!t"ribuição que 14e confere o
tigo 180- da Con~titui.ção, decreta;

ar~

Art. 1.0 Fica o Ministério ô.n Agrkultura autorizado a a:'ssinar um "acôrd,o" com o Banco de Crédito da Borracha para ampliação e desenvolvimento
dos trab~lhos do lnstituto Agronômico do Norte.
Art. 2.0 O Instituto Agronômico do Norte fornecerá ao Banco de Crédito da Borracha, para plantio nas propriedades pelo tp.esmo financiadas, 80 %
das mudas e das sementes de pbntas lactíferas produzidas por aquêle Instituto e recomef!dadas pa::a a região .
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Art. 3.0 O Instituto Agronômic.o da Norte, por intermédio de seus téc:nicos, prestará assistência aos produtores beneficiados pelo Banco de Crédito
da Borracha, no que concerne ao aproveitamento racional das mudas· e semen~
tes produzidas pelo Instituto, correndo as despesas com o transporte do pessoal
â. conta do Banco de Crédito da Borracha.
Art. 4. 0 O Instituto AgronômiCo da Norte colz.borarâ com o Banco de
Crédito da Borr.2.cha no exsme da capacidade de produção das propriedades
que requererem financiamento pelo referido Banco.
Art. 5.0 O Banco de Crédito da Borracha concederá anualmente ao Ins~
tituto Agronômico do Norte úm crédito de um milhão de. :::rÜzeiros (Cr$
1-. 000. opo,OO), para atender às despesas de qualquer natureza destinadas à
amp~iação dos trabalhos daquele Instituto, em proveito da região amazônica.
§ 1.0
O crédito acima referido deverá ser depositado, no primeiro mês
de cada semestre, na Agência do Banco do Brasil em "Belém, Estado do Pará,
-em duas prestaçées semestnds de Cr$ 500.000,00. ·
§ 2.0 No corre::.1te exercício de 1944, fica estabelecido o depósito de
uma única cota de Ct-S 500.000,00, a ·ser feita no prazo de 30 dias. a partir
da publicação dêste Decreto-lei.
§ 3.0 A movimentação do crédito referido neste artigo será feita pelo Diretor do Instituto .ô.gronômico do Norte e nos seus impedimentos pelo seu
~ubstituto eventuz.l.
Art. 6. 0 Anualmente, o Instituto Agronômico do Norte submeterá à _aprovação do Ministro da Agricultura, por bter'Médio do Serviço Nacional de
Pesquisas Agronômicos, o programa dos trabalhos a serem custeados pelo crédito previsto no art. 5. 0 dêste Decmto~lei, o qual se:rá acompanhado do parecer do Bat:)co de Crédito d<~ Borracha.
Art. 7.0 O Diretor tl.o Instituto Agronômko do No:rte submeterá, anualmente, ao !IAinistro da Agricultur-a, 8. prestação de contas relativas à aplicação·
do crédito previsto 'nêste Decreto~lei, devendo urna cópia da mesma ser en·viada ao Diretor clo Banco de, Crédito da Borracha, depois de aprovada.
Art. 8.0 Êste Decreto.-lei entrará
revogadas as disposiçõés em contrário.

€'tn

vigor na dats de sua publicação,

Riv de Janeiro, 27 de setemb1·o de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
A. de Souza Costa .

DECRETO-LEI N. 0 6.911

-DE

28

DE SETEMBRO DE 1944

Cria função gratil'icada no Quadw I - Pai'te Permanente, do ldinistério da
. Vié!ção e Obras Públicas, e dá oútras providências
O Presidçmte da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, de<:réta:
Art. 1.0 Fica crisd-a, no Qu::dro I Parte Permane:1te, do Ministério
da Viacão e Oh:õ~."s Públicas, a função gratificada de Chefe de Portaria
(I. G .• l.).
.
'
Parágrafo umco. A função gmtificad;;• a qu0 se refere o presente artigo
será exer:::ida por contÍnt.!O ou, na falta dêste, por servente, escolhido e de-
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sigrlado pelo regpedivo Inspetor, se Íla Itl.?pstoria Geral de Iluminação estiv-er
lotado, ou mediante prévia:. autorização do Ministro 'de Est>~do, se pertencer
à lotação de outro órgão do mesmo Ministério.

Art. 2.° Fíca fixada em Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) anuais a gratificação da função a que se refere o artigo anterior.

Art. 3.0 Pa<ra atender, no presente exercício, 'à desp_esa decorrente da
execução dêste Decreto-lei, fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas. o ci&dito de Cr$ 7'50,00 (setécentos e cinqüentBI cruze.iros), suplementar

à·. Verba 1 - Pessoal - Consignação III - Vantagens - Subconsignação 09
- Funções .Gr;;_1:ificadas - 04 - Departamento 'de Administração - 06 Divisão do Pessoal, do anexo n. 0 22 do Orçs-mento Geral da União p~a 1944.
Art. 4. 0 ·Êste Decreto-lei entrará em vigor a contar de 1 de outubro do
corrente ano, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28. de setembro de 1944, 123.0 da• Independência e 56.0
da- República .
GETULIO

vARGAS.

João de Mendonça Lima.

A r de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 912 -

DE

29 DE SETEMBRO DE 1944

Reorganiza o Serviço Florestal do Ministério da Agâcultitra, e dá
outra~ providências
O Presidente ·da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 180 d<. Constituição, decret<::>.:
Art: 1.0 O S8rviço Florestal (S.F. ), . órgão integrante do Ministério
da Agricultura, diretamente subordinado ao Ministro de Estado. tem por finalidade promover a criação, o fomento, a proteção e a melhor utilização das
florestas do peís.
Art. 2.° Fica criado, no Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, um ca1·go isolado, de provimento em comissão, de Diretor (J .B.) S.F. - M.A.)- Padrão N.
Art. 3.0 ·Ficam criadas, no mesmo Quadro e Ministério. as seguintes
funções gratificadas, para o Serviçoll!Florestal:

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

Chefe de Seção (S.S.
Chefe de Seç2o (S.Pt.T.
Chefe de Seção (S.T.
Chefe de Seção (S.P.
Chefe de Seção (S. A.
Chefe de Biblioteca (B.
Chefe de Seção (S.B.G.
Chefe de SeçãO (S.B.S.
Chefe de Seção (S.B.A.
SuperiD:tendente · (J .B.

~

S.F.)

.

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

S.F.)
S.F.)
S.F.)
S.F.)
S.F.)
.J .B.

~

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

~

~

~

~

].B.

J.B.
S.F.)

...........

~

~

S.F.)
S.F.)
S.F.)

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

5.4og1oo anuais;
Cr$ 5.400,00 anuais;
Cr$ 5 400.00 anuais;
Cr$ 5.400,00 anuais;
C c$ 4. 200,00 anuais;
C c$ 5.400,00 anuais;
Cr$ 5. 400,00 anuais;
Cr$ 5.400.00 anuais;
Cr$ 5.400,00 anuais;
Cr$ 5.400,00 anuais.
Cc$

Art. 4.0 '- Ficam suprimida:::, no Quadro Permanente do Ministério da
Agricultura (Serviço .Florestal), 6, funções gratificadas de Chefe de Seção,
COf!l Cr$ 5.400,00 anuais, cada uma.
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Art. 5.cf Fica aberto, ao Ministério da Agricultura, anexo n,0 14, do
Orçamento Geral da República para 1944, o crédito suplementar de Cr$
62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros), em refôrço das seguintes dotações:
·
VERBA

1

~ PESSOAL

Consignação I Subconsignação O1

Pessoal Perma·nente

Pessoal Permanente ...... : ...... .

Consignação Ill Subconsignação 09 -

Funções gratificadas

Cr$ 42.000,00

Vantagens
............ .

Cr$ 20.400,00

Ari:. 6.0 O presente Decreto-lei entrará ,em vigor na data de sua publicação, revogados o artigo 2.0 e seu pará[rafo do- Decreto-lei ·n.o 3.889, .. de
5 de dezembro de 1941, 'o artigo 1.0 do Decreto-lei n.0 4 .182, de 16 de março
de 1942, e tôdas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123.0 da IndepenQ:ência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
A. de Souza Costa,

DECRETO-LEI N. 0 6 .·913 -

Í>E

29

DE SETEMBRO DE

1944

Cria funções gratificadaS no Quadro Permanente do Ministério

da Educação e Saúde

O Presidente da República,- usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Coristituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, no Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, pára o Serviço Nacional do Câncer, do Departamento Nacional de Saúde, as seguintes funções gratificadas:

1- ·Chefe do Instituto (I. C. ~ S.N.C. - D.N.S.).
Chefe de Seção (S.O.C. - S.N.C. ~ D.N.S.).
Chefe de Seção (S.A. S.N.C. ~ D.N.S.).
Secretário do Diretor (S.N.C. __,_____ D.N.S.) ...

1
1
1

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

7. 200,00
6 .. 600,00
4. 200,00
3, 000,00

anuais;
anuais;
anuais; e
anuais.

Art. 2.0 -Pam · ateu.der à despesa com a execução do dü:posto neste Deno período de 1 de setembro a 31 de dezembro dei corrente ano,
fica aberto ao Ministério da Eduçação e Saúde ~ Anexo n. 0 15 do Orça~
menta Geral da República para 1944 ~ o crédito de Cr.$ 7.000,00 (sete
mil cr,uzeiros) suplementar à Verba 1 - Pessoal, Consignação III - Vantagens, Subconsignação 09 Funções gratificadas.
creto~ lei,

Art.- 3.0

Êsie Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de seteml;;ro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS,

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.914 -

DE

29

DE SETEMBRO DE

1944

'.(ransforma o Serviço de Informação AgrÍcola do Ministério da Agricultut'a em

Serviço de Documentação
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da. Constituição, decreta:
Art'. 1.0 E' traonsformado em Serviço de Documentação (S.D.A. ), diretamente subordinado .ao Ministro de Estado, o atual Serviço de Informação
Agrí-cola d;o . Ministério da Agricultura.
''
Art . 2.0 O S. D. A. tem por finalidade a coleta, guardá., coordenação e
divulgação de obras, publicações, textos, relatórios, dados estatísticos e descritivos e outros elementos referentes às atividades do Ministério e à produção
:;.nimal, veget~l e mineral, em geral, _bem como a execução de exposições e
trabalhos cinematográficcs relativos à ação do Ministério e a assuntos agrícolas.
Art. 3.0 Para a perfeita execução dos tr.!i'balhos que lhe estão afetos) o
S.D.A. podez-á firmar acôrdos com os Est\dos e Municípios.
Art. 4.0 E' incorporada ·ao S.D.A. a Biblioteca do Departamento de
A,dministração do Iviinistério dâ! Agricultura.
Art. 5.0 O cargo de Diretor- ,em comissão, padrão O, do Serviço de Informação Agrícola, do Q. P. do Ministério da Agricultura, p61ssa a denominar-se
Diretor, em comissão, padrão O do S. D. A., do mesmo quadro.

Art. ,6.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na ds.<ta de sua publicação, revo-

gt~das as disposiçÕes em contrário.

Rio de J::.<neiro, 29 de setembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

APENSO
Figuram neste apenso as retificações publlcadas no
tercE. iro trimestre de 1944, referentes a decretos-leis ex-

pedidqs em trimestres anteriores.
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DECRETO-LEI N. 0 6.341-

D_!':

11

~E MARÇO DE

1944

Retificações: relação n,ominal a qUe se refere o art. 1.0 do Decretq-lei
n.O 6.341, de 11-3-44.
Página 5 . 483

Atendente -

classe D ---: onde se lê: 15 -

Iraci Moret Câmara

Leia-se:

15 -

claro

Página 5.484
Enfermeiro -

classe .G_- onde se lê: 16 -

Judite Ar·eias

Leia-se:

16-- claro
Página 5. 437
Médico Sanitarista -

onde se lê: 3 7 classe K

Leia-se:,
39

·classe K

Médico Sanitarista

cl~sse

K -

onde se lê: 37 - . Rodolfo Josetti

Leia-se:
3!J
38 39 -

~odolfo J osetti
.Décio do Amaral Fonteura.
Álvaro- Alves Barreto Praguer

Méà.ico -

classe K -

onde se lê: 13 -

Silva! Augusto Lins
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Leia-se:

claro

13 -

Página 5, 488
Oficial Administrativo -

onda se lê: 12 -

Palmira da, Silva F··eitas

onde se lê: 10 -

Artur Gomes Correia

Leia-se:
12 -

claro

Servente

classe D -

Leia-se_:

10 -

claro
Página 5 . 489

SerVente Leia-se:

classe C -

onde se lê: 87 -

João Eruno ..de Oliveira

87- cidra
Página 5. 490
Onde se lê: 5 -

Técnico de I .. aboratório L

Leia-se:
6 - Técnico de 'Laboratórid L
Técnico de Laboratório L - onde se lê: 5 -- Francisco. de Albuquerque
Leia-se:

5 6

~

Francisco de Albuquerque
Fábio Carneiro de Mendonça

Imprensa,. Naciónal :-:- ·Ri.o üe.

Janeir~. D, F. -

Brasil -
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DECRETO-LEI N. 0 6. 915 -

DE

2

DE OUTUBRO DE

1944

Manda incorporar ao Patrimônio Nacional patentes de invenção, modelos de
'
utilidade, -desenho ou modelos industriais, marcas de indústria e de co- mércio, títulos de estabelecimento, insígnias e frases de propaganda pertencentes a súditos de paises inimigos, domiciliados no estrangeiro
O· Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o ar-·
tigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 .Ficam incorporadas ao Patrimônio Nacional tôdas as patentes
de invenção, modelos; de utilidade, desenhos ou modelos industriais, bem como
as marcS's de indústria e de çomércio, títulos de estabelecimentos, insígnias e
frases de propaganda, concedidas ou registradas no Departamento Nacional de
Propriedade Industrial, pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no estrangeiro, súditos de países inimigos ou com os quais não mantenha
o Bra.sil relações diplomáticas,.
Parágrafo único. A incorporação ao P~trimônio Nacional, a que se refere
êste artigo, poderá estender-se às patentes de invenção, modelos de utilidade,
desenhos ou modelos industriais, bem como às marcas de indústria e de comércio, títulos de estabelecimentos, insígnias ou frases de propaganda, concedidos ou
registrados no Departamento Nacional de Propriedade Industrial em nome de
Pessoa::; ÍÍs"icas ou jurídicas de qualquer nacionalidade, domiciliadas no estran-·
geiro ou . no país, cuja atividade. seja contrária à _segurança ou· economia nscionais.
Art. 2.0 A incorpor.s.oção ao Patriinônio Nacional, realizada na forma
do artigo .anterior far-se-á s€m direito a qualquer indenização, seja a que
título fôr.
Art. 3. 0 As patentes e marcas incorporadas ao Patrimônio Nacional, na
forma dêste Decreto-lei, ficarão sob ·a edministração do Banco do Brasil S.A.,
como 2gente especial do Govêrrio, e que poderá expedir licenças para sua
utilização, de acôrdo com as condições e mediante as taxas que forem aprovadas pelo Govêrno, devendo, P..esses casos, dar conhecimento de t<iis atos ao
Departamento Nacional de Propriedade Industrial, para as anotações devidas.

A'l'OS
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Art, 4.0 E' facultada aó Banco do Brasil, medi::;ont-e prévia a,utorização
do Govêrno, a transferência a terceiros das Patentes,. marcas, títulos, insígnias
ou frases de propaganda diretamente registradas no Brasil ou protegidas em
virtude de convencões- ou acôrdos internacionais pertencentes às pessoas a lu:.
didas no art. 1.0 dêste Decreto-lei, em uso efetivo pelas firmas brasileiras,
cuja liquidação tenha sido' decretada-.
§ 1. 0 O ato de transferência só produzirá efeito depois de anotado no
Departamento Nacional de Propriedade Industrial.
§ 2. 0 Igual concessão poderá ser outorgada em relação aos pedidos depositados para fins de proteção, no .Bmsil, ficsmdo, para tanto,_ facultado às
emprêsas. interessa-das o prosseguimGnto e ultimação dos respectivos processos.

Art. 5.0 Aos pedido:; de patentes, m2.rcas, títulos de e:::t8.belecimentos,
insÍgl)ias e frases de propaganda, em andamento ao entrar em vigor o presente Decreto-lei, aplica-se :O disposto no art. 1. 0 , e a ultimação dêsses pedidos
atenderá ao que no mesmo se dispõe.
Art. 6. 0 O Depar1:amento Nacional de Propriedade Industrh·l fornecerá
ao B~nco do Brasil S. A. os esclarecimentos e informações qÚe êste necessitar para cumprimento do presente Decreto··J::d, podendo, ainda, mediante requisição por parte ·do Banco, enviar-lhe quaisquer documentos juntos a processos referentes a patentes ou a registros alcança·dos por êste De.creto-lei.
Art. 7. 0 As patentes de invenção, modelos· de utilidade, desenhos ou modelos industriais, marcas de indústria e de comércio; "títulos de estabelecimentos, insígnias ou Írases de propaganda, que fo;-em incorporadas ao Patrimônio Nacional, continuarãO a gozar de tôdas as garantias e vantagens s.•sseguradas por lei a ta-is patentes ou registros.
Art. 8. 0 Será equiparado aoS delitos contra a segurança nacional, e pas·
sívé-1 de julgamento pelo Tribunal de Segura-nça Nacional, qualquer ato de
fraude às- disposições dêste Decreto-lei.
Parágrafo único. A infração_ penal prevista neste artigo será punida com
. pena de prisão de um (1) a seis (6) mes~s, se outra pena mais gr&ve não
couber.
Art. 9. 0 O presente Do8creto-lei entrará em vigor à data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeirv, 2 de outubro de 1944, 123.0 da Indepe~dênci~ e 56.0 da

Repú~lica.

GETULiO VARGAS.

Alexandre Marco'ndes Filho.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6, 916 -

DE 2 DE OUTUBRO DE 1944

Modifica o artigo 46 da Lei das Contravenções Penais
O PresidPnte da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

!S
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Artigo único. O art. 4·6 do Decreto~ lei n. 0 3. 688, de 2 de outubro de
1941 (Lei das Contravenções Penais), passa a vigorar, a partir da publi·
cação da presente lei, com a seguinte redação:
"Art. 46. Usa1·, pUblicamente, de uniforme, ou distintivo de
função públicà que .não exerce; usar, indevi-damente, de sinal, distintivo
ou denominação cUjo empr&go seja regulado por lei.
Pena - multa, de duzentos a dois mil crUzeiros, se o faia não
constitui infração. pena.! mais grave".
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1944, 123.0 da
República.

Independênci~

e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO·LEI N. 0 .6.917

-DE

2

DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o Pndeito do Distrito Ff:deral a isentar as Faculdades Católicas do
pagam·ento do impôsto que·, menciona
O Presidente · da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. '180, da Constituição, e nos têrmcs do art. 31, do ·necreto·lei n. 0 96, de·
22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a isentar as
Faculdades CB.tólicns, de pagamento do impôsto de transmissão de proprie;.
dade inter~vivos ou causa-mortis, e sOmente "dêsses impostos, relativos às
aquisições, a título gratuito ou oneroso, de prédios e terrenos destinados ao
desenvolvimento de suas instalacões, estabelecimentos, hospitais e outros serviços dos cursos realizados pela; mesmas Faculdades.
Art. ,2.0

Revogam-se· as düsposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO· LEI N. 0 6. 918 -

DE

2

DE OUTUBRO DE

1944

Concede pensão especial a Virgilio Luz, pai de João Luz, assassinado em serviço
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe . confere o
tigo 180, da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Fica concedida a Virgílio Luz, pai de João Luz, ex·servidor
do DepartameiJto dos Correios e Telégrafos, assassinado em serviço, a pensão
especial 'de Cr$ 110,00 (cento e dez cruzeiros).

G

ATOS
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único. A pensão especial, a que se refere êste artigo, é deda data da vigência do presente Decreto~lei, correndo a des~
da verba orçamentária, destinada ao pagamento dos demais
cargo do Ministério da Fazenda.

Art. 2. 0 ~ste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação,
r_eyogadas as diSposições em contt:ário.
Rio- de Janeiro, G2 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República.
GETULIO VARGAS.

]oã.o de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO~LEI

N. 0 . 6.919 -

DE 3 DE OUTUBRO DE 1944

Dispõe sôbre o pessoal do Instituto Nacional do Sal e dá outras providências
O Presidente da República, usa.ndo da atribuição que lhe confere o
tig_o 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 Os serviços do Instituto Nacional do Sal (I. N, S.) serão exe~
cutados por empregados admitidos para as funções e séries funcionais da
respeCtiva Tabela Numérica, aprovada por decreto do Presidente da Repú~
blica.
Art. 2.0 Para o desempenho de funções reconhecidamente especializadas e de natureza técnica, quando não houver servidor devidamente habilitado, poderá o I. N. S. utilizar os serviços de profissionais, 111.ediante contrato
bilateral, autorizado pelo Presidente da· República.
Parágrafo único.
locação: ·

A proposta de contrato indicará, como condições de

a) o trabalho a ser executado;

· b) o período de execução, 'com as datas de início e terminação;
c) o regime de trabalho a que ficará sujeito o contrat2do;
d) o salário e outras vantagens.

e

Art. 3. 0 Na admissão de empregados é indispensável a comprovação
de habilitação' por meio._ de provas, ou de provas e títulos.
Parágrafo umco. O disposto n~st~ artigo não se aplica à!: funções em
comissão, que serão de livre preenchimento, devendo a escolha recair, de preferência, entre os empregados do I. N. S.
Art. 4.0 As promoções obedecerão, no que couber, ao sistema em vigm·
no Serviço Público Federal.
Art. 5.0
perceber:

Além do salário da função, o pessoal do I. N ·.S.

só poderá

a) salário-família;
b) gratificHção de função, prevista na Tab~la Numérica a que se refere
o art .. 1. 0 ;
c) gratificação semestral;

~ATDS.

DO PODER EXECU'.PIVO

7

d) gratificação pela prestação de serviço extraordinário, de acôrdo com o
disposto no Capítulo III ~o Título II do Decreto~lei n. 0 • 1. 713, de 28~10-939.
e respectiva· regulamentaçao;
e) ajuda de custo, de ac8rdo com o disposto no Capítulo V do Título II
do mesmo Decreto~lei; e
f) diárias par~ indenização das despesas de alimentação e pousada, de
acÚdo com o disposto no Capítulo IV do Título 11 do mesmo Decreto~lei,
e respectiva regulamentação.
§ 1.0
portânci~

A gratificação s~mestral não poderá exceder, por ar1o, a uma imequivalente a dois meses de salário.

§ 2.0 O atual ocupante da função de Secretário da Comihsão Executiva,
enquanto a exercer, poderá continuar a perceber a gratificação mensal de
Cr$ 500,00, além do salário a que tiver direito pelo exercício de qualquer
outra função.

Art. 6.° Fica elevado para Cr$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos cruzeiros) o vencimento m'msnl do presidente do I.N.S., fixado plo a.rtigo 14
do Regukmento apmvado pelo Decreto~lei n. 0 2 .398, de 11 .Ce julho dB 1940.

Art. 'J .0 O total dGs despesas do I. N. S. com os seus empregg,dos não
poderá exceder de 30 % da ··receita orçada.
lHt. 8.° Ficam revogadas a alínea m do artigo 5.0 , o parágrafo único
do artigo 7.0 , o artigo 45 c seus parágr-afos, do Regulamento aprovado pelo
Decreto~ lei, n.O 2. 398, de 11 de julho de 1940, o artigo 6. 0 e seu parágrafo
único, do Decreto~lei n. 0 5.077, dP. 11 de dezembro de 1942, e demais disposiçõas em contrário,
Art. 9.0 Êste Decretq~lei entrará em vígor na data ·de sua publicação,
exceto quanto ao disposto n'o artigo 6.0, que vigorará a partir de 1 de janeiro
de 1944.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúbliça. '
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO~i,.EI N. 0 6, 920

-

DE

3 DE OUTUBRO DE 1944

Dispõe sôbre o pessoal do Instituto Nacional do Pinho
O Prcôde1üe da República, us::..ndo da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 0:> serviços do Instituto Nacional do Pinho (I. N. P.) serão executados por empregados me11sr.•listas, admitidos para as funções e senes funcior.a,is ds• respectiva Tabela Numérica, aprovada por decreto do Presidente da
República, podendo também ser admitidos empregados contratados e diaristas.
§ 1.0 A admissão de contratado só poder_á ser feita mediante autoTiza.ção
expreEsa do Presidente da República e ·para o desempenho de funções reconhecidamente especializadas, parO! as quais não haja, no Instituto, servidor devi~
damerite habilitado.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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§ 2.o Só poderá ser admitido diarista para o desempenho de funções de
natureza braça.I ou subalterna.
§ 3.° Fica fix~odo em Cr$ 40,00 o salário diário máximo do diarista.
§ 4. 0 Aos contratados e diaristas do I.N.P. aplicar-sé-á, no que couber,
a h:gisla~ão referente aos extra.riumerários contratados e diaristas do· Serviço

Público Feder:õ.•l.
Art. 2.0 Na admissão de empregados mensalistas é indispensável a comprovação de habilitação, por meio de provas, ou de provas e títulos,· organizadas com 'a co1o.•boração do Departamento Administrativo do Serviço Público.
Parágrafo único. O disposto nêste artigo não se aplica às funções em comissão, que serão de livre preenchimento, devendo a escolha recair, de prefe~
rênci:a, e-ntre os empregados do I. N. P.
Art. 3.0 As promoções obed<i!cerão, no que couber, ao sistema em vigor
no Serviço Público Federal.
'
Art. 4.o Aléin do salário dÕI função, os empregados. do I.N.P. s6 poderão
perceber:
a) salário-família;
b)
gratificação pela prestação de serviço extraordinário, de acôrdo com

o disposto no Capítulo III do Titulo II do Decreto-lei n.O 1. 713, de 28-10-39,
e respectiva regula·nÍentaçãoj
c) ajuda de custo, de acôrdo com o disposto no Capítulo V do Título II
do' citado DGcreto-!ei n. 0 1. 713; e
à) diárias, para indenização de despesas de alimentação e pousaQ.a, de
acôn:W com o disposto no Capítulo IV do Título 11 do mesmo decreto~lei e respectiva regulamentação.
Art. 5.° Fie~ elevado pura Cr$ 66.000,00 o vencimento anual do President-e do I.N.P., fixado no art. 12 do Decreto-lei n. 0 4.813, de 8 de outubro
de 1942.
Art. 6.° Fica:zp. revogados a a1ínea e do art. 10 e o art. 37 do Decretolei n. 0 3. 8'13, de 8 de outubro da 1942, e demais disposições em contrário.
Art. 7.0 ~ste Decreto-lei entrará em vigor na dà.ta de sua publicação,
exceto quanto _ao disposto no· art. 5.0 , que vigorará ~ pl:tl'tir de 1 de janeiro

de 1944.
Rio de J-aneíro, em 3 de outubro de J,944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
~TULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,

DECRETO-LEI N.0 6.921 -DE 4 DE OUTUBRO DE 1944
Cria funções gratificadas no Quad>o I - Parte Permanente da Viação e Obras Públicas

do Ministério

O" }:>residente da República, usando d·a atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Ficam criadas, no Quadro I - Parte Permanente - do Ministério da Viação e Obras Públicas, ·para o Serviço de Documentaçãà, as
seguintes funções gratificadas:
1
1
1
1

Chefe de
Chefe de
Chefe de
Secretário

Seção (S.D. S.D.V.).; ..... .
Seção (S.P. S.D.V.) ....... .
Bib1ioteca (B. S.D.V.) ..... .
do Diretor ( S . D . V.) .. , ....•.• , .

Cc$ . 5.400,00
C c$ 5.400,00
C c$ 5.400,00
C c$ 4.200,00

anuais
anuais
anuais
anuai.s

ATOS
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Art. z.o Para atender a despesa com a execução do disposto neSte
Decreto-lei, no ·período de 1 de outubro a 31 de dezembro do corrente ano,
fica aberto ao Ministé:do da Viação e Obras Públicas Anexo n. 0 22 do
Orçamento Geral da República pam 1944- o crédito de Cr$ 5.100~00 (c.inco
mil e cem cruzeiros), suplementar à Verba 1 - Pessoal, Con~gnação III Vantagens, Subconsignnção 09 Funções gratificadas.
Art. 3. 0

·

Êste Decreto-lei entrará em- vigór na data de Sua publicação.

Rio de Janeiro, 4 d~ outubro de 1944, 123.0 da !ndependêP..éia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lim3..
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 922 -

DE 4

DE OU'tm:mo DE

1944

Dispõe sôbre a identificação do aado bovino vacinado contra o ahôrto infeccioso e dá outras providências
O Presidente da República, usm-~do da atribuição que lhe confere o artigo 180 da ConstitUição, decreta:
Art. 1.0 Os p!·oprietários de gado bovino que procederem à vacinação
contra o abôrto infeccioso (hruceila :;;,.hortm)' em animais dessa esp&cie, ficam
obrigados a iden_tificá-los com marcação especial.
Parágrafo único. A marcação de que .trata êste artigo será feita a
ferro candente no lado esquerdo da cara do animal, com marca representada
por uma circunferência com oito centímetros (0,08 m) de' diâmetro, sendo
terminantemente proibida a, aposição de qualqu~r outra marca naqu~le local.
Art. 2.0 Sàmente poderão ser empregados na vacinação contra a moléstia referida no artigo ariterior e na verificação do respectivo diagnóstico,
Produtos registrados na forma da legislação em vigor.
Art. 3.0 Todo "proprietário dé gado bovino se::á obrigado a comunicar
às dependências da .Divisão de Defesa Sanitária Animal do Departamento
Nacional da Pr-cdução Animal as vacinações realizadas na forma do art. 1.0
e as sôro-aglutinações procedidas, indicando, neste último caso, se as reações
foram positivas, negativas ou suspeitas.
Art. 4.0 A inscl"ição de bovinos nos Registros Genealógicos ficará condicionada à apresentação de prova da reação negativa à sôro-aglutinação
ou à de terem sido vacinados se se tratar de animais até 8 meses de idade.
Parágrafo único. Para os efeitOs dêste artigo, são autoridades competentes para firmar certificados de sôro-agh,.1tinação ou de vacinação os veterinários dos qu8dros do I<A:inístério 'da Agricultur2, das Secretarias ou Diretorias cle Agricultuw· dos Estados e do Distrito. Federal.
Art, 5.0 Ao proprietário de g;ado bovino que deixar de proceder à
marcação determinad~ no artigo 1.0 será aplicada a inulta de duzentos cruzeiros (Cr$ 200,00) por animal vacino.do, e. o que deixar de fazer a comunicação exigida no artigo 3.0 incorrerá na rpulta de quinhentos cruzeiros (Cr$

500,00).
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Art. 6.0 São competentes:
a) Para a lavratura elo auto de infração os serventuários do Ministério da
Agricultura, diõ!s Secretarias ou Diretorias de Agricultura dos Estados e do
Distrito Federal;
b) Para a aplice.cão da multa o Diretor da Divisão de Defesa Sanitária

Animal do Departame;to Nacional da Producão Animal e os Inspetores Chefes
das Inspetorias Regionais dá mesma Div~sã; ou seus substitÚ.tos legais.
§ 1.0 Os autos ~erão lavrados em três vias, das quais a primeira será
enviada à autoridade competente para a àplicação da multa, a segunda será
entregue ao infmtcr ou seu preposto e a terceira ficará com o autuante.
§ 2.0 O infrator, uma vez notificado da aplicação da multa terá o
prazo máximo de quinze ( 15) dias para recolher aos cofres públicos federais
a importância correspondente, sob pena de cobránça judiciária .na forma da
lei.

Art. 7.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, exceto quanto ao disposto no art. 4. 0 , que passará a vigorar ,dentro
de seis ( 6) meses, a contar da mesma data.
Art. 8.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, .4 de outubro ds 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolônio Salles.

DECRETO-LEI N.0 6. 923 -

DE 4 DE OUTUBRO DE

1944

Concedo pensão especial à viúva e aos filhos menores de Marcial Mozart,
vítima. de acidente em serviço
O Presidente da República, usando da atribuição quê lhe confere· o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É concedida à viúva e filhos menores de Marcial Mozart, falecido em 17 de março de 1944, em conseqüência de acidente ocorrido no
Parque de Actonáutica dos Afonsos, ulna." pemão especial na importância
de trezentos e s~tsnt2 e cinco cruzeiros (Cr$ 375,00) mensais, correspondente
à metade do snlário que o servidor percebia àquela data.
Parágrafo único. A pensão especial de que trata êste artigo, é devida
a partir da data de vigência do presente Decreto-lei, correndo a despesa à
conta da verba orçamentári::l destinada ao pagamento dos dem<\is pensionistas a cargo do Ivlinistério da Fazenda.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de
blicaç2.o, revogadas as disposições em contrário.

~ua

pu-

Rio de Janeiro, 4 de outubro ds 1944, 123.0 da Indep8ndência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado FilhO.
A. de Souza Costa.

continua aqui>
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DECRETO-LEI N. 0 6. 924 -

EXECUTIVO

DE 4 DE OUTUBRO DE 1944

Concede pensão especial à viúva e aos filhos menores de Aldano de Araújo,
vítima de acidente em serviço
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decre~a:
Art. 1.o E' concedida à viúva e filhos menores de Aldano de Araújo,
falecido em· 17 de março de 1944, em conseqüência de acidente ocorrido no
Parque de Aeronáutica dos Afonsos, uma pensão especial na importância de
Cr$ 350,00 (trezentos e cinqüenta cruzeiros) mensais, correspondente à metade do salário que o servidor perçebia àquela data.
·Parágrafo único. A pensão especial de que trs•ta êste artigo, é devida
a partir da data de vigência do presente pecreto-lei, correndo a despesa à
conta da verba orçamentária destinada ao pagamento cios demais p-ensionistas
a cargo do Ministério da Fazenda.

Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 925 -

DE

4 DE OUTUBRO DE 1944

, Altera as carreiras de Biologista e Tecnologista, dos Qua.dros Permanente e
Onico, dos Ministérios da Educação e Saúde e do Trabalho, Indústria e
Comér.cio, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Ait. 1.° Ficam alteradas, cOnforme as tabelas· anexas, as carreiras de
Biologista, do Quadro Permanente do Ministério da Educs.ção e Saúde e de
Tecnologista do Quadro Úniêo do Ministé,rio do Trabalho, Indústria e Comércio.
Parágrafo úpico. O Decreto do funcionário atingido. pelo disposto neste
artigo será apostilado pela Divisão do 'Pessoal do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2.0 Para atender, no período de 15 de outubro a 31 de dezembro
do corrente ano, à, despesa com o d~sposto neste Decreto-lei, fica aberto ao
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio - Anexo n. 0 21 do Orçamento
Geral da República para 1944- o crédito de Cr$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos cruzeiros), suplementar à Verba 1 - Pessoal, Co_nsignaçâo I - .Pessoal Permanente, Subccinsignaçâo 01 - P.~ssoal Permanente.
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Art. 3.° Fica sem aplicação a parcela ',de Cr$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos cruzeiros) da Verba 1 Pessoal, Conúgnação I Pess·oal Perma- ·
nente, Sub consignação O1 - Pessoal Permanente, do Anexo n. 0 15 - Millls-.
tério da Educ.ação e Saúde, do Orçamento Geral da ~epública para 1944.
Art. 4.0

' Êste
.

Decreto-lei entrará .em vigOr, na data de sua publicação.
.

Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Gustavo Capanema,
A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.926

~·DE 5

DE OUTUBRO DE 1944

Cria Unidades de Aviação e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art.

1.0

O ar-

São criadas as seguintes Unidades de Aviação:

a) Na 2.a Zona Aérea:

1) - O 4. 0 Grupo de Bombardeio Médio, com sede normal na Base
Aérea de Fortaleza.
2) O 1.0 Grupo Misto, com sede normal em Natal e •:onstituído de
esquadrilhas de Caça e de Bombardeio Médio.
Na 3.a Zona Aérea:
1 O 1.0 Grupo de Transporte, com sede normal no Aeroporto Santos
Dumont,. subordinado ao Ministro da Aeronáutica .
2 - O 2·. 0 Grupo de Transporte, com sede normal no Campo dos Afonsos, subordinado à Diretoria de Rotas Aéreas.
b)

c) Na 4.a Zona Aérea:
1 1.0 Grupo Misto de Instrução, com sede normal na Base Aérea
de São Paulo e destinado à instrução dos alunos da Escola Técnica de Viação de São :Paulo, da qual é parte integrante.
2 O 2.0 Grupo de Bombardeio Leve, com sede normal na Base
Aérea de São Paulo.
d) Na s.a Zona Aérea:
-1 5. 0 Regimento de Aviação, com sede normal na B2se Aérea de
Curitiba.
2 O 3.0 Grupo de Bomba'rdeio Picado, com sede normal na Base
Aérea d.::: c,uitiba.
Pm·ágrafo único. O 5.0 Regimento de Aviação ficará constituído do
1.0 Grupo de Caça, já existente, e do 3.0 Grupo de Bombardeio Picado,
criado.
Art. 2.0 O 2. 0 Grupo de Caça tem sua sede transferida da· Base Aérea
de Natal para a Base Aérea de Santa Cruz a fim de integrar o 1.0 Regimento de Aviaçãq (art. 2.0 do Deci'eto~lei n. 0 6. 796, de 17 de agôsto do
corrente ano) .
-'
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entra em vigor no data de sua publicação, revog8.das as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS .

]oaépvim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6. 927 -

DE

5 DE OUTUBRO

DE

1944

Altera a redação do art. 1.0 do Decreto-lei ·n.0 2 .115, de 5 de abril de 1940.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 O art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 2. 115, de 5 de abril de 1940, que
fixa o interstício para a promoção de aspirante a oficial da Polícia Militar
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do Distrito Federal, passa a vigorar, até 31 de dezemb1·o de 1944, com a
seguinte redação:
Art. 1.° Fica fixado em 10 meses o interstício para a pronwçâ(.) de aspirante a oficial da Polícia Militar do Distrito Federal.
Art. 2.0 O pÍe~ente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em (ontráfio.
Rio de Janeiro, 5 da outubro de 1944, 123.0 da Independência e 5Q.O
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6.928 -'-- DE 5 DE OUTUBRO' DE 1944

Altera a redação do art. 8.0 da lei n.0 192, de 17 de janeiro de 1936

'
O P:reúdente da República, .usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 O art. 8.0 da lei n. 0 192, de 17 de janeiro de 1936, passa a
_vigorar com a s~guinte redação:
1
'Art. 8.0 As promcções- nas Polícias Militares serão por antiguidade, merecimento e bravura:

a) ao pôstó de Major, um têrço da·s vagas por antigui.dade e
dois terços por merecimento;
b) aos de 1.0 Tenente e Capitão, metade por antiguidade e
metade por mefecimento;
c) ao de 2.0 Tentmte, por merecimento intelectual.
§ .1.0
Os postos de Tenente-Coronel e Coronel serão providos,
conforme a lei, por comissionmnenio quando se tratar do Comandante Geral, e por prom0ção, pelo princípio de merecimento, quando
se tratar de vaga verificada no quadro ordinário.
§ 2..0 A nomeação de oficiais médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários, obedecerá à ordem de classificação em concurso; e a promoção ~ 2.0 Tenente será feita de acôrdo .com ~ ordem
de classificação intelectual, dentro de cada turm~, salvo os direitos
expressos em leis e regulamentos."'

Art. 2.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na dat'a de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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EXECU'.rlVO
DE

5

DE OUTUBRO DE

1944

Modifica a redação do item VII do art. 97 do Decreto-lei n. 0 1.713, de 28
outubro de 1939

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição,· decreta:

ar~

Art. 1.0 O item VII. do art. 97 do Decreto~lei n.0 1. 713, de 28 de
outubro de 1939, Passa a vigorar com a seguinte redação:
"Exercício das funções de Interventor Federal ou outras de
govêrno ou administrãção, em qualquer parte do te:rritório nacional,
por nomeação do Presidente da República, ou em virtude de nÍandato eletivo".
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua
blicação, revogadas as disposições em contrário.

pu~

Rio de ]ai1eiro, 5 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandra Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
Canrohert Pereira da .Costa.

Henriaue A. Guill!em.
João de Mendonça Lima.
P. Le§.o Velloso.
Apolonio Salles.

Gustavo Cf!panema.
Joaquim Pedro Salaado Filho.

DECRETO-LEI

N.O 6. 930

-

DE

5

DE OUTUBRO DE

1944

Altera a redação dos arts. 1.0 e 3.0 do Decreto-lei n.0 3. 939, de 16 de dezembro
de 1941 e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Os arts. 1. 0 e 3.0 do Decreto-lei n. 0 3. 939, de 16 de. dezembro
de 1941, p~ssam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1.0 A administração .das Caixas de Aposentadoria e Pensões, sujeita à orientação e fiscalização do Conselho Nacional do
Trabalho, será exercida, na forma dêste Decreto-lei, por um presidente, de nomeação do Presidente da República, e que deverá preencher os requisitos enumerados no art. 3.0.
Col. de Leis -

Vol. VII

F'. !
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§ 1.0 O presidente perceberá a remuneração que fôr fixada,
em cada caso, pelo Ministro, por proposta do Presidente do Con-

selho Nacional de Trabalho, até o máximo de Cr$ 4.500,00 (quatro

mil e quinhentos cruzeiros) mensais, tendo em vista o número de
~ssociados, as condições financeiras e a situação atuarial da res·
pectiva Caixa.
§ 2.0 O presidente será substituído, nos seus impedimentos,
pelo empregado d,a Caixa, que pr€vianiente designar, podendo o

Presidente da República, por proposta do Ministro, p.omear-lhe
substituto, quando o impedimento exceder de 30 (trinta) dias,
§ 3.0
O substituto, quando designado pelo Presidente da República, deverá preencher os requisitos , enumerados no art. 3.0 •
Art. 3.0 São requisitos para o exercício de cargo de presidente da Caixa de Aposentadoria e Pensões:
a) ser brasileiro nato;
b) estar quite com o serviço mÜitar;
c) ter mais de 25 anos de idade;
d) possuir diploma de curso superior, registrado de acôrdo com

as leis em vigor, ou ser pessoa de notórios conhecimentos em matéria de organização administrativa e previdência social;
e) estar isento de culpa criminal e ·ter idoneidade moral para
o exercício do cargo.
Art. 2.0 Os mandatos dos atuais presidentes, nomeados de acôrdo com
o disposto no parágrafo único do al't. 12 do ·Decreto-lei n.0 3.939, de 16 de
dezembro de 1941, na nova redação que lhe deu o Decreto-lei n. 0 4. 080, de
3 de fevereiro de 1942, assim como o dos membros dos novos Conselhos
Fiscais, designados nos têrmos do art. 2.0 do primêiro dêsses Decretos-leis,
contar-se-á, para o efeito de que dispõe o art. 5.0 do mesmo Decreto-lei,
a partir de 1 de janeiro de 1945, considerando-se acresCido o período antecandente a esta data.
Art. 3.0 O presente Decreto-léi entrará e!n vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo~ições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de' outubro "de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da_

R~pública.

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,

DECRETO-LEI

N. 0

6.931

-:-;DE 5 DE OUTVBRO DE

1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 9. 063, 083,20, para
pagamento de .notas de papel-moeda
O Presidente da República, usando da atribuição
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao
nove milhões, e sessenta e três·
(Cr$ 9. 063. 083,20), que será
em Nova York, para atender

qu~

lhe confere o ar-

Ministério da Fazenda o crédito especial de
mil, e oitenta e três· cruzeiros e vinte centavos
distribuído à Delegacia do TeS<Juro Brasileiro
à despesa (Serviços e Encargos) proveniente
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de fornecimentos de notas dt:i papel-moeda, efetuados pela fi~ma "American
Bank Note Company',', na conformidade do processo protocolado no Tesouro
Nacional sob n.0 172.012-44, a saber:

US$

10.000.000
2.000.000
250.000

cédulas de Cr$ 10,00, das senes 1.a a 315.a,
pelo preço de ........ , .. , .............•.
cédulas de Cr$ 20,00, das séries 1.a a S.a,
pelo pteço de .......................•...
cédulas de Cr$ 50,00, das séries 1.a a 100.a
céd.ulas de Cr$ 100,00, das séries 1.8 a 20.8 ·•
cédulas de Cr$ 500,00, das séries 1.a a 3.8 •••

44.250.000

cédulas, pelo preço de . , . , , .............. .

31.500.000
500.000

312.606,00
5.068,75
101.830,00
21.434,00
3.050,00
443.988,75
9.165,41

Despesas de transp,orte- e seguros . , .. , .. , ...

453.154,16
Art. 2.0

:ftste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de outtÍbro de-1944, 123.0 da Independência e ~O." oa
República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6. 932 -

DE 5

DE OUTUBRO DE

1944

Abre ao Ministério da ·Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
6.403.167,20, para prosseguimento _da construção do ramal de Treviso,
da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° F.ica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas, com
·fundamento no Decreto-lei n.O 2. 667, de 3 de oUtubro de 1940, o crédito especial de seis milhões, quatrocentos e três mil e cento e sessenta e sete cruzeiros e vinte centavos (Cr$ 6 .403, 167,20), para atender às despesas (Obras,
Desapropriações, Aquisições de Imóveis e Equipamentos) com o _prosseguimento da construção. do primeiro trecho do ramal de Treviso, da Estrada de
Ferro Dona Teresa Cristina.
.
Art. 2.0 í!:ste Decreto~ lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 · Rev~gam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56: 0 da
República.
GEtULIO VARGAS.

João de 1\!endonça Lima.
A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N.0 6. 933. -

DE 6 DE OUTUBRO DE 1944

Abre ao Ministério da'· Viação e Obras Públicas o crédito suplementar. de
Cr$ 50. 000,00, à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, .decreta:

Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de cinqüenta mil cruzeiros
(Cr$ 50.000,00), em refôrço da Verba 1 Pessoal, do vigente orçamento
do Ministério da Viação e Obrm; Públicas (Anexo n.0 22 do Decreto-lei
n. 0 6.143,- de 29 de dezembro de 1943), como segue:
·VERBA 1 Consi~nação

V -

PESSOAL

Outras Despesas com Pessoal

S/c. 25- Substituições
04- Departamento de Administra-ção
06- Divisão do Pessoal .......... , , . . . . .

Cr$ 50.000,00

Art. 2.~ Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de wa pu~lics.'ÇãO.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em coiltrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Ind7'pendência e 56.0
da Repúqlica.
GETULIO

VARGAS.

}oiio de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa,

DECRETO-LEI N. 0 6.934 -

DE 6 DE OUTUBRO DE 1944

Abre ao Minisf:écio da Educação e Saúde o crédito especial de Cr$ 50.000,00,
para despesas decorrentes de doação proposta à Embaixada do Brasil em
Lisboa

art,

O Presidente d9. República, usando da- atribuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica abe:rto ao Ministério da Educação e Saúde o crédito ~
pedal de cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 50. 000,00), pa<ra atender às despesas
(Serviços e Encargos) de qualquer natureza, inclusive as de frete mSlritimo
e restauração, decorrentes da doação de onze ( 11) coches dos Séculos XVlli
e XIX, prOposta à Embaixad:>J do Brasil em Lisboa.

continua aqui>
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Art . 2.o O crédito de que trata o artigo anterior será automàticarnente
registrado pelo Tribunal de Contas e distribuído à Tesouraria do Departemento de Administração do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de outubro 4e 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RepúblicE.•.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.935 -

DE

6 DE OUTUBRO DE 1944

Abre o cr~ito especial de Cr$ 60. 000,00, para prêmio ao maestro
Francisco Braga
O Preúdente da República, usando
art. 180 da Constituição; decreta:

d~

atribuição que lhe confere o

Art. 1.° Fies- aberto ao Ministério da Educação e Saúde o crédito es~
pedal de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), para concessão de um
prêmio &-o maestro Francisco Braga, em sinal de reconhecimento nacional
pela composição do Hino à Bandeira.
Art. 2.0 ÊÍ>te Decreto-lei e:rltrQ<rá em vigor na data de sua publicação:
revogadas as dispOsições em contrário.

Rio de Janeir-o, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da

Repúblic~.

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A'. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 6. 936 -

DE

6 DE OUTUBRO DE 1944

Estende a diplomados pela Escola de Educação Física da Fôrça Policial do
Estado de São Paulo as regalias dos licenciados em educação tísica e dos
médicos especializadOs em educação física e desportos.
O Presidente da República, usando d<>! atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 Os diplomas de instrutor e de monitor de educação física e
os de médico especializado em educação física e desportos expedidos até
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o ano escolar de 1942 pela Escola de EducF:Ção Física da Fôrça Policial do
Estado de São Paulo, ficam equiparados, para• todos os efeitos, aos diplomas
de licenciados em educação fisic8! e aos de médico especializado' em educação
física e despeitos, respectivamente.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entraorá em vigor na data de sua publicãção,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República-.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO-LEI N. 0 6.937 -

DE

6

DE OUTUBRO DE

1944'

Reorganiza o Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política e dá outras
providências
O Presidente da República, usando d::,. atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O Serviço de _Estatística Demográfica Moral e Polítice
(S.E.D.M.P.), subordinado administrativamente ~o Ministério da Justiça
e Negócios Interiores e obediente à orienta_ção técnica do Conselho Nacional
de Estc..<t:Ística, constitui um dos Órgãos executivos centrais do Instituto Brasileiro de Geografia e EStatística. (I.B.G.E.) e tem pOr finalidade levantar
m; estatísticas referentes às atividades demográficas, morais, OOministrativas
<.!- políticas do país, bem como promover, em publicações próprias, ou por intermédio do Serviço de Documentação e do I. B. G. E., a divulgação dessas esta-tísticas,
Art. 2.0
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção

O S.E.D.M.P. compreende:

Demográfica (S. D. ) ;
Moral e Política (S. M. P.);
Policial e Judiciária (S.P.J. );
de Estudos e Análises (S. E. A, ) ;
de Administra-ção (S. A. ) ;
de Mecanização (S.M.).

Art. 3.0 O S. E. D. M. P. terá os potmenores de sua- organização e as
nprmas para o seu .fimcions.<mento estabelecidos em regimento.
Art. 4.0 O presente Decreto-lei eptrará em vigor na data de sua publica;,ção, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Independêç.cia e 56.0
da República•.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,

ATOS
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N. 0 6. 938 -

DE

7

DE OUTUBRO DE

1944

Dispõe sôbre o financiamento da safra de algodão de 1944-45, e dá
outr:a.s. providências
O Presidente da República, usando da .atribuiçãO que 1he conf,ere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica o Banco do Brasil S; A. autorizado :;:t finar.ciar, pela 10ua
Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, a safra de algodão de 1944-45, na
base de noventa cruzeiros (Cr$ 90,00), brutos, eqUivalentes a oitenta e dois
cruzeiros (Cr$ 82,00), líquidos, aproximadamente, por arroba de qui"nze quilos
(15 kg) em pluma, para o tipo 5, com fibra de 28-30 milímeb·os de comprimento, correspondente a vinte e oito Cruzeiros (Cr$ 28,00), aproximadamente,
por arroba de algodão em caroço da produção estimada do tipo médio.
Art. 2.0 A Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Bra~>il
S. A. só realizará financiamento quando o produto lhe f8r oferecido em fardos de densidade média nunca inferior a quatrocentos quilos {400 kg) por
metro cúbico, amarrados com seis ou mais fitas de aço, podendo uma ser.
emendada.
Parágrafo umco. Nas localidades onde não existirem fita!! de aço, poderão os fardos ser amarrados com arames, desde que se lhes assegure a densidade ·mínima prevista no artigo anterior.
Art. 3.0 Entende-se por safra 1944-45 aquela cuja colheita se iniciou
na zona Norte do país eril agôsto do corrente ano, -bem como a que na zona
Sul 'começará a ser colhida em 1.0 de março de 1945,
Art. 4.0 Os serviços de Fomento da- Produção Vegetal, nos Estados algodoeiros, através dos respectivos governos ou do Ministério da Agriculturg
a que estiverem subordinados, ficam obrigados á remeter, dentro dos prazos
abaixo fixados, para exame e aprov<:ção da Comissão de Financiamento na Produção, acompanhada de t8das as informações indispensáveis ao conhecimentç
da área algodoeira a semear,' bem como de todo e qualquer esclarecim'ento
necessário às operações de financiamento, a estimativa da quantidade de sementes destinada ao plantio da nova saha, sendo:
a) na zona Sul do país, até 31 de julho .de 1945;
b) na zona Norte do país, até 31 de janeiro de 1946.

Parágraf~ único, Entende-se por safra na zona Sul do país a produzida
nos Estados de São Paulo, Paraná, :Minas Gerais, Rio de Janeiro. Goiás, Mato
Grosso, Espírito Santo; e na zona Norte do ·país a produzida nos Estados
desde o Pará até o N arte da Bahia.
Art. 5.° Ficam asseguradas aos remanescentes da safra de 1943-44 d0
Sul do país, ainda em curso, as vantagens do financiamento previsto no art. 1.0
dêste Decreto-lei, dentro das condições mencionadas no art. 2. ') e seu parágr'afo único.
§ 1.0 Aos remanescentes da safra de 1943-44, já .financiados pela Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco dQ Brasil S. A., nos têrmos
do Decreto-lei n. 0 6.397, de 1.0 de abril de 1944, fica assegurada, por mai<J
seis meses a partir da data da publicação dêste Decreto-lei, a prorrogação dos
contratos em vigor, nas condições previstas neste artigo.

§ 2.0 Entendem-se por remanescentes da safra de 1943-44 os algodões
colhidos e beneficiados no Sul do país, de 1.0 de março de 1944 até 28 de
fevereiro de 1945.
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Art. 6.0 Só será concedido financiamento para algodões da safra de
1944-45 do Sul do país quando produzidos por lavradores que provarem ter
semeado, com cereais, área equivalente )lo mínimo a vinte por cento ( 20 o/o)
da respectiva área algodoeira plantada no citado ano agrícola.
Art. 7.0 Os lavradores de algodão que, durante a .safra de 1944-45, a
ser· iniciada na zona Sul do país, não provarem ter semeado com cereais e
área prevista no artigo anterior,· além de perderem direito ao financiament0
me~cionado no art. 1.0 do presente Decreto-lei, ficarão proibidos de adquirir
sementes para plantio ho subseqüente ano agrícola, a não. ser em casçs especiais, a critério das autoridades competentes do Ministério da Agricultura ou
das Secretarias de Agricultura dos _Estados algodoeiros.
Art, 8.0

Só serão efetuadas as operações usuais- de financiamento corn

base no penhor agrícola aos lavradores de algodão que provarem ter semeado

com cereais a área prevista no art, 6.0 dêste Decreto-lei.
Art. 9.0 O Govêrno Federal providenciará por intermédio do Ministério da Agricultura ou mediante entendimento com as Secrehrias de Agr~
cultura dos Estados algodoeiros, para que sejam fiel e rigorosamente observados os dispositivos dos arts. 6.0 , 7.0 e 8.0 do presente Decreto-lei-.
Art. 10. A fim de manter a estabilidade dos mercados do país no~
níveis decorrentes do financiamento previsto neste :Óecreto~lei, o Govêrno Fe~
dera!, quando necessário, tomará as providências indispensáveis para impedir
movimentos especulativos suscetíveis de, alterando essa estabilidade, prejud!car os inter&sses ligados à eéonomia algodoeira do país.
Art. 11. Fica o Ministro de. Estado dos Negócios da Fazenda autorizado a contratar ·com o Banco do Brasil, S. A. as condições necessárias ao
financiamento de que trata êste Decreto-lei.

Art. 12. As instruções para execução dêste Decre~o-lei, na parte relativa
ao financiamento das diversas classes e tipos de algodão serão tmediatamente
baixadas pelo Banco do Brasil S . A., nas seguintes condições:
a) Para a safra de 1944-45 do Norte do país, já iniciada, ficam mantido~
os ágios e deságios aprov&.dos pela Comissão de Financiamento da Produção
para a safra de 1943-44.

b) Para a safra de 1944-45 do Sul do país a tabela de ágios e deságios
será posta em execução, em , março de 1945, depois de aprovada pela ·Co·
missão de Financiamento da Produção.
Art. 13.
blicação.
Art.- 14.

O prescr:;te Decreto-lei entrará em vigor na data de sua puRevogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da

Repú~lica.

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
Apolonio Salles.

ATOS

DO

25

PODER EXECUTIVO

DECRETO-LEI N. 0 6. 939 -

DE

7

DE OUTUBRO DE

1944

Modifica a incidência da cota especial sôbte o algodão em pluma, e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica mantida para a saí;a de algodão do país de 1944-45 a
cÕta especial criada pelos Decretos-leis ns. 5.582, de 17 de junho de 1943,
e 6. 398, de 1 de abril de 1944, quando o produto fôr consunlido pelas fá.
bricas do país.
Parágrafo único. Os remanescentes da safra de algodão de 1943-44, c.
que se referem os pecretos-leis ns. 5. 582, de 17 de junho de 1943, e 6. 398,
de 1 de abril de 1944, continuam sujeitos às disposições dªste Decreto-lei
na parte relativa ao produto destinado ao consumo das fábricas do país.
em
de
ser
mo

Art. 2.0 As fábricas do país que não tiverem pago a cota até a data
Que êste Decreto-lei entrar em vigor, podenlo fazê-lo até 30 de novembro
1944, sem multa, passando a cobrança da cota, dessa data em diante, a
feita no dôbro, cabendo aos fiscais cinqüenta por cento (50%) do acrésci·
resultante da dita cobrança em dôbro.

Art. 3.0 Para os algodões da safra de 1944-45 do país destinados à ex·
portação, a "cota especial" será de cinqüenta centavos (Cr$ 0,50) por quilc.
Parágrafo único. Os remanescentes de algodão da safra de 1943-44, não
comprometidos ainda. para a exportação, ficam igualmente sujeitos à cota es·
pecial prevista neste artigo .
Art. 4. 0 A arrecadaÇão, recolhimento, escrituração e aplicação da cota
especial a que se referem os artigos anteriores obedecerão às mesmas dispo
sições já estabelecidas para as cotas de que tratam os Decretos-leis ns. 5. 582,
de 17 de junho de 1943, e 6. 398, de 1 de abril de 1944.
Art. ·5.0

Ê:ste Decreto-lei entrar~ em vigor na data de sua publicação.

Art. 6.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.u
da República.
GETULIO VARGAS.

A, de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6, 940 -

DE

9

DE· OUTUBRO DE

1944

Isenta as viaturas automóveis - tipo militar, pertencentes ao Exército,
do emplacamento municipal

q Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As viaturas automóveis do Exército, tipo militar, cuja identificação e registro foram estabelecidos pelo Decreto n. 0 16.456 A, de 28 du
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agôsto de 1944, ficam isentas das disposições contidas nos artigos 75, 76 e 90
e seus parágrafos, do Código Nacional da Trânsito, aprovado pelo Decreto-lei
n. 0 3. 651, de 25 de setembro de 1941.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua -,Publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Canrobert

Pereir~

da Costa,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6.941 -

·nE

9

DE OUTUBRO DE

1944

Dispõe sôbre a aposentadoria de Raimundo Costa_

O Presidente da República, usando da 2tribuição qus lhe confere o artigÓ 180 da Constituição e tendo em vista o que consta do ·processo n. 6.484,
de 1942, do·, Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras
Públicas, decreta:
Artigo único. E' aposentado, com o provento proporcional ao seu tempo
de serviço,_ a partir de 17 de setembro de 1938, Raimundo Costa no então
cargo da classe D da carreira de Guarda-fios do Quadro III do Ministério da
Viação e Obras Públicas, ficando sem efeito o decreto de 17 de setembro de
1938, que o aposentou nos têrmos do art. 156, letra d, da Constituição Fe·
deral.
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Men'!onça Lima.

DECRETO-LEI N. 0 6. 942 -

DE

10 DE OUTUBRO DE 1944

Ctia, no Quadro Permanente da Prefeitura do Distrito Federal, um cru·go
de Procurador da Prefeitura

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da ·Constituição e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n.O 96, de
22 de dezembro d~ 1937, decreta:
Art. 1.° Fica criado·, no Quadro Permanente da Prefeitura do Distrito
Federal, um cargo isolado de Procurador da Prefeitura padrão 05, para nele
ser provido o Sr. Maurício Paiva de LaCerda, ein virtude de sentença judiciária.
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Parágrafo único. Os vencimentos do cargo ora criado serão iguais aos
fixados .para cargos idênticos pelo Decreto·lei n.0 2.932, de 31 de dezembro de 1940.
Art. 2.° Fica o Prefeito do- Distrito Federal autorizado a abrir o crédito.- necessário pàra atender, no corrente exercício, à despesa com o pagamento
de vené'imentos ao ocupante do referido cargo.
Art. 3.° Com a primeira vaga que se verificar será automàticamente Considerado extinto um cargo de Procurador da Prefeitura.
Art. 4.0

Revogam·se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10
da República.

d~

outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes FilhO.

DECRETO-LEI N. 0 6. 943 -

DE

10 DE OUTUBRO DE 1944

Dispõe s8bre o registro da despesa relativa a pensões civis e militares,
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo "180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O julgamento da legalidade da concesSão da pensão de meiosôldo e de montepio, civil ou militar, pelo Tribunal de Contas implica, au~
tomàticamente, o registro da despesa correspondente, cuja classificação constará desde logo do respectivo processo d~ habilftação.
Art. 2.0 O título de concessão de abono provisório da pensão a que
se refere o artigo anterior será transformado em definitivo mediante apostila.
§ 1.0 A autoridade que reconheCer o direito à percepção da pensão pro·
visória ordenará, imediatamente, a inclusão do nome do beneficiário em fô·
lha de pagamento.
'
§ 2.0 A fôlha a que se refere o parágrafo anterior só será trancada, no
caso de transferência do pagamento para outra repartição, quando ·àberta nesta
a nova fôlha, a fim de que não se interrompa o pagamento mensal da pensão.

Art. 3.0 A partir de 1.0 de julho de 1945,. nenhum funcionário contri·
buinte do ·montepio poderá receber vencimento,. remuneração ou provento sem
a prova de haver feito declaração de família.
§ 1.0 Os órgãos de pessoal dos Ministérios, para efe'ito do disposto neste
artigo, promoverão, até 30 de junho de 1945, a revisão ou a apresentação
das declarações de família, <;Ias quais fornecerão ressalva aos funcionários declarantes.
§ 2.0 O órgão pagador, à vista da ressalva a que se refere o parágrafo
anterior, anotará em fôlha o número da declaração de família, que será, abri·
gatõriamente, transcrito nos livros subsequentes, em cada exercício,
§ 3.0 A revisão a que se refere o § 1.0 será feita, a partir de 1945, de
três ·em três anos.
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Art. 4.0 A documentação necessária à habilitação fica isenta do sêlo a
que se refere o art. 84, nota 2.a, da tabela anexa ao Decreto-lei n. 0 4.655, de
3 de setembro de 1942.
Art; 5.0

O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-

blicação,

Art. 6.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
Alexandre Marcondes Filho.
Canrobert Pereira da Costa.

Henrique A. Guilhem,

]oiío de Mendonça Lima.
P. Leão Veloso.
Apolonio Salies.
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedw Salgado Filho.

DECRETO-LEI N.O 6. 944 -

DE

10

DE OUTUBRO DE

1944

Altera, sem aumento de despesa, o Orçamento Geral da República
O Presidente da República, usando da atribuição que ·lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam feitas, no Anexo 3 Departamento Administrativo
do Serviço Público, do Orçafl?,ento Geral da República em vigor (Decreto0
lei n. 6.143, de 29 de dezembro de 1943), as seguintes alterações:
VERBA 3

-

'sERVIÇOS E

Consignação I Subconsignação 02 02 -

ENCARGOS

Diversos

Seleção, aperfeiçoamento e especialização de pessoal

Aperfeiçoamento e especialização de pessoal
01 - Divisão de Aperfeiçoamento
a) Despesas de qualquer natureza e
proveniência com a manutenção de
cursoS legalmente instituídos e com
outras modalidades de aperfeiçoamento_ e especialização de pessoal
Passa de ..................... .
Para . . . . , .. , ..... , . , ..... , , , ,

c,s
c,$

1.000.000.00

goo. ooo,oo
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Subconsignação 44 -

09 -
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Custeio da Revista do Serviço·
Público, do Boletim do D. A.
S.P. e publicação de trab~lhos
avulsos, de traduções e de quaisquer obras que visem o aperfeiçoamento do serviço público, compreendendo material, impressão e
colaboração

Serviço de Documentação
Passa de ............... ·.· ............. .
Para

500.000,00
600.000,00

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1944, 123.0 da Independência
da República.
GETULIO VARGAS.

e

56.0

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.945- DE 10 DE OUTUBRO DE 1944

Dispõe sôbre o provimento de cargos das classes ] e K da carreira de Engenheiro dos Quadros VI, VIII e IX ~ Parte Permanente, do Ministério
da Viação e Obras Públicas, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 O próximo concurso para as carreiras de Engenheiro da Parte
Permanente dos Quadros VI Rêde de Viação Cearense, VIII Estrada
de Ferro São Luiz a Teresina, e IX Estrada de Ferro Central do Rio
Grande do Norte, do Ministério da Viação e Obras Públicas, s8rá realizado
p~ra provimento dos Seguintes cargos.:
No Quadro VI - 4 da classe K e 2 da classe J;
No Quadro VIII ~ 1 da classe K e 3 da classe J;
No Quz.dro IX ~ 1 da classe K e 1 da classe J.

Art. 2.0 Para atender à despesa com o provimento de um cargo da
classe J e um da classe K da carreira de Engenheiro do Quadro VI e um
da classe J da carreira de igual denominação do Quadro VIII, ficam des~
tinadas, nas respectivas contas Correntes, as importâncias C:e Cr$ 48.000,00
(quarenta e oito mil cruzeiros) e Cr$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscen~
tos cruzeiros) ,

Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

30

ATOS

DO PODER

DECRETO.LEI N.0 6. 946 -

EXECUTIVO

DE

10

DE OUTUBRO DE

1944

Altera a carreira de Oficial Administrativo do Quadro IV do Ministério da
V i ação e Obras Públicas e dá outras providências
O Pr:esidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 1?0 da. Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada,· de conformidade com a tabela anexa, a carreira
de Oficial Administrativo do Quadro IV - Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil - do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 2.0 O provimento dos cargos vagos criados por fôrça do disposto
neste Decreto-lei será feito com Os recursos da conta corrente do Quadro,
a cujo crédito serão levadas as dotações correspondentes aos cargos que forem
suPrimidos.
Art. 3.0 1tste Decreto-lei entrará em vig~r na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V ARGÀS.

João de Mendonça Lima.

continua aqui>

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS
QUADRO IV -

EXTINTO

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.

I Classe

I

I

de
Carreira ou cargo
cargos

padrão

Núm.

ExceVagos Quadre

ou
dentes

Classe

Carreira ou cargo
de
cargos

Exc e-

Vagos

ou
pOO.râo

Observações

dentes
I

Oficiai Adminis-

OficJal Administrativo

trativo

1
2
3
8

15

--29

•• o •••••••••• o • -

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

L

-

K

-

J

-

I

-

H

-

-

-

'

I

-·
-

5

-

8

-

13

-

3

20

--49

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

K

-

3

J

-

5

I

-

5

H

-

L

2

5

--20
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DECRETO-LEI N. 0 6.947

-DE

10

DE OUTUBRO DE

1944

em

Cria no Quadro Permanente do Ministério da Agricultura o cargo
comissão
de Administrador da Colônia Agrícola Nacional do Piauí e abre créditos

ao mesmo Ministério.
O Presidente da República, usando da atribuição que ·lhe ·confere o
art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica criado, no Quadro Permanente do Ministério da Agricultura,
o cargo isolado, de provimento em comissão, padrão O, de Administrador da
Colônia Agrícol~ Nacionê.Jl do Piauí (C.A.N. - Pi·.).
Art, 2.° Fica aberto ao Ministério da Agricultura o crédi~o- especial
(Obras e Equipamentos) de. trezentos e doze mil cruzeiros (Cr$ 312 .000,00),
com a seguinte aplicação:

a) Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros) pm-a atender à despesa com o
pagamento dos vencimentos do cargo criado pelo artigo primeiro dêste De·
ereto-lei;
b) Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) para atender à despesa com
os estudos, projetos e trs-balhos preliminares de demarc~ão e fundação da
Colônia Agrícola Nacional do Piauí,

Art. 3. 0 O crédito a que se refere a letra b do artigo anterior será utilizt:..-do nos têrmos do Decreto-lei n. 0 5, 562, de 9 de junho de 1943,
Art. 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1944, 123° da Independência

i.!l

56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.
A. de Souza Costa,

DECRETO-LEI N. 0 6.948

-DE

11

DE OUTUBRO DE

1944

Altera as carreiras de Servente do Quadro Suplementar e da parte suplementar
do Quadro da· justiça do Ministério da justiça e Negócios Interiores e
dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas, conforme as tabelas anexas, as carreiras de Servente, do Quadro Suplementar e da parte suplementar do Quadro da Justiça,
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2.0 O decreto de nomeação do funcionário atingido pelo disposto no
artigo anterior será apostilado pela Divisão do Pessoal do Ministério.
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EXECUTIVO

Art. 3.o Fica aberto ao Ministério da Justiça e Negócios Interioi-es~
para 1944, o crédito de
C~$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinco cruzeiros), suplementar à Ver'b 1 _ Pessoal, Consignação I - Pessoal Permanente, Subconsignação 01 p:ssoal Permanente,
Pessoal Civil,. 77 - Quadro perman~nte .e st~ple
wentar, 'para atender a despesa com· o d1sposto neste decreto-le1, no penado
de 15 de outubro a 31 de dezembro do corrente ano.

.A exo n.O 18 do Orçamento Geral da República

9? -

Art. 4.° Fica sem aplicação na Verba 1 --,... Pessoal, Consignação I p'essoal Permanente, Subcon.signação 01 - Pessoal Permanente - 00 - Pessoal Civil, 81 - Quadro da Justiça, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Anexo n. 0 18 do Orçamento Geral da República para 1944, a importância de Cr$ 1. 3 75,00 (mil trezentos e setenta e cinco cruzeiros) .
Art, 5.0 :ítste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1944, 123.ó··da Independência e 56.0 da
.República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.

Col. de Leis -

Vol. VII

F. 3

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES

QUADRO SUPLEMENTAR

SITUAçÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.l
de I Carreira ou cargo

Ciasse
ou
padrão

cargos

I --------- ----1

51

Servente

E

38

Servente

D

79

Servente

7

Servente

169

• • • ' • '

I

c

c

II

Exce-

Núm.

Vagos Quad,·o
dentes

I
·I
I
I

=II
I

Classe
ou
padrão

de
Carreira ou cargo
cargos

ExceVagos

Obs'ervaçõ~s

dentes

o

-----'·-------'·---'---'----'--~---

1 ' I "\1
I 1
38

I

::

11

1

IQ.J.-P.s.iL:_
li_

169

I

'~·

o

:g
o

""'

I

E
D

c

~

O cargo da ca'I'- 8
reira de Ser- S.
. vente do Q.J .- ~
P.S., ora incluído nesta
carreira, é
ocupado por
Antônio José
Antunes.

QUADRO DA JUSTIÇA- PARTE SUPLEMENTAR

SITUAÇÃO ATUAL

··i

Núm.l
de
Caneira ou cargo

Classe

Exce-

ou

cargos

SITUAÇÃO PROPOSTA

padrão

dentes.

II

I

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

,I

11 Núm.
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Carreira ou cargo

de
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Cla·sse
ou

Exce-

padrão

dentes

Vagos

Observaçõe&

I
I
I
8
11

Servente
Servente

8

-Servente

11

Servente

---

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

E
D

c
B

38

I

I I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
·-

-

I
I

I
I
I

-

Servente

I J.·P.S.

8

IJ.-P.S.

11

-

1J.-P.s.

-

I J.-P.S.

11

I

I
I . ...............
I
I .........•......
I
................

~81 . . . . . . . ......... I
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I

I

E

-

D

-

c

I

I
I
I

I

I

B

-

II

I

I
I
I
I

i
"
""'

-

!

-

-

"

o
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DECRETO-LEI N .O 6. 949 -

DE

11

DE OUTUBRO DE

1944

Extingue o Conselho de 'Assistência e Proteção a Menores
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ·artigo 180 da CoÍlstituição, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto o Conselho de Assistência e Proteção a Menores,
Criado pelo Decreto número 16.272, de 20 de dezembro de 1923,
·Art. 2.0 Êste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandra Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N.O 6. 950 -

DE

11

DE OUTUBRO DE

1944

Cria funções gratificadas para o Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atritmição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.°
Ficam criadas no Quadro Único do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, para o Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho, as seguintes funções gratificadas:

1
1
1
1
1
1
1

Chefe de Seção (S.T. - S.E.P.T.) .....•...
Chefe de Seção (S. C.!. - S.E.P.T.) ........
Chefe de Seção (S.P.S. - S.E.P.T.) ........
Chefe de Seção (S.E.A. - S.E.P.T.) ..•...
Chefe de Seção (S.A. - S.E.P.T.) ..........
Chefe de Seção (S.M. - S.E.P.T.) ........
Secretário do Diretor (S.E.P.T.) .............

c,s
c,s
c,s
c,s
c,s
c,s
c,s

5.400,00
5.400,00
5.400,00
6. 000,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00

anuais
anuais
anuais
anuais
anuais
anuais
anuais

Art. 2.0 Fica aberto ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, anexo 21 do Orça!nento Geral da República para 1944, o crédito de
Cr$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos cruzeiros) suplementar à Verba 1 Pessoal, Consignação III - Vantagens Subconsignação 09 Funções gratificadas, para atender, no período de 1 de novembro a 31 de dezembro 'do
ccirrente ano, à despesa com o disposto neste Decreto-lei.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO' VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6. 951 -

DE

11

DE OUTUBRO DE

1944

.Altera a carreira de Quimico Agrícola do Quadro Permanente do Ministério da
Agricultura e .dá outras providências

o Pre.sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 . Fica alterada, conforme a tab.ela anexa, a carreira de Químico
Agrícola do Quadro Perma~ente do MinistériO da Agricultura.
Art.. 2.0 O ingresso na carreira far-se-á mediante concurso, para proyim.ento dos cargos da cl'asse inicial, até que haja funcionários habilitados em
eurso de aperfeiçoamento na forma da legislação vigente.
Art. 3.0 Do atual saldo da conta-corrente do Quadro Permanente do
Ministério da Agricultura, fica destinada a importância de Cr$ 554 400,00
(quinhentos e cinqüenta e quatro mil e quatrocentos cruzeiros), para atender
à despesa com o provimento de vinte e um ( 21) cargos da classe K da
referida carreira.
Art. 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
RiO de Janeiro, 11 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sálles.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
QUADRO PERMANENTE
.

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAçÃO ATUAL
.

Núm.l
de I
cargos

I

I
I

Exce~

Classe

Carreira ou

c~rgo

I

I

Núm.l
de I

Vagos Quadro

ou
padrão

dentes

cargos

I

r

I
I

I

Químico Agrícola

Carreira ou cargo

I

IClasse
ou.

Ipadrão

II

Exc e~

dentes

I

4

12

---

I

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

M
L

I
1.

K

18

I
I

-

-

-

-

-

I

I

_~\
I
I

Q.P.

6

Q.P.

12

Q.P.

20

---

1

I

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

M
L
K

38

I

I

só:rios

I

Químico Agrfco]a

1.

2

ProviVagos

I

-

I
I

4

-

I

8

.

_9,
I-=I

I

-

21

I

I

12

--12

Observações: __:_ Os cargos provisórios serão suprimidos à medida que os seus ocupantes forem sendo promovidos à classe
superior. O número total de cargos ocupados na carreira não poderá ser superior a 38.
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DECRETO-LEI N. 0 6. 952

~

39

DE 11 DE OUTUBRO DE 1944

_Abre, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 2. 025,80,
para pagamento de gratificação de magistério
O Presidente da República, usando d. aatribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aberto, ao Ministério da EducaÇão e Saúde, o crédito
. especial de Cr$ 2. 025,80 (dois mil e· vinte e cinco cruzeiros ~ oitenta cen-tavos) par& atender ao pagam·ento de 'gratificação de magistério, relativa ao
período de 30 d~ julho a 31 de dezembro de 1943,. con~orme dispõe o Decretolei n. 0 2, 895, de 2.1 . d~ dezembro de 1940, concedida a Sílv:ia de Brito e
Cunha Morais, Professor (E.N.M. ~ U.B.), padrão L, do Quadro Permanente, do mesmo Ministério.
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1944, 123.0 da .Independência e 56.0
-da República.
GETULIO VARGAS.

Gustávo Capanema.
A. de Souza· Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.953- DE 12 DE OUTUBRO DE 1944

..Autoriza o Govêrno do Estado de Minas Gerais a desapropriar as ações do
Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais S. A. e dá
outras providências.
O Presi.dente da República, uSando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição e atendendo ao que expôs o Governador do Estado
·de Minas Gerais, decreta ·:
Art. 1.0 .O Banco Hipotecário e Agríc,ola de Minas Gerais S. A. fundado
-com o apôio financeiro do Govêrno do Estado de Minas Gerais, para desenvol~
vimento do crédito hipotecário rural e agrícola, é considerado, assim como
suas ações, de utilidade pública para os efeitos do Decreto-lei n. 0 3. 365, de
21 de junho de 1941.
Art. 2.° Fica o Govêrno do Estado de Minas Gerais autol'izado a desapropriar as ações do Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas
Gerais S. A.
Art. 3.0 O valor da ação será o resultado da divisão do ativo líquido.
constante do último ba1ançd publicado, pelo número de ações em. circulação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário, entrando êste Decretolei em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1944,. 123.0 da Independência e 56.c
-.da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Matcondes Filho.
A. de Souza Costa.
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DEC~ETO-LEI

N. 0 6. 954

~ DE

12

DE OUTUBRO DE ~944

Abre ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio o crédito especial de;.
Cr$ 400.000,00, para despesas da Comissão Executiva Têxtil

O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art; 1.0

Fica aberto ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio

o crédito especial de quatrocentos mil cruzeiros (Cr$ 400.000,00), .para
ocorrer às despesas (Serviços e Encargos) de qualquer natureza a cargo
da Comissão Executiva Têxtil, criada pelo Decreto-lei n.0 6, 688, de 13 de
julho de 1944.
ParágraÍo único. O crédito a que se refere êste artigo. será automàticamente registrado e distribuído pelo Tribunal de Contas à 'resouraria do
Departamento de Administração do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e pôsto no Banco do Brasil S. A. à disposição do Presidente da
Comissão Executiva Têxtil, que fará a comprovação das despesas perante o·
Ministro de Estado dos Negócios do. Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e· 56.oda República.

GETULIO VARGAS.
Alexandre Marcondes Filho.

A,. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6.955

~DE

12 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Fe<leral a isentar o "Centro Paulista" do pagamento do impôsto predial, na forma que menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 180 da Constituição e . nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n.C 96,
de 22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a isentar, a
partir do mês de junho de 1931, o "Centro Paulista" do pagamento do
impôsto predial relativo aos dois pavimentos superiores do prédio 10/12 da
Praça Tiradentes, do qual é usufrutuário, enquanto ocupados pelo reterid~
Centro, na forma do art. 16 do Decreto-lei n. 0 157, de 31 de dezembro
de 1937.
Art. 2.0

Revogam-se· as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.
Alexandre Marcondes Filho.

continua aqui>
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DECRETO-LEI N. 0 6. 956 -

DE

12

DE

OUTUBRO

DE

1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 270.000,00,
á verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artig2...2:80 da Constituição,. decreta:

Art, 1.° Fica aberto . o crédito suplementar de· duzentos e setenta mil
cruzeiros (270.000,00), em refôrço da Verba 2
Material, do vigeni:e orçamento do Ministério da Fazenda (Anexo n.O 16 do Decreto-lei n.O 6 .143,
de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERÊk 2

-

Consignação Ill -

S/c. n,0 30 -

Art. 2.0
Art.
~a

3.0

MATERIAL

Diversas Despesas

Água e artigos para limpeza e desinfecção;
serviços de asseio e higiene; lavagem e erigomagem de roupa; taxas de água, esgôto
e lixo
04 - Diretoria Geral da Fazenda N acionai
03 - Divisão do Material. . . . . . Cr$

270.000,00

ftste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1944, 123.0 da 'Independ@ncia e 56.0
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa,

DECRETO-LEI N. 0 6. 957 -

DE 12 DE OUTUBRO. DE 1944

Abre ao Ministério da Educação e Saúde o crédito suplementar da Cr$
120.000,00, à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto o crédito suplementar de cento e vinte mil cruzeiros (Cr$ 12'0.000,00), em refôrço da Verba 2 - Material, do vigente orçamento do Ministério da Educação e Saúde .(Anexo n.0 · 15 do Decreto-lei
n.0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA 2 -

Consignação

MATERIAL

Ii - Material de Conswno
Cr$

5/c. n.

0

17 -

Aritigos de expediente, desenho, ensino e educação; artigos escolares para distribuição; fichas e livros de escrituração; impressos e material de classificação, inclusive fichas bibliográficas e de referência
41 - Faculdade de Medicina da I?ahia ...•.

15.000,00

42

ATOS

S/ c. n.O. 26 -

DO

PODER

EXECUTIVO

Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e
odontológicos; adubós em geral e corretivos; inseticidas e fungicidas; artigos cirúrgicos e ou. tros de uso nos laboratórios em geral

41 S/c. n.

0

28 -

90.000,00

Faculdade de Medicina da Bahia

Vestuários, uniforme~ e equipamentos; artigos

e peças acessórias; roupa de cama, mesa e banho; tecidos e artefatos
41 - Faculdade de Medicina da Bahia ....

15.000,00
120.000,00

Art. 2.0

1tste Decreto-lei entrará em vigor na data de ·sua publicação

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RepÚblica.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema ·.
A. de Souza Costa.

DECR.ETO-LEI N. 0 6.958 -

DE

13

DE OUTUBRO

DE

1944

Abre ao Ministério da Educação e Saúde o crédito e'special de Cr$ 2.000.000,00,
para trabalhos de pequena hidrografia, polícia de focos e serviços complementares
·
O Presidente da República, usa•ndo da atribuição que lhe confere o
art . .180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Educa-ção e Saúde o crédito especial de dois milhões de cruzeiros (Cr$ 2. 000. 000,00), para atender às despesa-s (Obras e Equipamentos) com· os trabalhos de pequena hidrogrrAia, polícia de focos e serviços complementares, a cargo do Serviço Nacional de Malária.
Art. 2.0 O crédito de que tr~ta o artigo anterior será automàticamente
registrado pelo Tribunal de Contas e distribuído à Tesouraria do Departamento
de Administração do .JV!inistério da Educação e Saúde.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na clatSI de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1944, 123. 0 da Independ&ncia e 56.0
da República-.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .
. A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6. 959 -

DE 13 DE OUTUBRO DE 1944

Abre crédito suplementar ao Ministério da Educação e Saúde
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde, Anexo n.O 15
do Orçamento Geral da República para 1944, o crédito de Cr$ 45.625,00
(quarenta e cinco mil seiscentos e vinte e cihco cruzeiros), suplementar à
Ver:ba 1 - Pessoal, Consignaç'ão II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação OS - Mensalistas.
Art, .2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de oUtubro de 1944," 123.0 da Independ@ncia e 56.0
.da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 960 -

DE 13 -DE OUTUBRO DE 1944

Abre crédito suplementar ao Ministério da_ Educação e Saúde
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, .decreta:

Art. 1.° Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde _:_ Anexo
n. 0 15 do Orçamento Geral da Repúblicf:! para 1944 .....:.... o crédito suplementar
de Cr$ 2.200,00 (do'is mil e duzentos. cruzeiros), em refôrço à Verba 1
Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário, ·Subconsignação 05 Me~salistas .
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em· vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. ·de Souza Costa,

DECRETO-LEI ·N.0 6.961 ·_DE 16 DE OUTUBRO DE 1944

Dispõe sôbre o pagamento de juros de títulos da Dívida Pública ao portador
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
-art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 . Não se aplicam aos tí~los da Dívid.e Pública .Federal, estadúal
ot: municipal, as disposições do mt. 1.509 e seu parágrafo único, do Código
·Civil, ficando, conseqüentemente, a Fazenda Pública da União, dos Estados e
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dos Municípios excluídas da formalidade da intimação prevista nesses ou em
quaisquer outros dispositivos legais regul:xdores do processo de recuperação
de títulos ao portador extraviados.

Art. 2.0 Os juros dos títulos a que se refere o artigo precedente serão
pagos, nas épocas próprias, pelas repartições competentes, à vista dos cupões
respectivos, verifica<da a autenticidade dêstes e independentemente de outras
formalidades,
Parágrafo único. O pagamento dos juros dêsses títulos pelas Delegacias
Fiscais do Tesouro Nacional nos Estados independa de distribuição de crédito,
passando s: ser feito por "Movimento de Fundos" com a Caixa de Am.ortização.
,
Art. 3.c Fica dispensada, para a caução de títulos ao portador, a certidão a que se refere a primeim parte da alínea a do § 1.0 do art. 860 do
Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
Art. 4.0 Êste Decreto-lei entrará em vi~or na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jsmeiro, 16 de outubro' de 1944, 123.0 da Independência e 56.oda República.
GETULIO VARGAS.

A, de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 962 -

DE

16 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza a aquisição de um terreno em Salvador, Estado da Bahia, para osserviços do Comando Naval de Leste
O Presidente da' República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica o Ministério da Marinhao autorizado a adquirir do Consórcio Predial Limitada - Salvador, Estado da Bahia, um terreno com vinte
e sete metros e quarerita centímetros de frente por vinte e sete metros de profundidade, num tots:l de setecentos e trinta e nove metros e oitenta centímetros quadrados, situado à Avenida dos Estados Unidos, na mesma cidade,
correspondente ao fundo do prédio onde ora funciona o Comando Naval de
Leste, pela importância de Cr$ 250. 000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), a fim de ser utilizado nos serviços do mesmo Comando, correndo a
despesa pelo Fundo Naval.
Art. 2.0 :Ê;ste Decreto-lei entrará f'm vigor ria data de sua ~ublicaçãu,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Js.'!leiro, 16 de outubrO de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 ·
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.
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DECRETO·LEI N. 0 6. 963 -
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DE 17 DE OUTUBRO DE 1944-

Abre crédito suplementar à Verba Pessoal do Ministério da Viação o
Obras Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica abert_o ao Ministério da Viação e Obras Públicas Anexo n.O 22 do Orçamento Geral da República para 1944 o crédito
de Cr$ 183.900,00 (cento e oitenta e três mil e novecentos cruzeiros), suplementar à Vt;'rba 1 - PessoaL Consignação 11 - Pessoal Extranumeráno,
Subconsignação 05 Mensalistas, destinado a atender à despesa com s
admissão de pessoal extranumerário para o Departamento dos Correios e Te_légrafos.

Art. 2.0

~ste

Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1944, 123.0 "da Ipdependência e 56.0
da ':Rl::pública.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI

N. o

6. 964 -

DE

17 DE OUTUBRO DE 1944

Dispõe sôbre o recolhimento ao TesourG Nacional, pelo Instituto dos Resse·
guros do Brasil, das contribuições previstas no art. 109. dos seus Estatutos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigCJ 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O Instituto de Resseguros do Brasil recolherá anualmente ao
Tesouro Nacional as importâncias que couberem à União, ao Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio e ao Departamento Nacional de Seguros Pdvados e Capitalização, em virtude do disposto naS alítlJ'!as b, d e-, do § 1.0 ,
do art. 109 dos Estatutos aprovados pelo Decreto-lei n. 0 1. 805, de 27 d~
novembro de 1939.
Parágrafo único. ~ste recolhimento será feito ·dentro dos primeiros 30
dias após a aprovação do balanço e contas do exercício findo PelO Conselho
Fiscal daquela entidade.
'
Art. 2.0 O saldo nãci utilizado, existente na data da publicação do pre·
sente Decreto~lei, relativo às participações do Ministério do Trabalho, Ir.~
dústria e Comércio e do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capita~
lização nos lucros líquidos do Instituto de Resseguros do Brasil, nos exercícios de· 1942 e 1943, deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Art. 3.0 O MiniStro da Fazenda fará incluir no Orçam~nto Geral du
União, englobadamente, a estimativa das participações da União, do Mmisté-
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rio _do Trabalho, Indústria e. Comércio e do Departamento Nacional de Seguro!'
Privados e Capitalização nos lucros líquidos do Institut~ de Resseguros do
Brasil.
Art. 4.0

Revogam-se as disposiçõeS em contrário.

, Rio de Janeirp, 17 de outubro de: 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 965 -

DE

17 DE OUTUBRO :PE 1944

Altera disposições dos Decretos-leis ns. 1.190 e 1.212, de 4 e 17
de abril de 1939

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O § 2.0 dos artigos 28 e 18, respectivamente, dos Decretos-leis
ns. 1.190 e 1.212, de 4 e 17 de abril de 1939, passa a ter a seguinte ce·
dação:
' §· 2. 0
O secretário será designado pelo Diretor, dentre os funcionários efetivos do Minis'o:ério da Educação e Saúde, e perceber-á.
a gratificação de ·função de Cr$ 5. 400,00 (cinco mil e quatrocentos
cruzeiros) anuais.

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.''
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO-LEI N. 0 6. 966 -

DE

17. DE OUTUBRO DE 1944

Amplia para um ano o prazo concedido pel~ art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 S. 766.
de 20 de a,gôsto de 1943, para que os moinhos de trigo importadores iniciem
a construção de silos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Co_nstituição, decreta:
Art. 1.° Fica ampliado para um ano, a contar da data da publicação
dêste Decreto-lei, o prazo concedido pelo art. 3. 0 , do. Decreto-lei n. 0 5. 766,
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.de 20 de agôsto de 1943, para que os moinhos de trigo importadores iniciem
a construção dos- silos a que foram obrigados pelo art. 1.0 do Decreto~lei cttado.
Art. 2.0 · Fka igualmente ampliado para Seis anos a contar do térffiino
do. prazo concedido para o início das obras o tempo determinado para a cons~
trUção doS silos prevista no art. 3.0 do Decreto~ lei n.O 5. 766, de. 20 de agôsto
de 1943.
·Art. 3.0 · O plano integral da construção dos silos de cada moinho im·
portador 'deverá ser executa.do de uma só vez ou em etapas anuais correspondentes a uma sexta parte do volume tot_al d€- trigo a ser armazenado.
Art. 4.0 O presente Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolo!Jio Salles.

DECRETO~LEI

N. 0 6.967-- DE 17 DE OUTUBRO DE 1944

Altera, sem aumento da despesa, o Orçamento Geral da· República
O Presidente da República, usando da atribuição que Ihà confere o artigo 180 da ConStituição, decreta:
Art. 1.° Ficam feitas no Anexo n. 0 14 Ministério da Agricultura~
do Orçamento Geral da República (Decreto-lei n.Ç> 6 .143, de 29 de dezembro
de 1943), as seguintes alterações:
"VERBA 2 -MATERIAL

Consignação li -

Material de Consumo

Subconsignação 17

Artigos de expediente, desenho, ensino e educaç~o; artigos escolares para
distribuição; fichas e livros de escrituração; impressos e material de classificação, inclusive fichas bibliográficas e de referência
26 - Serviço de Infort?ação Agrícola
Passa de ........................ .
Para ..•..•...•..••......•.......
Subconsignação 25 - Matérias primas e produtos manufaturados ou semi~manufaturados destinados a qualquer transformação
26 "'-- Serviço de Informação Agrícola
Passa de ....•.••.•.•.••...•......
Para ............ , ...•....•.. , .•.

Cr$
Cr$

90 . 000,00 ·
45. 000,00

Cr$ 160. 000,00
Cr$ 200.000,00
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CofzsignaÇão III Subconsignação 40 -

26 -

Diversas Despesas

Ligéiros reparos, adaptações, conserto.s e conservação· de bens imóveis
e móveis
02 - Consertos, e conservação de
bens móveis
Se.rvi~o de Informação Agrícola

. :::::: :::: ::·: ::::: ::: ::

~=~:a ~~.:
Art. 2.0

~ste

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Cr$
Cr$

7. 000,00
12.000,00

Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1944, 123.0 da _Independência e 56.0
da República·,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.·

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 968 -

DE

18

DE OUTUBRO DE

1944

Abre, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$
400, 000,00 para o fim que especifica
O Presidente da República, Usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decret.3.:
Art. 1.° Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 400. 000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), para atender às
despesas (material) com a instalação da Seção de Medicina e Prevenção
da Cegueira do Instituto Benjamin Constant.
Art. 2.0
blicação_

O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa_

DECRETO-LEI

N. 0

6-969 -

DE

19 DE OUTUBRO DE 1944

Dispõe sôbre os fornecedores de cana que lavram terra alheia e dá outras
providências
'Ü Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
arL 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Os lavradores ou colonos que realizam a exploração agrícola
da cana de açúcar em terras pertencentes às usinas ou a terceiros, sob o regime·· de colonato, copa<rticipação ou parceria, considerados fornecedores pelo
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parágrafo 1.0 do artigo 1.0 do Estatuto da -Lavoura Canavieira (Decreto-lei
.o 3.855, de 21 de novembro de 1941), terão e sua situação regulada pelas
0
-convenções a•provadas pelo I.A.A. ou pelas instruçõ-es que por êste forem
baixadas, observadas as disposições dêste ·Decreto-lei.
Art. 2. 0 Quando o colono ou o lavrador, reconhecido fornecedor, exercer
a Sua s.•tividade em terras pertencentes ou locadas às usinas ou distilarias, eS>tas
poderão_ deduzir,. do preço total das canas fornecidas, as importâncias autorizadas nas convenções aprovadas pelo I.A.A., ou nas instruções por êste
baixadas (art. 22 a 24 do Estatuto, da Lavoura Cana<vieira).
Art. 3.0 Sôbre o- preço das canas fornecidas, calcul~do de acôrdo com a
tabela vigorante, o I. A. A. poderá autorizar as seguintes deduções:
I -

li -

De dez a quinze por cento, pelo aluguel da terra;
De um a· três por cento pelo a_luguel da moradia do fornecedor

e de seus empregados ou agregados;
III agrológica;

De um a cinco por cento, pela prestação de assistência técnico-

IV - De um a sete por cento pela assistêncial médico-social prestada
aos fornecedores e suas famílias, bem como aos seus agregados e empregados;
V - De três a cinco por cento pelo aluguel de animais, veículos e instrumentos de trabalho;
VI - De uma taxa fixada de acôrdo com os costumes do lugar,- como
remuneração por serviços específicos na lavoura•.
§ 1.0 As percentagens vigorantes na "data dêste Decreto-lei, não poderão
ser. alteradas quando sejam ma•is favoráveis ao lavrador do que as previstas
neste artigo,
!'? 2.0 O preço da tonelada de cana, depois da feitas à.s deduções a• que
se refere êste artigo, não poderá ser, em hipótese alguma, inferior a-o preço
pago pelas usind.'S aoS> seus colonos, a~teriormente à data dêste Decreto-lei.

Art. 4.0 Na gradu,ação da percentagem a que aludem os números I e II
do artigo anterior, ter-sEi-á em vista:
a) quanto ao n. 0
h) quanto ao n. 0

I, a natureza- do terreno;
II, a segurança, higiene, comodidade e confôrto das

construções.
§ 1.o O fornecedor que lavre terra alheia terá o direito de reservar
10 % ds.• área privativa que lhe haja sido atribuída para plantio e criação
necessários à subsistência de sua família e de seus agregados.
§ 2. 0 A área çle que cogita o parágrafo anterior será localizada, obrigatària•mente, na vizinhança da moradia do- fornecedor.

Art. 5. 0 A assistência técnico-agrológica compreende:
a) a orientação e instrução do' fornecedor ~cêrca dos melhores ·métodos
df: pi)antio, tratamen:o da lavoura e respectiva• colheita;
b) 'o fornecimento, independentemente de qualquer pagamento, de mudas
de variedades selecionadas e aconselhadas pelas estações e~perimentais da
região, pelo serviço técnico da usina, ou pelo I.A.A., bem como o fornecimento de adubo anim:'l!, na proporção fixada pelo I. A, A.;

c) a instrnção do fornecedor sôbre o modo de combater a-s pragas da
lavoura, bem como o fornecimento ao mesmo, independentemente de qualquer
Coi. de Leis -
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remuneração suplementar, dos materiais, ingredientes e maquinismos indispensáveis para extinção dessas pragaos;

d)" a inspeção periódica- dos canaviais por técnicos da_ usina pata o efeito,
de verificar o estado de sanid<õ.ode dos mesmos;
e) a manutenção de gabinete de pesquisas e laboratório para os trabalhos
especializados .rel<>.ocionados com a assistência técnico.agrológica, bem coma,
dos técnicos nece~sários.
Art. 6.o A assistência médico-social abrange:
a) assistência médica, dentária e manutenção de ambulotórios;
b) essistência hospitalar;

c) manutenção de créche e maternidade;
d) manutenção de escolas primárias e de cursos práticos àe agriculture
para filhos de colonos-fornecedores e de seus agregados ou empregados;
e) .manutençã9 de instituições peri-escolares e bolsas de estudos;
f) manutenção de parques recreativos para crianças e de instituiçÕeS"·
de recreação para adultos;
g) realização dos serviços de sameamento que se tprnarem necessários,
a fim de garantir a salubr'idade das zonas de moradia dos colonos-fornecedores
e seus empregados ou agregados.

Parágrafo único. A percentagem a que se refere êste artigo será reduzida, na proporção 'da subvenção que venha a ser concedida pelo I. A. A.
aos serviços de ass~stência médico-social da usina.
Art. 7. 0 As taxas a que se refere o n. 0 VI do art. 3.0 se destinam
a remunerar serviços não compreendidos nos ns. I a V, a saber:
a)
pago;
b)
usina;
c)
d)
e)

preparo do terreno, quando feito pela usina e com pessoal por ela
transporte de canas até o. ponto de recebim:mto, quandó feito pr;la

irrigação d2s terras ocupadas pelo fornecedor e por êle lavradas;
fornecimento de e.dubos, excetuado o adubo animal;
juro pela assistência financeira, eventualmente prestada;
f) conservação de camihhos;
g) quaisquer outras taxas que venham a ser aprovadas pelo I.A.A. par&
remunerar serviços específicos,
Art. 8.0 Na graduaç5o das percentagens a que aludem os ns. I a V do
art. 3.0 , o I.A.A. terá em vista a extensão dos serviços prestados ou mantidos pela usina, em face do disposto nos artigos 4 a 7.
Art. 9.0 As usinas situadas nas regiões não servidas por cooperativas de
crédito de fornecedores ficam obrigadas a financiar as safras de seus colonosfornecedores, nas bases fixadas pelo I.A.A ..
§ 1.0 Sôbre as quantias efetivamente antecipadas aos seus colonos, o~
usinas poderão cObrar juro, o qual não será superior a 4 % ao ano.
§ 2.0 ·A falta de financiamento, ~w hipótese prevista aêste 1:1rtigo, se•·á
considerada como embaiaço ao recebimento das canas, para os efeitos pre·
yistos no art. 41 do Estatuto da Lavoura Caoavieira.
Art. 10. O desconto pela usina de qualquer quantia não autorizada pelo
I.A.A., pelas convenções aprovadas, ou pelas tabelas em vigor, será ccnsiderado, para todos os efeitos legais, como infração às tabelas oficiais de
preço.
Art. 11. O pagamento das canas fornecidas far-se-á pela forma e noli
prazos estabelecidos ·nas tabelas em vigor.

continua aqui>
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Parágrafo único. As quantias indevidamente retidas pelas usinas, além
dos prazos regulamentares, vencerão juros de móra, a favor do fornecedor, de
6% ano ano.
Art. 12. No caso previsto no art. 101 do Estatuto da Lavoura C.:r.
navieira, assiste ao fornecedor o direito de reter o fundo por êle explorado,
enquanto não lhe fôr paga a importância da indenização arbitrada, nos têrrros
do parágraf_o único daquele artigo.
Art. 13. A falta de -pagamento, nos prazos regulamentares, das quant'as
devidas pelo fornecimento de canas ou das indenizações fixadas pelo I. A. A.
aplica-se o disposto nos parágrafos 1.0 , 2.0 , 3.0 e 4. 0 do art. 39 do Decretolei n. 0 3.855, de 21 de novembro de 1941.
Art. 14. O I.A.A., dentro do prazo de 90 dias, fixará as percentagens
e· taxas a que alude o art. 3.0 •
Art. 15. Para os fins previstos no artigo anterior, ficam as usinas obrigadas a apresentar ao I.A.A., dentro _do pmzo improrrogável de 30 dias, a
proposta das percentagens e taxas qu8 pretendam cobrar dos seus colonos-fçrnecedores.
§ 1.0
A falta de apresentação da proposta a que alude êste artígà nà
prazo nêle estabelecido será punida com a multa de Cr$ lO. 000,00 a Cr$
3d'.ooo,oo, sem prejuízo do disposto no parágrafo seguinte.
§ 2.0 Na ausência da proposta a que se refere êste artigo, o I.A.A. fixará as percentagens nos mínimos constantes do art. 3.0 •
Art, 16 . As percentage:Os e taxas fixadas pelo I . A. A , ·nos têrmos do
art. 14 serão modificadas de ac?rdo com os resultados apurados nas inspeções renlizadas nas usinas para verificação da regularidade das declarações
prestadas.
Art. 17. Para os efeitos do jUlgamento sôbre a condição jurídica dcs
lavradores e colonos mencionados no a:t. 1.0 dêste Decreto-lei (art. 2.0 do
Decreto-lei n. 0 4. 733, de 23 de setembro de 1942), ter-se-á em vista a situação
em que os mesmos se encontravam na data da public9.ção do EStatuto da
Lavoura Canaviéira.
Art. 18. Os lavradores ou colon'os que. posteriormente a 21 de novembro de 1941, tenham perdido ·a posse das terras por êle ocup2das em conSl.'quência de ato unilateral da usina, serão restabeleCidos na situação anterior,
dentro do prazo de 30 diq,s, a contar da data dêste Decreto-lei, desde que
hajam reclamado Contra aquêle procedimento, anteriormente à data dêste
Decreto-lei.
§ 1.0 Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a usina poderá opts.r
pela indenização do colono prejudicado.
§ 2. 0 A indenização de que cogita o parágrafo anterior será fixa<ia
pelo I.A-'A_, observado o preceito do parágrafo único do art. 101 do Decreto-lei n.O 3. 855.
DOS TRABALHADORES RURAIS

Art. 19. Os trabalhadores rurais que percebem salário por tempo de
!!erviço e os empreiteiros de áreas e ·tarefas certas, remunerados em dinheiro,
que não p"ossam ser incluídos nas definições cons'tantes do art. 1.0 e seus parágrafos do Estatuto da Lavoura Canavieira, terão a sua situação regulada
em contratos-tipos aprovados pelo I. A. Á., sem prejuízo das disposições das
leis trabalhistas que lhes sejam aplicáveis.
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§ 1.0 Para os efeitos· do disposto nêste artigo, considera-se trabalhador
rural aquele que presta 05 seus serviços na lavoura canavieira em caráter
permanente, periódico oU transitório·
§ 2.0 Durante a prestação de .servi_ç?s industriais n.a m~ina o tra~alha
dor rural estará subOrdinado aos d1spos1ttvos da Consohdaçao das Le1s do
Trabalho e das demais leis de proteção ao trabalhador, iriclusive das que regulam o salário.
§ 3,o Os trabalhadores eni engenhoS de açúcar, rapadura ou aguardente
terão sua situ"ação regulada pelas leis trabalhistas, não se lhes aplicando l.'
disposto nêste àrtigo.

Art. 20, Os proprietários ou possuidores de usinas ou distalarias (jue
mantenham trabalhadores rurais das categorias mencionadas no artigo anterior, ficam obrigados a elaborar e submeter à aprovação do I.A.A .. dentro
do prazo de 90 dias, a contar da data dêste Decreto-lei, as minutas dos contratos-tipos qUe pretendam 'adotar.
·
§ 1.0 As usinas organizarão tantas minutas de contratos-tipos, quantas
forem as categorias de trabalhadores que empregarem ..
§ 2.0 Á usina que deixar de cumprir, no todo ou em parte, o disposto
P.este artigo e seu parágrafo 1.0 , será imposta a multa de Cr$ 10.000,00 a
Cr$ 30.000,00 e o Instituto procederá de conformidade com o disposto,1 no
art. 21.
§ 3.0 Enquanto o I.A.A. não se manifestar sôbre as minutas apresentadas, as relações entre a usina e os seus empregados regular-se-ão pelos
dispositivos constantes das t?esmas.
Art. 21 , Se o I. A. A. não concordar, no todO ou em parte, com as
cláusulas constantes dos contratos-tipos apresentados, baixará em instruções
<Js normas pelas quais se deverão regular as relações da usina com os seus
empregados rurais.
Art. 22. Nos contratos-tipos ou nas instruções baixadas pelo I.A.A.,
observar-se-ão os· seguintes princípios:
a) proibição de r~duzir a remuneração devida ao trabalhador rural, com
.fundamento na má colheita, resultante de motivo de fôrça maior;
b) direito a moradía sã e suficiente, tendo em vista a família do trabalhador;
c) assistência médica, dentária e hospitalar gratuita;
d) ensino primário ·gratuito aos filhos de trabalhadores em idade escolar;
e) garantia de indenização, no caso de despedida injusta do trabalhador.
Art, 23. O trabalhador rural com mais de um ano de serviço, terá direito à conc~ssão, a título gratuito, de uma área de terra próxima à sua moradia, suficiente para plantação e criação necessárias à subsistência de sua
família.
Parágrafo Único. O contrato-tipo ou as instruções do I.A.A. indicarão
as dimensões mínimas das áreas a que alude êste artigo, bem como a distância máxima a que deverão ficar da moradia do trabalhador.
Art. 24. As usinas de açucar ficam obrigadas a manter o registro de
seus. trabalhadores rurais, em livros ou fichas de modêlo organizado pelo I.A.A.
§ 1.0 Na organização dêsses modêlos o· I. A. A. aproveitará, na medida
do. que lhes fôr aplicável, os livros e fichas em vigor para os trabalhadores na
indústria e comércio.
§ 2. 0 A escrituração irregular dos livros e fichas a que alude êste
artigo, acarretará multa de Cc$ 5. 000,00 a Cc$ lO. 000,00 que será triplicada
nas reincidências.
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§ 3. 0 A usin~ que não dispuser dos livros e fichas mencionadas neste
artigo, 60 dias depois da publicação 'dos respectivos modelos, ficará s1.1jeita
à multa de Cr$ 1. 000,00 por dia que execeder dêsse prazo.

Art. 25. Fica instituída a carteira profissional pa:ra os trabalhadores
rurais de usinas que obedecerá ao modêlo aprovado pelo I.A.A.
Parágrafo único. A carteira profissional será fornecida gratuitamente
aos trabalhadores rurais pelo I.A.A.
Art. 26. Os litígios. entre os trabalhadores referidos no art. 19 e as
usinas, serão dirimidos pel:;l Justiça do Trabalho, tendo em vista as cláusulas
dos contrates-tipos ou as normas constantes das instruções do I. A. A. e OU•
vida, antes dà· audiência, o Procurador Regional do I.A.A. ou, na falta
dêste, a sua Seção Jurldica.
Parágrafo único. O Procurador ·Regional do I.A.A., ou a sua Seção
Jurídica, juntará, obrigatOriamente, ao seu parecer, cópia do contrato-tipo
ou das instruções aplicáveis à espécie,
DISPOSIÇÕES

GERAIS

0

Art. 27. O art. 3. do Decreto-lei n.O 3.855, -de 21 de novembro de
1941, ficará assim redigido:
Art. 3.0

Não se reputam fornecedores:

a) os trabalhadores que percebam salário por tempo de serViço e os empreiteiros de áreas e tarefas certas, remunerados em dinheiro;
b) os lavradores de engenhos a que se refere o art. 10;
c) as pessoas que, embora satisfazendo as condições do art. 1.0 e seus
parágrafos, sejam interessadas, acionistas, sócias ou proprietárias das usinas
ou distilarias;
d) os parentes até o 2.0 grau do·s possuidores ou proprietáriOs de usinas
ou distilarias.
§ 1.0 O impedimento a que aludem as letras c e d dêste artigo não
aplica aos acionistas, sócios .ou ·parentes que, explorando pessoalmente a
5Ua lavoura, possam provar, de modo inequívoco, que a usina lhes reconheceu
s qualidade e os direitos de fornecedor, anteriormente a 1 de janeiro de 1941.
~ 2. 0
Os dispositivos das letras c e d não se aplicarão aos fornecimentos
realizados dentro da cota de prodUção pertencente à usina.

~e

Art. 28. Ficam revogados os artigos 5.0 a 9.0 do Decreto-lei· n. 0 ·3.855,
de 21 de novembro de 1941, constitutivos do capítulo II do respectivo título I.
Art. 29 .. A renda normal pela utilização das 'terras a que se.' refere o
artigo 89 do Estatuto da Lavoura Canavieira, será calculada de acôrdo com
o disposto no artigo 3.0 •
Parágrafo único. A cobrança de renda superior à estabeleci.da neste artigo, será punida c.om a pena prevista no art. 13 do Decreto-lei n. 0 6. 739,
de 26 de julho de 1944.
A.rt. 30. As disposições do presente DecretO-lei relativas ao preça
rias cenas fornecidas pelos fornecedores a que se refere o art. 1.0, aplicam··
~e aos fornecimentos feitos a partir do início da safra 1944-45.
Art .. 3:!.. O I. A. A. fiscalizará a perfeita observância dêste Decreto-lei,
através de suas Procuradorias Regionais.
Parágrafo único. Junto a cada Pro~uradoria Regional, funcionará. a título perm:.mente, um perito especializado em assistência social com experiência cor-nprovada na cultura canavieira.
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Art. 32. No caso de falta de cumprimentO ou infraçãc do disposto
nos artigos 22 ou 23, ou das normas constantes dos contratos tipos Ol.J ds.s
instruções a que se referem os artigos 1.0 , 2.0 , 19 ou 21 dêste Decreto-lei o
Procurador do I. A. A. notificará o fato ao responsável pela usina. dando<be
o prazo de 5 a 15 dias para regularizar a situação.
Parágrafo único.
A usina que deixar de atender à notifícação, fiçará
sujeita à multa de Cr$ 10.000,00 a Cr$ 30. 000,00, que será tnplicada ílO
caso de reincidência.
Art. 33. Os procuradores do I. A. A., sempre que, no exerclcto (ie
suas funções, verificarem a prática de crime ou contravenção, <>ão obrigados
a lavrar o competente têrmo, a que juntarão tôda a documentação encontraria,
bem cOmo o depoimento das testemunhas ouvidas, encaminhando essas peças
diretamente ao órgão competente do Ministério Público ou ao Presidente do
Tribunal de Segurança· Nacional, conforme o caso.
Art. 34. O Instituto do Açúcar e do Álcool fica autorizado a regu
lamentar o presente Decr;eto-lei, por meio de Resoluções de sua Comissão
Executiva.
Art. 35. Fica o I. A. A.' autorizado ·a admitir, a critério do seu Pre~i.
dente, todo o pessoal, permanente ou temporário, que se tornar necessário
para a perfeita execução dêste Decreto-lei e do Estatuto da Lavoura Canavieira.
Art.. 36. O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em :::ontrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56 °
da República.
GETULIO _VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Apolonio Sa1les.

DECRETO-LEI N. 0 6. 970 -

DE 19 DE

OUTUBRO

DE 1944

Dispõe sôbre o preço do carvão nacional destinado à usina termo-elétrica administrada pela Prefeitura Municipal de Rio Grande, Esta.do do Rio Gra.;de
do Sul
O Presidente da República, :J.tendendo ao que requereu a Prefeitura Mu·
nicipal de Rio Grande·, Estado do Rio Grande do Sul, e usando da atribuição
que lhe coflfere o art. 180 da Constitu~ção, decreta:
Art. 1.° Fica fixado em Cr$ 125,00 por tonelada métrica. o. preço do
carvão nacional, tipo "lavado", tendo, no mínimo, 4. 900 calo'rias cinilo, a
que se refere o anexo n.O 2, aprovado pelo Decreto-lei n. 0 6. 771. de 7 de
agôsto de 1944, a ser adquirido pela Prefeitura M'unicipal de Rio GranJ.e.
Estado do Rio Grande do Sul e destinado à usina termo-elétrica por ela
administrada.
'
Art. 2.0

t!:ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
·
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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N. 0 6.971

~DE

19

55

DE OUTUBRO DE

1944

Abre ao Ministério das Relações Exteriores.o crédito_especial de Cr$ 250.000,00,
para despesas com a representação do Brasil na posse do Presidente da
República de Cuba

O Presidente ,da República, usando da atribuição que lhe co!!'fere o artigo 180 da Comtituição, d~creta: ·
Art. 1.0 Fiça· aberto ·ao Ministéno das Relações Exteriores
.especial de duzentos e _cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 250. 000,00)
distribuído à Delegacia do Tesouro Brasileiro em Nova York. para
·.;ão das despesas (Serviços e Encargos) decorrentes da re-presentação
na posse q.e Presidente da Re-pública ~_e Cuba.
/

o crédito
que será
classificado Brasil

Art. 2.0

Êste De-creto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art: 3.

Revogam-se as disposições em contrário.

0

Rio de janeiro, 19 de outubro ·de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

P. Leão Veloso.
A. de Souza Costa .

DECRETO-LEI N. 0 6.972 -

DE

19

DE- OUTUBRO DE

1944

.Abre ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores o crédito suplementar de
Cr$ 670.000,00,"à verba que especifica
O Presidente· da República, usando da atribuição que lhe confere o
,art. 180 da Constituição, decreta:

Art. t.° Fica aberto o
-cruzeirOs (Cr$ 670.000,00),
orçamento do Ministério da
Decreto-lei n. 0 6.143, de 29

crédito suplementar de seiscentos e setenta mil
em refôrço da Verba 2 ~ Material, do vigente
Justiça e Negócios Interiores (Anexo n.O 18 do
de dezembro de 1943), como segue:

VERBA 2 -MATERIAL

Consignação li 'S/c. n.

0

21

'S/ c. n. 0 28

Material de Consumo

Forragens e outros alimentos para anim::iis
30 ~Polícia Militar do Distrito Federal. Cr$ 250. 000,00·
Vestuários, uniforines e equipamentos; artigos e peças acessórias; roupa de cama,
mesa e banho; tecidos e artefatos
30- Pol~cia Militar do Distrito Federal Cr$ 420.000,00
Cr$ 67.0. 000,00
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Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação ..
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1944, 123.0 da lndependêncis e 56. 0 '
da República.
GETULIO VARGAS.

Ale:xandr'e -Marcondes Filho.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.973 -

DE

19

DE OUTUBRO DE

1944

Abre ao Ministério da justiça e Negócios Interiores ó crédito suplementar de·
Cr$ 150. 000,00, à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art, 1.° Fica a•berto o
cruzeiros (Cr$ 150.000,00),
orçamento do Ministério da
do Decreto~lei n. 0 6.143, de

crédito ~uplementar de cento e cinqüenta mil
em refôrço da Verba 1 Pessoal, do vigenteJustiça e Negócios Interiores (Anexo n. 0 18
29 de dezembro de 1943), como segue:

VERBA 1 -

PESSOAL

Consignação VII -

Inativos

S/ c. n. 0 31- Aposentados, jubilados, reforms.dos, inválidos,
asilados e pessoal da reserva
01- Pessoal Militar
20-Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal ,
Art. 2. 0 Êste Decreto·lei entrará em vigor na data de sua publicação .•
Art. 3.0 Revogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 '
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandie Marcondes Filho,
A. de Souza Costa.
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DE 19 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza. o Ministério -da Agricultura a colaborar com o Gov~rno do Estado
· de Goiaz na realização do 1.° Congresso Econômico do Oeste, e dá
outras provid~ncias

Ó 'Presidente da República, usando da atribUição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica o Ministério da Agricultura autorizado a colaborar com
Govêrno do Estado de Goiaz na realização do 1.0 Congresso Econômico do
Oeste, prestando-lhe assistência por intermédio de seus técnicos, departamentos e -,erviços especializados.
0

Art. 2.° Fica aberto ao Ministéri~ da Agricultura o c"réqito e.special de
cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 50.000,00), para auxílio (Serviços e Encargos)
ao Estado de Goiaz, destinado às despesas com a realização do referido Congresso.
Parágrafo único. O crédito de que trata êste artigo será automàticamente registrado e distribuído pelo Tribunal de Contas à Delegacia Fiscal
do Tesouro Nacional no Estado de Goiaz, a fim de ser e.ntregue ao Govêrno
do mesmo Estado.
Art.

·s.o

Art.

4.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19· de Outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.975 -

DE

19 DE outubro de 1944

Transfere gratuitamente à Associação Comercial de São Paulo o terreno que
menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe .confere o artigo 180 da Constituição,
Considerando que o Estado de São Paulo doou a Associação Comercial
de São Paulo, para nele construir sua sede, o terreno de que trata o processo protocolado no M.F. sob o n. 0 161.339;
Considerando que o doador julgava de sua propriedade plena parte do
objeto da doação e titular .do domínio Útil da parte restante, quando na
verdade, conforme apurou recentemente o Serviço do Patrimônio da União
(S. P :U. ) , era a União que tinha aquêle !fomínio pleno, senda ·isso reconhecido pela própria dOnatária;
Considerando que esta, na suposição de ter efetivamente adquirido o
dito terreno - · domínio pleno numa pal-te e domínio útil na parte -restante
fêz nele a construção por que se obrigara;
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Considerando que terminada a construção, ela, como acessono do solo,
passou como de direito, a constituir I propriedade da União, com obrigação
<;!e esta indenizar ou não. pelo seu valor o. construtora, conforme a boa oa
má-fé com que tivesse agido - Código Civi~, art. 547;
Considerando, entretanto, que a União, dona do solo, não deve prevalecer-se do engano havido, embora efetue aquela indenização, e sim solucionar
o caso dentro do princípio da eqüidade, porquanto foram partícipes do engano um dos Estados· da Fede~ação e uma entidade que Constitui um dos
órgãos técnicos é consultivos da União para o estudo e §lolução de problemas
que se relacionam com as profissões por ela representadas art único·
do Decreto n. 0 · 7 .448, de 26 de junho de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica· transferido gratuitamente à Associação Comercial de São
Paulo, com a cláUsula de inalienabilidade, o domínio pleno do terreno nacional interior, situado na Rua General Carneiro, esquina do viaduto da
Boa Vista, da Cidade de São Paulo, com a área de 787,45m2 (setecentos e
oitenta e sete metros quadn~dos e quarenta e cinco decímetros quadrados),
e .discriminação técnica constante do processo fichado no M. F .. sob o número 161.339-44.
Parágrafo único. Reverterá à União o terreno inencionado com tôdas
as suas construções e benfeitorias, ·sem indenização, se a Associação Cvmercial
de São Paulo vier a extinguir-se ou transformar-se em outra organização com
diferente finalidade.
Art. 2.° Ficam canceladàs quaisquer débitqs para com a União decorrentes da posse e utilização do terreno de que se trata.
Art. 3.0 No Serviço do Patrimônio da União, em livro próprio, assinar-se-á contrato para a efetivação da transferência do terreno. A certidão
, dêsse contrato valerá como traslado de escritura pública para efeito de sua
transcrição no Registro de Imóveis.
Art. 4. 0
Art.

5.

0

1tste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
ria República .
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 976 -

DE

23

DE OUTUBRO DE

1944

Dispõe sôbre o pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere· o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os serviços da .Caixa Econômica Federal de São Paulo serão
executados por empregados admitidos para as funções e série funcionaü da
respectiva Tabela Numérica, aprovada por decreto do President& da RepU·
blica.
Art. 2.0 Na ad~issão de empregados é indispensável a comprovação da
habilitação por meio de provas ou provas e títulos.
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Parágrafo único. O disposto n~ste artigo não se apliCa às funções em
comissão, que serão de liv~e preench~mento, devendo a escolha recair, de pre~
ferênda, entre os empregados da Ca1xa.
Art. 3.0 Os empregados da Caixa serão admitidos pelo seu Presidente
na forma do art. 2.0 e por êle promovidos, removidos, transferidos, demitidos e
licenciados.
Art. 4. 0
perceber:

"

Os empregados da Caixa, além do salário da função só poderão

a) salário-família;
b) gratificação de função prevista na Tabela Numérica a que se refere

o

.art.:· 1.0 dêste Decreto-lei;
c) gratificação semestral;
d) ajuda de custo;
e) diári(ls;
f) gratificação pela prestação de serviços extraOrdinários;
g) cotas-parte's na forma dos § § 3.0 e 4. 0 dêste artigo.
§ 1.o A despesa total com a gratificação semestral a que se refere '3.
alínea c não poderá ser superior a trinta por cento (30%) dos saldos da
Caixa, apurados semestralmente.
§ 2.0 . A concessão de ajuda de custo, diárias e gratifiCação pela prestação de serviços extraordinários obedecerá às disposições legais correspondente~,
que vigorarem para os servidores dvís da União.
§ 3.o Um têrço do saldo das multas contratuais resultantes de execuçãc
judicial promovida pela Caixa poderá ser rateado entre os ocupantes das funções de natureza jurídica, de acôrüo com o regimento da Cai~a
§ 4.0 Da taxa de avaliação de imóveis, eventualmente cobrada dos interessados, a têrça poderá ser rateada pelos engenh~iros que participarerP da
avaliação. não podendo, entretanto, e~ceder de sessenta mil cruziros (Cr$
60.000,00) por ano a soma dits vantagens atribuídas a ·cada engenheiro. inclusive o salário da função.
§ 5.0 Aos atuais empregados d8 Caixa é assegurado o pagamento das
gratificações adicionais por tempo de serviço, que lhes tiverem s1do conce~
didas, bem como das diferenças resultantes de padronização de salários, na forrPa
que fôr estabelecida por decreto.
Art. 5.0 t'tste Decreto-lei entrará em vigor. na data de sua publicação.
Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em coiltrário,
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A, de Souza Costa

DECRETO-LEI- N. 0 6. 977 -

DE

23 DE OUTUBRO DE 1944

"Estende às "Obrigações de Guerra" as disposições do DecretQ-lei n. 0 3. 033,
de 7 de fevereiro de 1941, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica extensiva às "Obrigações de Guerra" a permissão concedida pelo Decreto-lei n. 0 3.033, de 7 de fevereiro de 1941, para mbstitujção
<ie apólices ao portador por títulos de renda, obedecidas as mesmas regras.
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Art. 2.0 Aos subscritores voluntários ou compulsórios, é facultado receber, em troca dos comprova~tes que apresentarem, "Ot:_rigações de Guerrd'"
já conyertidas em títulos de renda, quando .ao valor destes corresponder tt
· quantia subscrita.
Art. 3.0 A Caixa de Amortização f:xpedirá as instruções que se tornarem
necessárias à execução dêste Decreto~leí ·
Art. 4.o
Art.

s,o

Êste Decreto~Iei entrará ein vigor na data de sua publicação.
Revogam~se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da Independência
da República.
GETULIO VARGAS.

&

56.o.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.978- DE 23 DE OUTUBRO DE 1944

Modifica disposições do

Decreto~lei n. 0 4. 789, de 5 de outubro de 1942
e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A partir do exércício financeiro de .1945, inclusive. o recolhi·
menta da contribuição compulsória de ''Obrigações de Guerra" com base no
impôsto de renda poderá ser efetuado em cotas mensais não excedentes a
dez (10).
Art. 2.0 A Divisão do Impôsto · de Renda, por seus Órgãos delegadoe,
distribuirá as cotas "de modo qui?: cada uma delas represente, sempre, o valor
mínimo das "Obrigações de Guerra" cem cruzeiros (Cr$ 100,00), ou seus
múltiplos, a fim de que não haja frações a integralizar.
Art. 3.0
cação.
Art. 4. 0

itste Dec~eto-lei entrará
Revogam~se

em vigor na data de sua

publi-

as disposições em contrário.

Rio· de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.

GETULIO VARGAS.
A. de Souza Costa

DECRETO~ LEI

N. 0 6. 979 -

DE 24 DE OUTUBRO DE 1944

Altera o parágrafo único do art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 6. 939,
de 7 de outubro de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

continua aqui>
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Art, 1.0 O parágrafo único do art. 3.0 do Decreto-lei n.0 6. 939, de 1
de outubro de 1944, p8.ssa a ter a seguinte redação:
"Parágrafo único.

Os remanescentes do algodão das 'safras d9

1941-42, 1942-43 e 1943-44 não comprometidos ainda para exporta;ão, ficam igualmente sujeitos à cota especial prevista neste artigo".
Art. 2.0
blicação.
Art i 3.0

O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua puRevogam-se as disposições em contráário.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de ·1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sotiza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.980 -DE 24 DE OUTUBRO DE 1944

Abre crédito suplementar ao Ministério da Educação e Saúde
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde Anexo
n.0 • 15 do Orçamento Geral da República para 1944, o crédito de Cr$ 96.250,00
(noventa e seis mil e duzentos e cinqüenta cruzeiros), suplementar à Verba 1
- Pessoal, Consignação II - Pessoal ·Extranumerário, Sub consignação OS Mensalistas ,
Art. 2.o

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1944, 123.0 da Independência
da República,
GETULIO VARGAS.

e

56.0

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6, 981 -

DE 24 DE OUTUBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Educação e Saúde o crédito suplementar de
Cr$ 150.000,00 à verba que especifica
O Presidente ·da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 150.000,00 (cento
e cinqüenta mil cruzeiros) à Verba 3 S~rviços e Encargos, do Anexo' 15
- Ministério da Educação e Saúde, do Orçamento Geral da República em
vigor (Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
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VERBA 3 -

SERVIÇOS E ENCARGOS

Consignação I Subconsignação 52 _
34 -

Diversos

Serviços de Saúde e Higiene

Departamento Nacional de Saúde
12 -

Instituto. Osvaldo Cruz
f) Pesquisas ~ôbre a penicilina

c,s 1so. ooo,oo

Art, z.o

ítste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.o

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e Sfi.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. d!! Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 6. 982 -

DE

24

DE OUTUBRO DE

1944

Dispõe sôbre o pessoal da Comissão Executiva dos Produtos de Mandioca
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreb:

Art. 1.0

0::; · sGrvicos da Comissão Executiva dos Produtos de Mandioca
serão ex~cutados por pessoal próprio, constituído de empregados mens:':!li.stas e cóntratados.

(C. E. P. I<![.

)

Art'. 2. 0 Os mensalistas serão admitidos para as funções e. séries f~n
cionais da respectiva Tabela Numérica, aprovada pelo Presidente da Repúblíca.
§ 1. 0 E' indisnensável, para a admissão, a comprovação de habilitação
por meio de pro..:ras,- ou de provas e títulos, exceto quando se tratar de funções
em comissão, que serão de livre preenchimento.
§ 2.0 As promoções obedecerão, no que couber, ao sistema em vigor
Serviço Público Federal.
Art. 3.0 A admissão de contratados só poderá ser feita mediante autorização expressa do Presidente da República e para o desempenho de funções reconhecidamente especializadas, para as quais não haja, na C. E. P. M.,
servidor devidamente habilitado.
Aft. 4. 0 As admissões, promoções, remoções, transferências e demissões
do pessoal da C. E. P. M. serão feitas pelo respectivo pres.idente.
Art. 5.0
perceber:

Além do salário da função, o pessoal da C.E.P.M. só poderá

a) salário-família;
b) gratificação péla prestação de serviço extraordinário, de acôrdo com
o disposto no Capítulo III do Título II do Decreto-lei n.O 1. 713, de 28-10-39,
e respectiva regulamentação;
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c) ajuda de custo, de acôrdo com o disposto no Capítulo V do Título li
do citado Decreto-lei n.O 1. 713; e
d) diárias, para indenização de despesas de alimentação e pousada, de
acôrdo com. o disposto no Capítulo IV do Título II do mesmo decreto-lei, e
respectiva regulamentação.

Art. 6.o Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua Publicação,
revogadas as disposiçõe~ e;,n . contrário.
Rio de Janeiro, 24 de .outubro de 1944, 123.0 da Indepen.dência e 56.'}"
da República .
GETULIO

V ARQAS.

Apolonio Salles.

DECRETO-LEI N. 0 6. 983 -

DE

24 DE OUTUBRO DE 1944

Dispõe sôbre o exercício, nas repartições ce;ntrais, do pe:.;;soal extranÚmerário
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
O Presidente da República, usandO da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Cbnstituição, decreta:

Art, 1. 0 O ·pessoal admitido para o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística e pago pela Verba 3 Serviços e Encargos não poderá, sem
prejuízo dessa situação, servir nas repartições centrais do sistema estatísticonacio.nal.
Art. 2. 0 ftste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicaçãn.
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1944, 123.0 ·da Independência e 56.0
da República.

·

GETULIO VARGAs •

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6.984 -.DE 24 DE OUTUBRO 'nE 1944
Abre, sem aumento de despesa, créditos suplementares aos Ministérios da
Agricultura, da Educação e Saúde, da Fazenda, da Justiça e Negócios
Interiores. e do Trabalho, Indústria e Comércio

O Presidente da República, usando da
tigo 180 da Constituição, decreta:

a~ribuição

que lhe confere o ar-

Art. 1.° Ficam abertos, aos respectivos Ministérios, Anexos ns.O 14,
15, 16, 18 e 21 do Orçamento Geral da República para 1944,, ·os créditos suplementares. abaixo discriminados, em refôrço à seguinte dotação:
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VERBA

Consignação 11 -

1

-

PESSOAL

Pessoal Extranumerário

Subconsignação OS -

Anexo n. 0 14
Anexo

n. 0

15

Anexo n.0 16
Anexo n. 0 18
Anexo n.O 21

Mensalistas

Ministério da Agricultura, (quarenta e
um mil e trezentos cruzeiros)...
Cr$
Ministério da Educação e Saúde, (vinte e
oito mil e novecentos cruzeiros).
·Cr$
Ministério da Fazenda, (trinta e cinco mil
e cem cruzeiros) ....... , . . . . . . . . . . . . . . Cr$
Ministério da Justiça e Negócios Interio~es
(quarenta mil e quatrocentos cruzeiros).. Cr$
Ministério do Trabalho, Indústria e Co~
mércio, (trinta e dois mil e setecentos cru-

zeiros)

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

Cr$

41.300,00
28.900,00

35.100,00
40-400,00

32 700,00

Art. 2.° Fica sem aplicação a importância de Cr$ 178.400,00 (cento e
setenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros) da Verba -3 Serviços e Encargos, Consignação I Diversos, Subconsignação 06 Auxílios, Contribuições e Subvenções, 01 - Auxílios, a) Auxílio .:1 ser concedido na forma
do Decreto n. 0 24.609. de 6-7-34, a) ao Conselho Nacional de Estatística,
Secretaria Geral do Instituto e respectivo Serviço Gráfico, Anexo n. 0 5 Instituto BraSileiro de Geografia e Estatística, do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei ~ntrará em vigor na data de :ma publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
-da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
Apolonio Salles.

DECRETO-LEI N. 0 6. 985 -

DE

25 DE OUTUBRO DE 1944

Restaura a vigência do act. 4 73 da Consolidação Consular aprovada pelo
Decreto n.O 360, de 3 de outubro de 1935
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica restaur8.da a vigência do art. 473 da Consolidação Con·
sular aprovada pelo Decreto n. 0 360, de 3 de outubro de 1935.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua pu·
blicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de olitubro de 1944, 123.0 da Independência e 56/
·da República.
GETULIO VARGAS.

P. Leão Veloso.
João de Mendonça Lima.
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DECRETO-LEI" N. 0 6, 986 -

DE 25 . DE OUTUBRO DE 1944

Toma sem aplicação dotação orçamentária de Cr$ 70.000,00 do Ministério da
Educação e Saúde e 2.bre aédito suplen1entar de idêntica importfmcia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica sem aplicação a seguinte dotação do Anexo n. 0 15
do vigente Orçamento Geral da RepúMinistério da Educação e ·Saúde
blica:
VERBA 2 MATERIAL

Consignação Ill S/C. 40 -

Diversas Despesi's

Ligeiros reparos, ada'pt2ções, consertos e conservação de be-ns imóveis e móveis
02
Consertos e conservação de bens
móveis
34 - Departamento
Nacional
de
Saúde
24 - Serviço
Nacional
de
Câncer

Cc$ 70.000,00

Art. 2.° Fica aberto o crédito suplementar de setenta mil cruzeiros (Cr$
70.000,00) em refôrçO da Verba 2 -Material, do vigente orçamento do Ministério da Educação e ·saúde (Anexo n.0 15 do Decreto-lei n.0 6 .143, de 29
de dezembro de 19~3), como segue:
VERBA 2 -

Consignação I S/C. 02 -

MATERIAL

Material Permanente

Automóveis de passageiros; auto-caminhões, caminhonetes, ônibus e auto-bombas; material ferroviário de tração e de 'transporte; tratores; equipamentos mecânicos para estradas de rodagem;
mnterial para extinção de incêndio; aviões e acessórios; embarcações, material flutuante e de dragagem; outras viatums
U2 Auto-caminhões, caminhonetes, ônibus e
auto-bombas; material ferroviário
de
tração e de transporte; tratores; equipamentos mecânicos para estradas de rodagem; materip.l para extinção de incêndio;
aviões e acessórios; embarcações, material flutuante e de drag·agem;
outras
viaturas
04 - Departamento de Administração
03 - Divisão do Material

Art. 3.0

Cc$ 70. 000,00

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sUa publi'cação.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da IndGpendência e 56.0
da República.
GETULIO VARÇ>AS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.
Cal·. de L!~is -
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N. 0 6. 987 -

DE

25

DE OUTUBRO. DE

1944

Aprova o Acôrdo entre 0 Govêrno brasileiro e a Admh1iStração de Assistêricia
e Reabilitação das Nações Unidas. (United Nations Relief ·and Rehabilitation Administration - UNRRA), para a constituição no Rio de janeiro,
de uma Comissão Mistf;J. de Aquisições da UNRRA no Brasil, firmado nO
Rio d.e ]anfõiro, a 12 de outubro de 1944.
O Presidente da República, nos têrmos do art. 180 da Constituiç~o:

Resolve aprovar o Ac8rclo"' entre o Govêmo do .Brasil e a Administração
de Assistência e Reabilitação das. Nações Unidas (Uni!:ed Nations Relief and
Rehabilitation Adminis'tration UNRRA), para a constituic:ão no Rio de J aneiro, de umà Comissão Mista de AquisiÇões da UNRRA ~no Brasil, firmado'
no Rio de Janeiro, a 12 de outubro de 1944.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944·, 123.0 da Independê.ncia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

P. Leão V eloso.

Acôrdo entre o Govêrno dos Estados Unidos do Brasil e a AdminisN
tração de Assistência e Reabilitação :das Nações Unidas . (United
Nations Relief and Rehabilitation Administration - UNRRA), para
a constituição no Rio de Janeiro de uma Corilissão Mista de Aquisições da UNRRA no Brasil.
'
A_os doze dias do mês de outubro de mil noVecentos e quarenta e quatro,
presentes no Ministério das Reb.ções Extçriores, nesta cidade do Rio de Janeiro, de uma parte o Senhor Pedro Leão Veloso, Ministro ·de Estado, interinO, das Relações Exterior:es do ~rasil, e de outra parte o Senhor Waling
Dykstra, representante autorizado da UNRRA, resolvem firmar· o seguinte
acôrdo :
CLÁUSULA

Com a finalidade de controlar e superintender, de acôrdo com o Decretolei do Govêrno brasileiro n.O 6. 903, de 26 de setembro de 1944, as operações necessárias à aquisição e embarque de produtos brasileiros deStinad.os à
Administração de Assistência ~Reabilitação ·das Nações Unidas (United Nations
Relief and Rehabilitation Administration, "UNRRA"), será criada, no Rio
d~ Janeiro, uma Comissão espeCial, ·com a denominação de "Comissão Mista
de Aquisições da UNRRA no Brasil", a ser instalada até 1 de novembro
de 1944.
CLÁUSULA

li

A referida Comis~ão Mista será constituída por três diretores, dois nomeados pelo Govêrno brasileiro .e um pela UNRRA.
O Govêrno brasileiro designará um dos dois Diretores por êle nomeados,
para Presidente da Co:inissão Mista.

O pessosJ, inclusive os técnicos, de que necessitar o Diretor nomeado
pela UNRRA, serií. por esta designado, e o pessoal de que necessitarem os
Diretores designados pelo Govêrno brasilairo, será por êste nomeado.
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CLÁUSULA

III

Os vencimentos do pessoal nomeado pelo ·Govêrno brasileiro 'e os do'
peGsoal, com exclusão. dos técnic.os, nomeado pela UNRRA no Brasil, serão
pagos por conta dos fundos da UNRRA depositados no Banco do Brasil, e os
vencimentos do Diretor e do pessoal técnico nomeados pela UNRRA correrão por conta da Administração em Washington,. D. C.
A fixação de tais vencimentos, assim como a de quaisquer vantagens, será
feita de comum acôrdo entre' a UNRRA e o Govêrno brasileiro.
CLÁUSULA

IV

A Comissão Mista de Aquisições da UNRRA no Brasil ficará subordi·
nada ao Ministério da Fazenda do Brasil.
CLÁUSULA

V

O Diretor designado pela UNRRA, além de sUas próprias funções, servira
como órgão de ligação da UNRRA no Brasil. Serão' fornecidas ao Diretor
nomeado pela UNRRA cópias de tôda a correspondência trocada entre a Comissão Mista e aquela Administração. Tôdas as medidas tomadas em conformidade com a cláusula VI do presente Acôrdo deverão ser aprovada's, por
escrito, pelo Diretor nomeado pela UNRRA e por um dos Diretores nomeados
pelo Govêrno brasileiro.
CLÁUSULA

VI

A Comissão Mista terá responsabilidade e autOridade . para:
a) negociar contratos ou acôrdos com Órgãos do Govêrno brasileiro (tais
como a Comissão Executiva Têxtil, o Departamento Nacional do Café, etc.),
ou com quaisquer entidades particulares, para a aquisição, inspeção, einbalagem, armazenagem, despacho e transporte internos e entrega, F .O.B., navio,
dos suprimentos déstinados à' UNRRA;
b) emitir ordens de pagamento. contra os fundos pertencentes à UNRRA
depodtados no Banco do Brasil, a favor de qua.lquer órgão do Govêrno braR.
sileiro, firma comercial ou pessoa, para o paganlento de tôda e qualquer
despesa decorrente de compra e remessa de suprimentos destinados à UNRRA,
de acôrdó com as instruções que forem baixadas pelo Ministro da Fazenda
do Brasil;
·
·
c) emitir ordens de pagamento contra os fundos acima referidos de acôrdo com as· instruções i:nencionadas no item· b, para as ~despesas de pessoal,
material e outras despesas eventuais da Comissão Mista;
· d) providenciar, quando necessário,· a inspeção e averiguação da qualidade, da qw:mtidade e de quaisquer outras condições dos suprimentos destinados à UNRRA;
e) providenciar a fim de que os suprimentos sejam embalados, rotulaR
dos, armazenados e entregues F. O. B., navio, pelos órgãos do Govêrno br~
sileiro ou firmas comerciais interessados, de acôr'do com as instruções da
Comissão;
i) apresentar relatórios à sede da UNRRA, quando solicitados. Manter a
sede. da UNRRA ao corrente da situação dos suprimentos no Brasil.
CLÁUSULA

VII

FiCam adotadas as seguintes normas para os pedidos e a aquisição de
.suprimentos:
a) a UNRRA enviará à Comissão Mista quatro exemplares do "pedido
de suprimento" de con{ormidade com o modêlo anexo;
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b) ao receber o "pedido de suprimento" deverá a Comissão Mista verifi~
car a possibilidade de obtenção dos artigos néle incluídos e a. disponibilidade
de fundos p"ara a cobertura de tôdas as despesas relativas a cada pedido, e

'c) após a aprovaçãO do pedido, a Comissão Mista devolverá à sede da
UNRRA dois exemplares devidamente assinados, reterá um exemplar para os
seus arquivos e enviará outro ao órgão do Govêrnq brasileiro ou firma comercial interessados.
Em fé do que, os abaixo assinados firmam o p:cesente Acôrdo, em dois
exemplares, nas línguas portuguesa e- inglesa.

P. Leão Veloso.
Waling Dykstra.

(TRADUÇÃO)
ANEXO

AD:MINISTRAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
E REABILITAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS
1344 Connecticut Avenue
Washington 25, •n.C.
PEDIDO DE SUPRIMENTO

Pág. 1 de ...... Páginas·

B. Pedido da UNRRA N.O ........ .
C. Dd'ta ........................ .
D. N· 0 do Ped. de Artigo Básico,, .. .
E. Data da Distribuição .......... .
F. Distribuído por .... , , . , ...... .
G. N.0 da Distribuição, ...... , , , , ,

A.
(Espécie de mercadoria)

Código

daUNRRA
( 1)

II

Unid;;.<de

II

(2)

I

I

II

I

I Número

I
I

I

de
unidades

Estimativa
,I
do pêso Ií- j Estimativa Produto da
quido por
do preço colunà 3 pela
unidade
coluna 5
por unidade
(Lbe)

i

!
I

(3)

(4)

'

I

(5)

(6)

(7)
Para: (Órgão) .. , . , ..... , ........ , · ........... .
(Aos cuidados de) .......... , .......... , ..
( Enderêço) ............................. .
I_>rezo:do(s) Senhor(es):
Solicitamos a Vossa(s) Senhoria(s) fornecer(em) ........ ,,,, ...... ,,
de acôrdo com as especificações e prazos de entr8ga abaixo estabelecidos.
Fica entendido que Vosss.•(s) Senhoria(s) não modificar(á) (ão) os
têrmos e especificações aqui estipuladós, a menos que tais modificações
constem de ·emendas feitas neste pedido e assinadas pelo signatário dêste ou
por seu substituto li.<Utorizado.

1
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Rogo a Vossa(s) Senhoria(s) assinar(em) e devolver(em)
dêste pedido, confirm:;ondo assim a sua aprovação ao mesmo.

duas vias

Aprovado por
Órgão competente .•.................. , ...
·
(Data)
Assinado: .................. , ,
'Título: ........... , ......... .

Assinado: ..................•.•
'Título: ........................•
(UNRRA)

( 8)

. " e espec1"f"1caçoes:
"
D escnçao

A. Mercadoria
E. Embalagem e armazenagem

( 9)

(10)

Prazos de entrega:

Observações.

S-3

DECRETO-LEI N. 0 6. 988 -

DE

26

DE OUTUBRO DE

1944

Ab.-e ··ao Ministério da Guerra o crédito especial de Cr$ 9.000.000,00, para·
atender as despesa.s da incorporação de imóveis, operada em virtude do
Decreto-lei n.O 6.426, de 14 de ahrit de, 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministédo da Guerra o crédito especial de
nove milhões de cruzeiros (Cr$ 9. 000. 000,00), para atender as despesas
lAquisição e DesB.prapriação de Irlióveis) decorrentes da incorporação ao patrimônio nacional, operada em virtude do Decreto-lei n.O 6. 426, de 14 de ·
abril de 194-4, de dois armazéns da firma Theodor Wille & Companhia Limitada, em liquidação, situados entre a linha férrea do Cais do Pôrto e a
Avenida Venezuela, em frente aoS Armazéns ns. 4 e 5 do mesmo Cais.
Art. 2.0 O crédito a que se refere o artigo anterior será distribuído
ao Tesouro Nacional.
Art. 3.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua pu~licação.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1944, 123.'' ga Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N.o 6.989 -

DE

26

DE OUTUBRO DE

1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas v crédito especial de Cr$
4. 800, 000,00, para pagamento a concessionários de portos O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art.· 1.0 Fica aberto ao MinistériO da Viacão e Obr8s Públicas o crédito especial de quatro milhões e oitocentos mil C;uzeiros (Cr$ 4. 800. 000,00),
para· ocoi"rer ao pagamento (ServiÇos e Encargos) devido, por tonta da
arrecadação, neste .exercício, do impôsto adicional de .dez por cento ( 10%)
sôbre os direitos. de importaç'ão, aos conc€~-:Jonários dos, portos do Ceará, Cabedelo, Recife, Maceió, Bahia, Vitória, Niterói, Angra dos Reis, Paranaguá,
São Fral1cisco e Rio Grande do Sul, em virtude de contratos celebrados com
o Govêrno Federal.
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data· de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de .Janeiro, 26 de outubro de 1944,_ 123.0 da Independência e 56.0 '
da Repúb_lica.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6.990 -

1
DE

26

DE

OUTUBRO DE 1944.

Abre ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio o crédito especial deCr$ 728.410,00, para instalaçâo da Biblioteca

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 130 da Constituição, decreta:
Art. '1.° Fica aberto ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio·
o crédito especial de setecentos e vinte e o'ito mil e quatrocentos e dez cruzeiros (Cr$ 728 .410,00), para atender às despesas (Mat~:;rial) com a insta·
laçãO da Biblioteca do m-esmo Ministério.
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publica_ção.

Art: 3. 0

Revogam-se as disposições. em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 '
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 6.991- DE 26 DE OUTUsRb DE 1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a isentar o Liceu Literário Português
do pagamento do impôsto territorial que mencjona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo '180 da Constituição, e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n. 0 96, de
22 de dezembro de 1937, decreta:

Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a isentar o
Liceu Literário Português do pagamento do impôsto territorial correspondente aos exercíCios de 1936 e 1937 e a oito meses~ de 1938, relativo à área
de terreno em que está construída sua sede, na Rua Senador Dantas n. 118.
Art'. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de outubro
da República.

cte

1944, 123.0 da Independência e 56P
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 6.992- DE 26 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o Prefeito. do Distrito Fedewl a isentar o Conservatório Brasileiro de
Música do pagamento de 50% (cinqiienta por cento) do impôsto de
tra.nstnissão, na forma que menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigO 180 da Constituição, e nos têrrnos do art. 31 do Decreto~lei n. 0 96, de
22 de dezembro de 1937, decret'a:
Art. 1.0 Fica o Prefeito do Dist~ito Federal autorizado a isentar o Conservatório Brasileiro de Música do pagamento de 50% (cinqüenta por cento)
do impôsto de _transmissãO relativo à compra e venda cio 12.0 pavimento do
edifício da Avenida Gráça Aranha n.O 57; destinado à sua sede.
'
Art·. 2.0

Revogam-se as disposiÇões em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DEC.RETO-LEI N. 0 ·6.993- DE 27 DE OUTUBRO DE_ 1944

Reorganiza o Serviçc- de Estatística Econômica e Financeira, dó Ministério da
Fé!.zenda, e dá outras providências
O Pmsid8nte da República,. usando da atribuição que lhe confere
art. 180 d<>.· Constituição, decreta:

0

Art. 1· 0 O Serviço de Estatística Econômica e Financeira (S.E.E.F.)
do Ministério da Fazenda, subordinado administrativamente ao Diretor Geral
da Fazenda Nacional e obediente à orientação técnica do Conselho N aciona! de
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Estatística constitui um dos órgãos executivos centrais do Instituto Bté:.•sileiro
de Geografia e Estatística (I. B .' G. E , ) e tem por finalidade levantar as
e3tatísticas referentes a impôstos, taxas e COJ;ltribuições, comércio exterior e
interior, movimento marítimo e fluvial e movimento bancário. do país, bem
como promover, em publicações próprias ou por intermédio do I.B.G.E.,
a divulgação dessas estatÍsticas.

Art. 2.0

O S.E.E.F. compreende:

Seção
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção

da Exportação (S. E.);
ds- Importação (S. I.);
Econômico-Financeira (S.E.F.);
do Comércio Interno ·cs.C.I.);
de Estudos e Análises (S.E.A. );
de Administração (S.A.);
de Mecanização (S. M,) .

Art, 3. 0 O S. E . E . F, terá os pormenores de sua organização e as normas
para o seu funcionamento estabelecidos em regimento,
Art. 4. 0 O presente Decreto-lei entrc..<rá em vigor na, data de sua publicação, revogadas ?S disposições· em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RepÓ.bliça.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N· 0 6. 994 -

DE

27 DE OUTUBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 3. 000.000,00, pai:a
despesas decorrentes da subscrição compulsória das "Obrigações de
Guerra".
O Presidente da República,
art. ~-180 ds: Constituição, decreta:

u~ando

da

atrib~ição

que lhe confere o

Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de três
milhões de cruzeiros (Cr$ 3. 000. 000,00), para atender às despesas aÍ.inentes
aos serviços de subscrição compuls6ria das "Obrigações de Guerm" mandadas
emit·ir pelo Decreto-lei n. 0 4.-789, de 5 de outubro de 1942, e cujo limite
foi elevado pelo Decreto-lei n. 0 6.516, de 22 de maio de 1944, com a seguinte discriminação:
VERBA 2 -

Consignação I -

MATERIAL

Material Pocmanente

C c$
Sub~onsignação

13 -

Móveis e artigos de
orm.·mentação; máquinas, aparelhos e
utensílios de escritório, biblioteca, laboratório, gabinete científico ou técnico e
para trabalhos de campo; aparelhos e
ut~nsílios de copa, cozinha, refeitório,
dormi"!:ório e enfermaria; ma•terial de se·
ricicultura, indústria- de fiação e tece·
!agem de seda ..................... ,

30.000,00

C c$
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~

EX~GU'l'IVO

M atecial de Conswno

gubconsignação 17 ~Artigos de expediente,
desenho, ensirw e educ::..dío; artigos escolares para distribuição;~ ficha; e livros
de- escrituração; impressos e material de
cl~s~ificação,
inclu~iv~
fichas bibliograftcas e de refere neta. . . . . . . . .... ,

Consignação III

73

1.450. 000.00

Diversas Despe!!>as

subcomrignz.·ção 29
Acondichonamento e
embalagem; s_rmazenagem, carretos, estivas e capatazias; transporte de encomendas, cargas e s.-nimais, alojamento e
~limentaçãc~ dêstes ~ de seus tratadores
em viagem; seguros· de transporte .....
"Subconsignação 35 ~ Despesas miúdas de
pronto pagamento .............. , . , , .
.Subconsign::~ção
40
Ligeiros
repa•ros,
~daptações, consertos e conservação de
bens imóveis e móveis
02 ~ Consertos t! conservação de bens
móveis .

VERBA 3 -

850.000,00
3,0. 000,00

40.000,00

2. 400. 000,00

SERVIÇOS E ENCARGOS

Consignação I -

Di;,ersos

"Subconsignação 36 ....:.._ Serviços contratuais .. , . , . , , ..... .

600.000,00
3. 000.000.00

Art. 2· 0 As despesas de que trata .-o artigo anterior serão consideradas
dentre as que éor-rem à conta dos recu;sos previstos no Decreto-lei n· 0 4. 789,
d~ 5 de outubro de 1942.
Art. 3,0 O crédito o que se refere o presente Decreto-lei será automàticamente. registrado pelo Tribunal de Contas e distribuído &·o Tesoureiro
Nacional, à disposição do Ministro de Estado da Fazenda, que autorizará, em
cada CG>•So, os pagamentos ou adiantamentos julgados necessários.
Art. 4. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na Uata de sua publicação.
Art.

5. 0 Revogam-se as disposições em contrário_.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1944, 123. 0 da Indepemd~ncia e 56.o
da· República.
GETULIO VARGAS.

A, de Souza Costa,
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DECRE'fO~LEl

N. 0 6.995 -

DE

27

1944

DE OUTUBRO DE

Cria o Serviço de Documentação do Ministério elo Trabalho, Indústria e
Comércio, e dá outras, providências
O Presidente da República, Usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

•

Art. 1.0 -Fica criado. no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,_
diretamente subordinado 20 Ministro de Estado, o Serviço de Documentação
( S .D. T. )·, que terá por finalidade a coleta, guarda, coordenação e divulgação de textos, relatórios, dados estatísticos e outros elementos relativos à
~tividade do Ministério.
Art. 2.0 FiCa transferida para o S. D. T. a Biblioteca do Departamento
de Administração, a que s'e refere o Regimento e.provado pelo Decreto núrüero 6. 736, de 22 de jnileiro de 1941.
Art ... 3.0 'Ficam criados, no Quadro Único do !'vrinistério do Trabalho,
Indústria e Comércio, um· cargo isolado, de pwvimento em comissão, de
Diretor (S.D.T.), padrão N, do Serviço de ·Documentação e uma função
gratificada ·de Secretário do Diretor (S .D. T.) com Cr$ 4. 200,00 anuais.
Art. 4.° Fica abérto ao Ministério do Trabalho, Indústria e COmércio,
anexo n. 0 21 do Orçamento Geral da República para 1944, o crédito de
Cr$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinqüenta cruz.eiros) suplementar às
seguintes dotações:
VERBA 1 -

Consignação I Subconsignação 01 -

10.500,00

Pessoal Permanente

Consigm'lção III Subconsignação 09 -

PESSOAL

Pessoal Permanente

V ~ntagens

Funções gratificadas

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

Cr$

1. 0_50,00

Art. 5.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação~
revogadas as disposições em contrário.
d~

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1944, 123:-; da Independência e 56.0
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre MarcÓndes Filho.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 6. 996 -

'DE 27 DE OUTUBRO DE 1944

Dispõe sôbre a transferência ao Estado do Rio Grande do Sul do preventório
para crianças débeis construído pela União em Ipa~ema, Município de
Pôrto Alegre
O Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe confere o ar·
1igo · 180_ da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a transfer&ncia ao Estado do Rio Grande do
Sul do preventório para crianças déb~ús construído pela União em Ipanema~
Município de Pôrto Alegre.
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Art. 2.0 A transferência se operará em virtude de . têrmo de acôrdo a
<er assinado entre o Ministério da EduCação e Saúde e o ·Estado do Rio
Grande do Sul, na conformidade das cláusubs que acompanham o presente
pecreto~lei.
"
Art. 3.'-. 1tst8 Decl:"eto-lei entrará em vigor na data de sua publicaçãO,
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GE.TULIO VARGAS,

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa ,

CÍáusU.las a que se refere o art. 2. 0 do Decreto-lei n.o 6.996, de 27
de outubro de 1944
Cláusula 1.a O Govêrno Federal transfere aO Estado do Rio Grande
do Sul o Preventório para crianças débeis construído pela, União em Ipanema,
Município de Pôrto Alegre, no mesmo Estado,
Cláusula 2.a -

O Estado do Rio 'Grande do Sul compromete-se:

a) a .executar as obras complementares projetadas pelo Govêrno Federal,
de acôrdo com as especificações aprovadas;
b) a completar, por sua conta, as ·obras e as instalações necessárias 'ao
funcionamento do Prev<?ntório;
C;) a administrar o Preventório, diretamente ou por intermédio da Santa
Casa local;
d) a utilizar o Preventório exclusivamente para o tratamento de crianças débeis;
e) a encaminhar à Divisão de Obras do Ministério da Educação e Saúde
e à Delegacia do Serviço do Patrimônio da União as plantas .relativas a obras
de modificações e acréscimos d_o Preventório;
1
f) a atender à orientação recomendada pelos órg'ãos próprios do Ministériq da· Educação e So.úde, prestando~lhes as informações que forem solicitadas.
Cláusula 3.a O Govêrno Federal entregará ao Estado do Rio Grande
do Sul, a título ·de auxilio, os ciéditos destinados pelo Plano de Obras e Equipamentos (Decreto-lei n. 0 6.145, de 29 de dezembro 'de, 1943, art. 2.0 , n. 0 5
- Ministério' da Educação e Saúde) ao Preventório, no total de Cr$ 781.220,00
(setecentos e oitenta e um mil e duzentos e vinte cruzeiros), sendo:
Consignação I -

02/01 e) -

f)

Obras

04/04

Prosseguimento da construção de um pavilhão para
a casa de máquinas e obras complementares a serem executadas no Preventório de lpanema, Município de Pôrto- Alegre, Rio Graride do Sul ... , ..
P~osseguimento da construção de um prédio para
a ·administração do Preventór-io de Ipanema, Rio
Grande do Sul ......... , , , , , •........ , • , , , •• ,

178.688,00
102.532,00
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02/02- M/04

b) ~ Instalação e Aparelhamento do ~revent6rio para
crianças délieis, em Ipanema, Po:·to Alegre, Rio.
Grande do Sul ... · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · · ' · · · · · · ·

500.000,00
781.220,00

Cláusula 4,a _ O Esta,do do ;<io Gra~de do ~ul comprcvará a aplicação
dada ao am:ílio de que ttata a clausula 3."', de ac01do com as instruções ex·
pedidas pelo Ministério da Educação e Saúde.
Cláusula 5. 0 O Ministério da Educação e Saúde, por interm&dio dos
seus Órgãos especializados, prestará ao Estado do Rio Grande do Sul tôda
assistência técnica que fôr solicitada.

DECRETO-LEI N. 0 6. 997 -

DE

27

OUTUBRO DE

1944

Dá nova organização às Companhias Regionais do Corpo de Fuzileiros Navais
O Presidente d2 República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O ·Ministro da Marinha fica autorizado a .dar nova organiza~
ção às Comp~mhia Regicnai~ do Corpo de Fuzileiros· Navais e, bem assim,
fixar e completar os seus efutivos, de acôrdo com as necessidades do serviç'.:>
em cada região.
Art. 2. 0 As despesas decorrentes dêste Decreto-lei correrão, no presente
exer-cício, por conta dos créditos já distribuídos ao l\1inistério da Marinha,
A. rt 3.0 O presente Decreto-lei entrmá em vigor na data de sua publicação, rorvogadas as disPosições em contrário.
Rio da Janeiro,
da República.

27

de outubro de 1944, 123.0 da Independência e· 56.0
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO-LEI N. 0 6. 998

~ DE

30

DE ·ouTUBRO DE

1944

Dispõe sôbre a desi:t:corpomr;:E.o do Patrimônio Nacional de bens e direitos de
'determinadas emprêsas referidas no Decreto-lei n.0 6. 456,._.de 2 de maio
de 1944, e dá outras providências
O Preside:1te da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para z.tender ao impetrado pela maioria dos credores das sociedades enumeradas no art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 6. 456, de 2 de m8.io de
1944, serão desincorporados do Patrimônio Nacional todos os bens e direito,1'
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ue a elas. pertenceram, excetuados os da Adutora Ribeirão daS Lages ·s. A.
Companhia Brasileira de Águas e Esgotos de Niterói S. A., uma vez que
se ver'ifiq,uem as condições estabelecidas neste Decreto-lei.

~ da

Art. 2.0 Dentro de quinze ( 15) dias, a contar da publicação dêste Decreto-lei, os credores que, no devido tempo, já apresentaram suas habilitações,
perante o Liquids..nte em exercício dos J?Oderes que lhe conferiu o Decreto-lei
n.o ·6.456, de 2 de maio de 1944, podeúío deliberar, fazendo constar de
documento ou documentes, convenientementte autenticados, sôbre a organiza~ão de mUa sociedade, estabelecendo, desde logo, as suas responsabilidades,
~ votando em dois representantes seus que, C?m o das sociedades devedoras,
por estas ind.icad9, formem uma Comissão que passará a z,dministrá-las, a fim de
que, no prazo máximo de cento e oitenta ( 180) dias, tenha existência legal
a nova pessoa jurídica que assumirá ativo e passivo de Dahne, Conceição &
Companhia, F. Dahne &. Companhia, Companhia Melhoramentos de Niterói S. A., Cooperadora Patrimonial S. A., Refinaria Brasileira de Óleos e
Graxas, Sociedade Territorial do Esteio Limitada e Sociedade Industrial Três
Portos.
Parágrafo umco. Exduem~se dêsses credores, que são os das sociedades
enumeradas neste artigo, .s•s Caixas Econômicas Federais.
Art. 3.0 · -As deliberações constantes dos documentos a que se refere o
artigo anterior, dirigidos e entregues ao Liquidante, mediante recibo exarado
na .cópia ou cópias fotosüitic:as de cada um dêles, obrigarão todos os outros
credores, uma vez que a escolha dos dois representantes na Comissão e 8
organização da sociedade a conStituir-se sejam impostas por votos que, no
mtmmo, corresPondam a dois têrços (2/3) dos créditos apresentados à ha~
bilits:ção já encerrada,
Art._ 4. 0 Se assim preferir a maioria dos credores, poderão ser organizadas duas sociedades em vez de uma, para qu9 os bens e direitos concernentes
às entidades com sede no EStado do Rio Grande do Sul formem, em Pôrto
Alegre, uma sociedade distinta daquela a que passarão ativo e passivo das
sociedades com sede no Distrito Federal e no Estado do Rio-·de Janeiro.
Art. 5.0 Verificado pelo Liquidante ter sido escolhida a Comissão na ·
forma dos artigos precedentes, investirá êle os componentes dessa Comissão,
dentro de cinco ( 5) dias, na administração dos bens e dtreitos até a sua definitiva transferência à nova ou novas sociedades, no têrmo" improrrogável prefixad.o no referido art. 2.0 ; se, porém, não conseguirem deliberar os cre'i:íores em número ·que réuna, Pelo menos, dois têrços (2/3) dos créditos apresentados à habilitação já promovida pelO Liquidante, no exercício das· atribuições
conferidas pelo Decreto-lei n. 0 6 .456, de 2 de maio de 1944, não se procederá à desincorporação autorizada no art. 1.0 , prosseguindo a. liquidação na
forma anteriormente decretada.
Art. 6.0 No período de administr?ção d~ Comissão fica suspensa a exigibilidade de tôdas as obrigações civis e comerci~is contr~ídas até 2 de maio
de 1944 pelas 'sociedades referidas no Decreto-lei n.0 6.456, de 2 de maio
de ~944.
Art. 7.0 Os atos constitutivos da nova ou· das duas futuras sociedades
são isentos do pagamento dos impostos e taxas devidos à União, a Estados ou
Municípios.
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Art. 8.0 Consideram-se efetivamente desincorporados do Patrimônio Na.
cional 8quêles bens e direitos qua-ndo por êstes passar a responder a Comissãc
no prazo prefixado no art. 5.0,
Art. 9. 0

Art, 10.

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,

Revogam-se as disposiÇões em contrário.

RiQ de· Janeiro, 30 de outubro de 1944, 123. 0 da -Independência e 56.(
da República,
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

Alexandre Marcondes Filho.

C?ustavà Capanema.

DECRETO-LEI N. 0 6. 999 -

DE

30

DE OUTUBRO DE

1944

Regula o pagamento da indenização resultante da incorporação do acervo a.
bens e direitos da Adutora Ribeirão das Lages S. A. ao P~trimônio Na
cional, e dá outras providências
O Presidente da República, usando dn atribuição que lhe cot;fere o ar
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica fix2da em cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos
vinte e cinco mil e trezentos e oitenta e sete cruzeiros e seis centavos ( Cr.
165.625. 387,06), de acôrdo com o deliberado no processo n.O P. R. 23. 89~
de 1944, e em face do laudo da comissão de avaliação, a indenização decor
rente da incorporação do acervo de bens e direitos da AdutOra Ribeirão da
Lages- S. A. ao 'Patrimônio Naciona-l, operada pelo Decreto-lei n. 0 6.456, d
2' de maio de 1944.
·
·
Art. 2.0 A referida importância de Cr$ 165. 625.387,06 representa
crédito do Banco do Brasil S.- A~, que financiou as obras da Adutora,
será paga a êsse estabelecimento.
Art. 3.0 Os bens incorporados de que trata o art. 1.0 serão entregue
ao Serviço Federal de Águas e EsgotoS, que providenciará para que não haj
solução de continuidade no funcionamento dos serviços.
Art. 4.° Fica aberto ao Ministério da Educação e Saúde o crédito e!
pedal de cento e setenta e um milhões e vinte e· ciríco mil e trezentos e o
tenta e sete cfuzeiros e seis cEinta:vos (Cr$ 171.025.387,06), que se destin
a ocorrer às seguintes despesas:
a) cento e sessenta e_ cinco milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e tn
zentos e oitenta e sete cruzeiros e 'seis centavos (165.625 387,06), para pagf
menta (Desapropriação e Aquisição de Imóveis) da indenização de que trat
o art. 2.0 dêste Decreto~lei; e
b) cinco· milhões e quatrocentos mil cruzeiros (Cr$ 5. 400. 000,00), par
o custeio dos serviços (pessoal, material, obras e encargos) da' Adutora e ber
incorporados, durante o corrente exercício.

ATOS

DO PODER

79

EXECU'.flVO

Parágrafo único. A parcela a que se refere a alínea a dêste artigo será
dÚtribuída ao Tesouro Nacional. e a que se refere a alínea b à Tesouraria
do Departamento de Administração do Ministério da Educ101ção e Saúde.
'Art. 5.0 O Serviço Federal de Águas e Esgotos apresentará ao ·Ministro da Educação e Saúde, . dE\ntro de noventa (90) dias, o plano de administra~
ção dos serviço;g dos bens incorporados ..
. Parásrafo éníco. Enquanto não for regulada essa administração, será
mantida, com as modificações julgad-as necessárias pelo Serviço· Federal de
Aguas e Esgotos, a -situação· atual 'no que diz resfleito ao pes~oal, ao material
e à execuç.ão das obr8s e trabalhos.
,
Art. 6.0

Êste Decreto-lei eptrará em vigor na ~ata de sua ·publicação.

Art. 7.

Rev.ogam~se

0

as

disp~sições'

em contrário.

Rio de. Janeiro, 30 de outubro de 1944, 123.0 da Indepen_dência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.
Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa;

DECRETO~ LEI

N. 0 7, 000 -

DE

30

DE

OUTUBRO

DE

1944

Abre ao Ministério da Guerra o crédito especial de Cr$ 1. 184. 799,QO, para
trabalhos de pesquisa e prospecçOes de jazidas de pirita

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição! decreta:•.
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério d~ Guerra o crédito especial de um
milhão, cento e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove cruzeiros
(Cr$ 1. 184, 7Sl9,00), para atender às despesas ~Obras, Desapropriações, Aquisições d·e Imóveis e Equipamentos) com os trabalhos de pe(Oquisa e prospec~
ções de minas de pirita, situadas no Município de Ouro Pre~o, no Estado de
Minas Gerais.
Parágrafo úr.ico, O crédito a que se refere 'êste artigo será pôsto à dis~
posição do Ministério da Agricultura, consideradas as despesas dentre as que
cormrn à conta dos recursos t<!revistos no Decreto-lei n. 0 ~. 789, de 5 de outu~
bro de 1942.
Art. 2.0

Êste Decreto~ lei entrará em vigor na data de ~ma publicação.

Art, 3.0

Revo.gam~se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúbli,ca.
GETULIO VARGAS.
Eurico G. Dutra.
Apolonio Salles.

A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N .· 0 7. 001 -

EXECUTIVO

DE

30

DE OUTUBRO DE

1944

Inclui na carreira de Trabalhador os cargOs da c.."'lrreira de Arrtuni?<dor, do Quadro
Suplementar do Ministério da Fazenda e dá outras provídências
O Presidente da República, ussrido da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 · Ficam incluítios na carreira de Tra:balhadqr do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda. conforme a tabêla ·anexa, os cargos da carreira de Arruma dor dos mesmos Qm:dro e lVIinistério.

Art. 2.0 Os títulos de nomeação dos f:Jncionários atingidos pelo disposto
nêste Decreto-lei se-rão apostilados pelo órgão de pessoal do Ministério,
Art. 3.0 • Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições pm contrário.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

continua aqui>

MINISTÉRIO DA FAZENDA
QUADRO SUPLEMENTAR

'I

i

SITUAÇÃO ATUAL

-

-

'

Núm.
de
car~~e:s

i

I

Classe

Cmei'a ou cargo

ou

73

45

Traba•lhador
Trabalhador

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

4 Arrumador ......
--163

I

!I

de
cargos

l
s

41

-

-

s

73

........ ·.......
................

B

I --

-

s

B

-

s

49

. . . . . . . ' ... . . . . .

I

I

I
I

}

--163
.

I

-

c

-

B

-

-

D

i

I

Trabalhador

-

D

i
Vagos

'

I

I
I

c

óu I Exce-

Classe

psdrê:o \ dentes

I

Trabalhador

f

Vagos Quadro:

I

I
I

I
I

I

I' I
rum.
Carreira ou cargo

Exce·

p::;drâo , dentes

I
41

l

SITUAÇÃO PROPOSTA

-

Observações
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DECRETO-LEI N.o 7.002 -

DE

30

DE OUTUBRO DE

1944

Concede favores e auxílio para instalação de uma rêde nacional de
e silos de grãos e sementes

armazé~

O Presidente da República, usando da s,tribuição que lhe confere o artigo 180 da 'constituição, decreta:
Art .. 1.0 ·Às pessoas físic:::.s ou jurídicas, organizações cooperativas e associações !urais, bem como entidsdeS de caráter para-estatal, que, para construção, aparelhagem e adaptação de armazéns f'.grícolas - depósitos e silos para
grãos e sementes - se ajustarem às condições dêste Decreto-lei e sua. regu11MUentoção, serão concedidos os seguintes favores:
a) um prêmio igual a 20 % do valor das inversões em construção, aparelhP.g8m ou adaptação;
b) financiame~l.to de 80 % dessas inversões a juros de 7 % e prazo de
10 anos.
Art. 2. 0 Às cooperativas, associações rurais e entidades para·estatais,
poderá ser atribuída a faculdade da prática de "warrantagem" dos grãos em
-depósito, ficando, neste caso, obrigadas ao cumprimento da legisla.ção que
rege a exploração de armazéns gerais no que não colidir com a regulamen~
tação do presente Decreto-lei .
Art. 3.0 O montante dos auxílios da letrz, a do art. 1.0 não .poderá exceder, anualmente, à importâm:ia de 25 milhões de cruzeiros, que será incorporada ao orçamento da República e distribuídz, ao Ministério da Agricultura,, a pa-rtir do exercício de 1945 e durante um quinqüênio.

Art. 4.° Ficam a Caixa de Crédito Cooperativa - quando em funcionamento - , em relação às Cooperativas e o Banco do Brasil, erp geral, autori'za.dos a financiar; nos têrmos da letra b, do art. 1.0 , as pessoas e entidades·
enquadradas neste Decreto-lei.
Art, 5.0 A Caixa de Crédito Cooperativo e o Banco do Brasil descontarão obrigatOriamente o~ ''warrants" emitidos pelos armazéns z;gricolzs devidamente autorizados, de acôrdo com o art, 2.0.
Art. 6. 0 O Ministério d~ Agricultura: submeterá à aprovação do Presidente da República, dentro do prazo de dez dias, a regulamentação dêste
Decreto-lei.
Art. 7.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8.0 Revoga.m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.G
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
A. de Souza Costa.

Alexandre Marcondes Filho.

ATOS
DECRETO~ LEI
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N. 0 7. 003 -

DE'

30

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime função gratificada no Quadro Único do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio e dá outras provid.ênciaiJ
O Pres.idente da República, usando da SJtribuição que lhe cotúere o ar~
tigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica suprimida no Quadro único do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio a função gratificada de Secretário do Diretor do Ser~
viço de Estatística da Previdência e Trabalho, constz,nte das tabelas anexas
ao Decreto~l'ei n, 0 2. 910, de 26 de dezembro de 1940.
Art. 2.0 Éste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação,
. revogadas as disposições em contrário,
:gio de Janeiro, 30 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO~ LEI

N. 0 7. 004 -

DE

31

DE OUTUBRO DE

1944

Altera a carreira de Desenhista do Quadró Permanente do Ministério da
Aeronáutica, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 Fica altei-a da, conforme a tabela anexa, a carreira de Desenhista do Quadro Permanente do Ministério da Aeronáutica.
Art, 2.0 Êste Deciéto~lei entrará em vigor ria data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA_
QUADRO PERMANENTE

SITUAÇÃO

SITUAÇÃO ATUAL

PROPOSTA

-

Núm.
de
cargos

I

Desenhista
Desenhista

3
4
5
6

--18

ExceM

Classe

Carreira ou cargo

Desenhista
Desenhista

I
I

Observações -

Núm.
Vagos Quadro

ou
padrão

dentes

Classe
Carreira ou cargo

de
cargos

padrão

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

-

L
K

J

P.
P.
P.
P.

2
1
3

-

--- ---

I

-

I

---

I

Exce-

ProviVagos
só rios

dentes

I

I

II

DesenhiSta

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

II

L
K

-

2

-

6

1

3
6
--- - - - ---

J
I

18

6

I

3
4
5
6

ou

I

I

6

I

Os cargos prov1sonos serão providos com recursos da c/c dO Quadro, devendo ser suprimidos à medida

que os seus ocupantes forem sendo promovidos à

cl~sse

superior.

O número total de cargos ocupados não poderá ser superior a 18.

A'.rüS
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DECRETOMLEI N.0 7.005 -

DE

::S.l

DE OUTUBRO DE

1944

DiSpõe sôbre a escalaMpadrão de salários dos extranumerários-mensalistas
" da União·
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
·
Art. 1.0 A escala-padrão de salários. dos extranumerários-mensalistas da
{)"nião, que aco!npanha o Decreto-lei n. 0 5. 976, de 10 de novembro de 1943,
poderá ser alterada pelo Presidente da República, mediante Decreto.
Art. 2.0 l!:ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1944, 123.0 da .Independência e 56.0
da: República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Casta.
EuricO G. Dutra.
Henrique A, Guilhem.

]o~o de Mendonça Lima.
P. Leão V eloso.

Apolonio Salles,
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salgado Filho:

DECRETO-LEI

N.0

7.006

- D E 31 DE OUTUBRO DE

1944

lnçlui cargos da carreira de Carvoeiro do Quadro Suplementar do Ministério
da Fazenda na carreira de Foguista dos mesmos Quadro e Ministério
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art, 1.° Ficam incluídos, de conformidade com a tab8la anexa, na dasse
3, da carreira dEi Foguista, do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda
os dois cargos da classe D, da carreira de Carvoeiro dos mesmos Quadro e
Ministério.
Parágrafo umco.
Os títulos dos · funcionários atingidos pelo disposto
neste artigo serão apostilados pelo órgão de pessoal.
Art. 2.0, Êste Decreto-lei entwrá em vigor na data de sua publicação,
Rio de Janeiro,
da República.

31 de

outubro de 1944, 123.0 da Independência
GET.ULIO

v ARGAS.

A. de Souza Costa,

e

56.0

A'fOS
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DECRETO-LEI N.o 7. 007 -

DE

31

DE OUTUBRO DE

194-4

Cria funções gratificadas para 0 Serviço de Estatística Demográfica, Moral
e Política, do Ministério da justir:;,a e Negócios Interiores, e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas no Quadro Permanente do Ministério da Justiça e Negódos Interior~s para o Serviço de· Estatística Demográfica, Moral
e Política (S. E. D. M .P.), as seguintes funções gratificadas:
1
1
1

1
1
1

Chefe de Seção (S.D. Chefe de Seção (S.M.P.Chefe de Seção (S.P.J. __:_
Chefe de Seção (S.E.A. Chefe de Seção (S.A. Chefe de Seção (S.M. -

S.E.D.M.P.)
S.E,D.M.P.)
S.E.D.M.P.)
S.E.D.Iyi.P.)
S.E.D.M.P.)
S.E.D.M.P.)

com
com
com
com
com
com

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

5·.400,00
5.400,00
5.400,00

6.000,00
4.200,00
4.200,00

anuais
anuais
anuais
anuais
anuais
anuais

Art. 2.° Fica aberto ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
Anexo n. 0 18 do Orçamento Geral da República ·para 1944, o crédito de
Cr$ 5.100,00 (cinco mil e cem cruzeiros) suplementar à Verba 1 - Pessoal,
Consignação III - Vantagens, Subconsignação 09 - Funções gratificadas, para
atender, no período de 1 de novembro a 31 de dezembro, do corrente ano, à
despes1) com o disposto neste Decreto~ lei.
Art. 3.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na d8.ta de sua publicação.

Rio de ..Janeiro, 31 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúbilc~.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.

DECRET0-LEJ'N.0 7. 008 -

DE 31 DE OUTUBRO DE 1944

Abre crédito suplementar ao l:VJ.inistério da justiça e Negócios Interior.es
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores
(Anexo n.O 18 do Orçamento G~ral da República para 1944), o crédito de
Cr$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos cruzeiros), suplementar à Verba
1 --'-- Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subcor:.signação 05
Mensalistas.
Art. 2.0

Este Dzcreto-lei entrará em vigor na data de sua: publicação.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.()
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Fifho.

A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N.0 7.009 -

87

DE 31 DE OUTUBRO DE 1944

Cria, na Pa;te Permanente do Quadro V Viação , Fé~rea Federal Leste
Brasileiro, do Ministério da Viação e Obras Públicas, a carreira de Dacti~
lógralo
O Presidente da República, usando· da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constftuição, decreta:

Art. 1.° Fica criada, .de 'acôrdo com a tabela anexa, na Parte Perma-gente dO Qusdro V - Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, do Ministério
da Viação e Obras Públicas, a carreira de Dactilógrafo.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto-lei, na
importância anual de Cr$ 165.600,00 (cento e sessenta cinco mil e seiscentos
cruzeiros), será atendida com os recursos da conta-corrente do Quadro.

oe

Art.

3. 0

Êste D~creto-lei entrará em vigor a partir de 1 de janeiro

1945.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1944, 123.0 da Indepe:O:dênda e 56 ...
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

fi!INISTliRIO DA VlAÇ-'lO E OBRAS PúllL!GAS
QUADRO V -

VIAÇÃO F-ÉRREA FEDERAL LESTE BRASILEIRO
PARTE PERMANENTE

====r=========~=·==~==
NÚMERO

DE

CARR:CIRA

CLASSE

PROV"1SÓR10S

CÁRGOS

Dactilógrafo

8
12
20

E
D

8
8

Observações Os cargos provisórios poderão ser providos a pBrtir de
de janeiro de 1945 e serão suprimidos à medida que os respectivos ocup<.mtes
forem sendo promovidos à classe E, O número total de cargo9 ocupndos Ra
~arreira não poderá ser superior a 20.
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DECRETO-LEI N.o 7.010 -

DE

31

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza a cessã~ de terreno ao Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição Q.ue lhe cOnfere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a cessão, ao· Estado da Bahia, do terrena
com a área de 3.902,67 m2, sito à margem da Avenida Jequitaia, representado na planta que com êste baixa, devidamente rubricada, e destinad9
exclusivamente à con'strução de um frigorífico pelo referido Estado.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO-LEI N. 0 7. 011 -

DE

1

DE NOVEMBRO DE

1944

Coloca sob intervenção do Govêcno Federal a firma A. Thun & Cia. Ltdt'J.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe _confere o artigo 180 da Constituição, e tendo em ·vista o Decreto n. 0 i0.358, de 31 de
, ag8sto de 1942, decreta:

Art. 1.° Fica colocada sob intervenção do Govêrno Federal a firma
A. Thun & Cia. Ltd~ .• com sede na Capital da República.

Art. 2.0 O interventor para a firma de que trata o artigo anteri_or, será
nomeado por decreto do Presidente da República.
Art. 3.° Compete ao interventor, além das demais atribuições decorrentes. dês te Deéreto-lei:
n) fiscalizar os negócios da firma;
b) submeter à apreciação do 1-Ainistro da Faze'nda, a fim de que êste
adote as providências que jUlgar convenientes, o inventário dos bens e o
balanço géral, acompanha-dos de minucioso relatório s8bre a situação da firma.

Art. 4.0 A remuneração do interventor será arbitrada pelo Ministro da
Fazenda e paga por conta da firma A. Thun & Cia. Ltda.
Art. 5.0 Tratando-se de alienação ou exploração de jazidas e minas ou
de cessão de direitos a elas relativos, serão atendidos prefe-rencialmente o~
objetivos do PlanO Siderúrgico Nacional.

Art. 6.0 O Ministro da Fazenda expedirá as instruções que forem neceaaárias para a execução dêste Decreto-lei e poderá, se julgar conveniente, de-terminar a liquidação da firma.

Art. 7.0 No caso .de liquidação, competirão ao i!!terventor as funções
de liquidante, com poderes para apuração de havere::i e verificação de créditos.
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Art, 8.0 , Êste Decreto-lei .entrará em vigor na data de Slua publicação,
Art. 9.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de· novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETuqo VARGAs·.

A. de Souza Co~ ta,

DECRETO-LEI N. 0 7.012 -

DE

1

DE

NOVEMBRO

DE

1944

[)ispõe sôbre o pessoal do Conselho Superior das Caixas, Econômicas Federais
O Presidente da Rep-(l.blica, usando da atribuição que lhe confere o ar11i.go 180 da Constituição, decreta:
Att. · 1.0 Os serviços do Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais (C. S. C .E. F.) serão executados por· empregados admitidos para -as
funções e séries funcionais da respectiva Tabela Numérica, aprovada por de-.
oreto do Presidente da República.
Art. 2.0 Na admissão de empregados é indispensável a comprovação de
babilitação por melo de provas, ou provas e títulos.
§ 1.0
O dispOsto nêste artigo nãà se aplica às funções em comissão, que
serão de livre preenchimento, devendo a escolha recair, de preferência, .entre
Qt empregados do Conselho.
§ 2.0 A admissão de pesso2s estranhas aos serviços do C.S.C.E.F.,
para o exercício de funções em comissão da respectiva Ta:bela, fica condicioRada à prévia aprovação -do Ministro da Fazenda.

" empregados do Conselho serão admitidos pelo re-spectivo
Art. 3.0 Os
presidente e por êle promovidos, removidos, transferidos, demitidos e licenciados,. observadas as disposições legais em vigor, no que não colidirem com
a presente Lei.
Art. 4.0 As promoções obedecerão, no que couber, ao sistema em vigor
no Serviço Público Federal.
Art, 5.0 Os empr8gados do Conselho, além do salário da função, só
poderão perceber:
a) salário-família;
b) gratificação de função prevista na Tabela Numérica a que se refere
• art, 1.0 • dêste Decreto-lei;
c) diárias e ajuda de custo, na forma do disposto nos Capítulos IV e V,
do Título !I, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, e respectiva
regulamentação; e
d) gratificação s-emestral.
§ 1.0
Aos atuais empregados que percebi:o>.m, até 30 de· novembro de
1943, gratificações "especiais" ou a título de "serviço extraordinário". é permitido continuar a perceber as gratificações que lhes cabiam naquela data,
enquanto desempenharem a-s funções que atualmente lhes cabem e até que
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venhani a perceber salário igual ou maior que a soma dessa gratiíicação corn
o atual salário e gratificação adicio.nal por tempo de serviço, que lhe é incorporada.
§ 2. 0 Não serão computado~, para o efeito do disposto no parágrafo
anterior in-fine, 0 ~ aumentos gerais de sa18.do.

Art. 6.o

A gratificação seme~tral não poderá ser superior a um mês

de salário.
Art. 7.o

s.o

Art.

;ftste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em conü·ário.

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

YATIGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7. 013 -

DE

1

DE. NOVEMER9 DE

Dispõe sôbrc o policiamento interno de emprêsas e
particulares

1944

estabelec~mentos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para a execução do policiamento interno das emprêsas e esta·
belecimentos partic$ares Serão designados detetive3 e investigadores extranumerários-mensalistas ào Departamento Federal de Segul-ança Pública.
Art. 2.0 O custeio do serviço a que alude o artigo ant~rior ficará a
cargo das emprêsas e estabelecimentos particulares que o~ i-equererem ao
Chefe de Polícia.
§ 1.° Fica fixada em Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) a quota anual
devida para o custeio do serviço a que se. refere êste artigo.
§ 2.0
Serão devidas tantas cotas quantos forem os policiais designados,
a pedido da entidade interessada, para a execução do serviço.
Art. 3.0
Departamento
crituradas sob
tabelecimentos

As cotas serão recolhidas, de uma só vez, à Tesouraria de
Federal de Segurança Pública, como receita da União, e esa rubrica "Renda de policiamento ·interno de emprêsas e esparticulares".
''

Art. 4.° Fica revogado o art.
julho de 1934.

106 do :Decreto n.O 24.531, de 2 de

Art. 5.0 Êste Decreto· lei entrará em vigor na data de sua publicação,
as disposições em contrário.

revoga~as

Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

AleXandre JY!arcondes Filho.
A. de Souza Costa..

continua aqui>

91

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO-LEI N. 0 7.014 -

DE

1 DE NOVEMBRO DE 1944

Abre, ao Ministério da justiça e Negócios Interiores, o crédito suplementar de
Cr$ 257.900,00, para pagamento de pessoal ·extranumerário do Departamento Federal de Segurança Pública
O Presidente da República, usando da atribu.ição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica abertd ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores
(Anexo n. 0 18 do Orçamento Geral da República para 1944), para ocorrer
'ao pagamento de pessoal extranumerário-mensalista e· diarista do Departamento
Federal de Segurança Pública, no período de 1 de novembro a 31 de dezembro do corrente ano, o crédito suplementar de Cr$ 257.900,00 (duzentos
e cinqüenta e sete, mil e novecentcs cruzeiros), em refôrço das seguintes
dotações:
VERBA 1 - - PESSOAL

Consignação li Subconsignação 04
Subco.i'lsignação 05

Pessoal Extranumerário

Diaristas ...................... .
Mensalistas ........ , ....... , .. .

c,s
Cr$

167.800,00
90.100,00
257.900,00

Art. 2.0 O presente Dec!'eto-lei e,ntrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em co'htrário.
Rio de J (;tneiro, 1 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

A. de S~uza COsta.

DECRETO-LEI N. 0 7.015 -

DE

3

DE NOVEMBRO DE

1944·

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 202.668,00 para
cumpdme11to de precatório do juízo da 6.a Vara Cível
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao I'vHnistério da Fazenda o crédito especial de
ditzer!tOs e dois mil, seiscento3 e sessenta e oito cruzeiros (Cr$ 202. 668,00),
que será distribuído ao Tesouro Nacional, para ocorrer à despesa (Serviços
e Encargos) com a entrega de igual quantia a quem de direito, de acôrdo com
o precatório do Juizo da 6.a V2ra Cívd, a que se refere o processo protocolado no Tesouro Nacional sob ns. 0 122.144, de 1943, e 10.253, de 1944.
Art. 2.0
blicação.
Art.

3.0

O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua puRevogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro; 3 de noverqbro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N.O 7. 016 Abre ao Ministério da Fazenda

DE

3

DE NÜVEMBRO DE

1944

crédito suplementar de Cr$ 5. 000,00, à verba
que especifica

0

O Presidente da República, usándo da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.o

Fica aberto o crédito suplementar de cinco mil cruzeiros (Cr$
refôrço da Verba 2 Materinl, do vigente orçamento do
Minis~ério' da Fazenda (Anexo n. 0 16 do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de
5.00000)

em

dezembro de 1943), como segue:
VERBA

2 -

Consignação Ill S/ c. n.O .38 -

MATE::ZIAL

Diversas Despesas

Publicações; serviços de impi'essão e de encadernação; clichês

09 -

Tribunal de Contas e Delegações .... · Cr$

5. 000,00

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará· em vigor na data de sua publicação,

Art. 3.

Revogam-se as dispoilções em contrário.

0

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa .

DECRETO-LEI N. 0 7.017 -

DE 3 DE NOVEMBRO DE 1944

Cria uma coletoria federal no município de Miracema, no Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências
O Presidente da República, usando· da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e tendo ém vista o disposto, no Decreto-lei número 3.008, .de 30 de janeiro de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica criada uma coletoria para arrecadação das rendas federais
no município de Mi:racema; no Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Ficam criados e incluídos nas respectivas carreiras do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda urn ( 1) cargo de "Coletor classe
C" e um (1) cargo de "Escrivão -classe B".
Art. 3.0 Pgra atender à despesa decorrente dêste Decreto-lei, fica
aberto o crédito suplementar de cinco mil e cem cruzeiros (Cr$ 5. 100,00), em
refôrço da Ve~ba 1 Pessoal, do vigente orçamento do referido Ministério
(Anexo n. 0 16 do Decreto-lei n.O 6. 143, de 29 de dezembro de 1943), como
segue:

ATOS
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~ PESSO~

VERBA 1

Consignação I
S/ c n.

0

01

S/c 'n. 0 02 -

Art. 4.0
blicação.
Art. 5.0
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~

Pessoal Permanente

Pessoal Permanente .................... :.
Percentagens .......... , ................ .

c,$

1. 8oo,oo

Cr$

3. 300,00

c,$

5. 10o,oo

O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua puRevogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e "56.0
da Répública.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.018

~ DE

3 DE NOVEMBRO DE 1944

Cria uma coletoria federal no município de Miracema, no Estado do Rio 'vle
janeiro, e dá. outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e tendo em vistá o disposto no Decreto-lei número
3.008, de 30 de janeiro de 1941, decreta:

Art. 1.°

Fica criada uma coletoria para arrecadação das rendas federais

no município de Miracema, no Estado do Rio d'e Janeiro.
Art. 2.° Ficam criados e incluídos nas respectivas carreiras· do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda ( 1) cargo de "Coletor - classe C" e
·
e um ( 1) cargo de "Escrivão - classe B".
Art. 3.0

Para· atender à despesa decorrente dêste Decreto-lei, fica aberto

o crédito suplementar de cinco mil e cem cruzeiros (Cr$ 5. 100,00), em refôrço da Verba 1 - Pessoal, do vigente orçamento do referido Ministério

(Anexo n.0 16 do Decreto-lei n.O 6.143, de 29 de dezembro de 19{3), como
segue:
VERBA 1 Consi~naçâO

S/c. n. 01
S/c. n.O 02
0

I -

PESSOAL

Pessoal Permanente

Pessoal Permanente ..•............. .- ....
Percentagens . . . .....•..................

c,s
c,$

1.800,00
3 .3oo,oo

c,$

5 .1oo,oo
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O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua puRevogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e S6,o·
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.019 -

DE

3 DE NOVEMBRO DE 1944

Altera as carrehas de Médico, e de JL-lédico Sanitarista, cria ~ de Médico Puericultor no Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde. e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição qUe lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas, na forma da tabela anexa, as carreiras de
Médico e de lA:édico Sanitarista do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2.° Fica criada, na forma da tabela anexa, nos mesmos Quadro
e Ministério, a carreira de Médico Puericultor,
·
Art. 3.0 Os decretos dos funcionários atingidos pelo disposto nêste Decreto-tei, cujos nomes constam da relação anexa, serão apostilados pela Divisão de Pessoal do Departamento de Administmção do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 4. 0 A despesa anual com a execução. do disposto no presente Decreto-lei, na impÕrtância de Cr$ 1. 360. 800,00 (um milhão, trezentos e sessenta
mil e oitocentos cruzeiros), será atendida com os recursos da conta-corrente
do Quadro.
Art. 5. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor a 1 de janeiro de 1945,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Indep~ndência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

GUstavo Capanema.

l\I!NlS'fllRIO DA EDUCAÇÃO ll SAúDE
QUADRO PERMANENTE

.

SI'rUAÇÃO PROPOS1'A

SITUAÇÃO ATUAL

Classe

!'16m.

Carreira ou cargo

de

padrão

c:r.u-gos

Exce·

Núm.
Vagos Quadro

ou

cargos

dentes

Médico

3

Médico

4

Médico

6

I Médico

10

Médico

i3

Médico

--37

l

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

I

M

-

-

Q.P.

1

L

-· -

Q.P.

3

K

4

-

Q.P.

4

J

1

-

Q.P.

6

-

Q.P.

10

-

Q.P.

-

I

H

2

--- --7
-

I

I

13

--37

ou

yagos
dentes

pa-drão

I

1

Exce-

Classe
Carreira ou cargo

de

Médico
o •••••••••••••••

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

M
L

i

-

-

-

-

K

4

-

J

1

-

I

H

-

I

-

I

-

_2[ --7

Observ~õe::a

Médico SanitaM
ris ta

14

Médic.o SanitaM
ris ta
....

M

:Médico Sanita·
ris ta

. . . . . ... .

L

Médico Sanitarista
...

.

K

Médico Sanitaris ta

.........

J

Médico Sanitaris ta

I

.. ...

13
23

.. . ..

32
44

.. . ......

126

Q.P.

14

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

M

Q.P.

13

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

L

12

Q.P.

23

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

K

-

Q.P.

32

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

J

Q.P.

44

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

I

7

--- --12

\

7

126

.

I

7

12

12

7
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DECRETO-LEI N. 0 7. 020 -

DE

3 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoâz~ o Prefeito do Distrito Federal a isentar a ''Venerável Ordem Tér~
ceira do Senhor Bom Jesus do Calvário da Via-Sacra" de· pagamento do
impôsto, que menciona

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e nos têrmos -do art. 31 do Decreto-lei n. 0 96, de
22 de dezembro de 1937, -decreta:
Art. 1.0 Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a isentar a
"Venerável Ordem Terceira do Senhor Bom Jesus do ·calvário da Via-Sacra"
de pagamento do impôsto de transmissão de propriedade imóvel "inter-vivos",
e sOmente· dêste impôsto, relativo à aquisição dos prédios, com respectivos
terrenos, da Rua Conde de ·Bol).fim ns. 0 48 e 50, na Tijuca, destinados à
constru.ção de. seu novo templo, -:'em substituição ao que foi demolido para
execução das obras de abertura da Avenida Presidente Vargas.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de J arieiro," 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independênçla .e 56.0
da Repúbl~ca.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N· 0 7.021 -

DE

6 DE NOVEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito suplementar de
Cr$ 5. 090,000,00, à verba que especifica
O ·Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficõ.• aberto o crédito
mil cruzeiros· (Cr$ 5.090.000,00),
vigente orçamento do Ministério da
do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de
VERBA

Consignação V -

1

suplementar de dnco milhões e noventa
em refôrço da VerbGI 1 Pessoal, do
Viação e Obras Públicas (Anexo n. 0 2Z
dezembro de 1943), como segue:
PESSOAL

Outras Despesas com Pessoal

S/ c. n. 0 27- Outras despesas
03- Sõ.•lário~família
04- Departamento de Administração
06- Divisão do Pessoal. . . . . .

Cr$ 5. 090, 000,00

Art. 2·0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio dEi Ja•neiro, 6 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Victor Tamm.
A. de Souza CoSta ;
Col. de Leis -

Vol. VII
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DECRETO~LEI N.0 7. 022 -

DE

6

DE NOVEMBRO DE

1944

Prorroga, até o encec~amento do exercício de 1945, a vigência do crédito
aberto pelo Decreto-lei n.0 5. 422, de, 22 de abril de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confei-e o
art. 180 da Constituição, decr~ta:

Art.

1-o Fica prorrogada, mé o encerramento do exerctcto de 1945, a
do crédito especial de seis milhões quatrocentos e sessenta mil seiscentOs e s-etenta e dois cruzeiros e vinte ceritavos (Cr$ 6.460.672,20), abérto
pelo DecretO..lei n. 0 5. 422, de 22 de abril de 1943, destinado a atender as
despess<S (Obras, Desapropriação .e Aquisição de Imóveis) _com o prosseguimento da linha Barra Bonita-Rio do Peixe, a cargo da Rêde Viação ParanáSanta Catarin~.
vig~ncia.

Art. 2· 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrári~.
~

Rio de ]<:'lleir0, 6 de novembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
d.s. República.
GETULIO VARGAS.

Victor Tamm.
A. de Souza Costa .

DECRETO-LEI N.0 7. 023 -

DE 6 DE NOVEMBRO DE

1944

Abre ao Ministério da justiça e Negócios Interiores o crédito suplementar deo
Cr$ 115. 000,00' â verba que especifica e torna sem aplicação igual quantia
no orçamento em vi,gor.
O Presidente da República, usando da atribuição .que lhe confere o
art .. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica E.•berto o crédito suplementar de CrS 115.000,00 (cento' e
quinze mil cruzeiros) em reforço da Verba 2 - Material; do vigente orçamento do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (Anexo n· 0 18, do
Decreto-lei .n.0 6.143, de 29 de dezembm de 1943), como segue:
VERBA 2 -

Consignação III -

.'S!c. 29 -

S/ c; 37 -

MATERIAL

Divei:sas Despesas

AcondiciOnamento e embalagem; armazenagem,
. carretos, etc, :
04- Departamento de Administração
03- Divisão do Material, ..... , . . .
Iluminação, fôrça motriz e gás
04 - Departamento de Administração
03--:-- Divisão do Material .. , ... , ..... , . , .

Cr$

35.000,00

Cr$

40.000,00

ATOS

S/ c. 40 -
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Ligeiros reparos, sxiaptações, con'sêrtos e con·
servação de bens imóveis e móveis.
02 - Consêrto e conservação de bens móveis
04- Departamento de Administração
03- Divisão do Material. . . . . . . . .

99

Cr$

40. OciO,OO

Cr$ 115. 000;00

Art. 2·° Ficam sem aplicação as importância'S de Cr$ 90.000,00 e
Cr$ 25. 00.0,00 na Verba 2 - Material, respectivamente; na Consignação li
- Material de Consumo, Subconsignação 17 Artigos de expedienté, desenho, ensino, etc., item 04 - 03 - Divisão do Material e na Consignação li!
Divl!!rsas Despesas Subconsignação 41 Passagens, transporte de
pessoal e de SUâ!S bagagens, item 04 - 03, Divisão do Material, do Anexo 18.
de Orçamento 'em vigor.
Art. 3. 0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se oo disposições.em contrário.
Rio de J ã!11eiro, 6 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RepúbliCa.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcot1des Filho.
A. de ,Souza Costa ,

DECRETO-LEI N. 0 7. 024 -

DE 6 DE NOVEMBRO DE 1944

DispÕe sôbre a liquidação dos débitos das emprêsas da Organização La~e,
e dá outras providências

u~:.o

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 A liquidação dos débitos das emprêsas da Organização Hefl~
rique Lage, a que se referem os arts. 3.0 , letra c, e 4.0 do Decreto~lei núw
mero 4. 648, de 2 de setembro de 1942, obedecerá às disposiçeõs . dêste Decretowlei.
Art. 2.0 São considerados de interêsse para a economia ou defesa na~
cional e definitivamente incorporados ao patrimônio da União, os seguintes
bens, pelos valores iÚdicados,· referidos à data do Decreto~lei n.0 4.648, de
2 de setembro de 1942, e constantes do processo n.0 PR 35.486-13:
a) acervo da Companhia Nacional de Navegação Costeira (frota, imó
veis, ilh8s do Viana, Santa Cruz, Engenho, Manuel João, Caximbau e fazendas Papucaia, móveis e semoventes, constantes do inventário apresentado· pelo
Superintendente da Organização Henrique Lage Patrimônio Nacio'nal ao
Ministério da Viação e Obras Públicas), na importância de Cr$ 249.029.270,00;
4
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b) ideffi do Lloyd Nacional S. A. (constante do mesmO inventário), na
quantia de Cr$ 45.504.4<!·0,00; '
c) idem da Companhia "Serras" de Navégação e Comércio (c~nforme o
referido inventário), correspondente a Cr$ 1. 840. 000,00;
d) idem da Sociedade Brasileira de Cabotagem Ltda.
o citado inventário), na soma de Cr$ 1. 652. 000,00;

(de acôrdo com

e) idem da S. A, Estaleiros Guanabara (inclusive os inventariados no
acervo da Companhia Nacional de Construções Civis e Hidráulicas), no valor
de Cr$ 5. 000. 000,00;
f) idem da Companhia Dpcas de Imbituba (conforme a tomada de contas feita pelo Ministério da Viação e Obras Públicas), pelo preço de Cr$
12. 712. 343,40;

g) navio registrado em nome de Henrique Lage e estimado em Cr$
500.000,00 ..
Art. 3.0 Havendo assumido o passivo das emprêsas, o Tesouro Nado. nal deduzirá do valor dos bens acima enumerados, no total de trezentos e
dezesseis milhões, duzentos e trinta e oito mil e cinqüenta e três cruzeiros e
quarenta' centavos (Cr$ 316.238. 053,"40), os débitos com as seguintes entidades:
a) Tesouro Nacional;
b) Banco do Brasil S. A.;

c) Em:prêsas da Organização Lage;
d) Entida'des autárquicas, bancos e outros credores, débitos êsses existentes na data do Decreto-lei n. 0 4. 648, de 2 de setembro de 1942,
Art. 4.° Fica aberto ao Ministério da Fazenda o· crédito especial de
trezentos e trinta e oito milhões, trezentos e cinqüenta e três mil e ·cento e
nove cruzeiros e setenta e cinco centavos (Cr$ 338.353, 109,75), para ocorrer
às, seguintes despesas:
I Serviços e Encargos trezeqtos e três milhões e setenta mil e
seiscentos e nove cruzeiros e setenta e cinco centavos (Cr$ 303.070.609,75),
para liquidar as dívidas indicadas nas alíneas b e d do artigo anterior e para
pagamento das indenizações aos acionistas das emprêsas citadas no art. 2/\ 1
11 - Dívida Pública - trinta e cinco milhões, duzentos e oitenta e dois
mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 35.282. 500,00), para pagamento· dos juros
-devidos em virtude da emissão a que se refere o art, 5.0 dêste Decreto-lei,
no período de 4 de setembro de 1942 a 31 de dezembro de 1944.
Parágrafo único. Fica a Contadoria Geral da República autorizada a
prOceder à baixa, pelo sistema patrimonial, dos débitos a que se refere a
letra a do art, 3.0 do presente Decreto-lei.
Art. 5.0 Para atende! às despesas decorrentes dêste Decreto-lei, fica o
Ministro da Fazenda autorizado a emitir apólices da Dívida Pública Interna
da União até a importância de trezentos e dois ·milhões e quatrocentos e trint:::
mil cruzeiros (Cr$ 302.430. 000,00) .
Parágrafo único. As apólices serão do tipo "Diversas Emissões", nominativas ou ao portador, e vencerão os juros de cinco por cento (5 %) ao
ano, devidos a partir da data da vigência do Decreto-lei n. 0 4. 648, de 2 de
setembro de 1942.

continua aqui>
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Art. 6.0 Fica instituída-uma Comissão Especial de Liquidação, nomeada
pelo Ministro da -Fazenda e composta de um representante da Procuradoria
Geral da Fazenda Pública, como presidente, outro, da Contadoria Geral da
República e o terceiro, da Superintendência da Organiazção Henrique Lage Patrimônio Nacional.
·
Art ·. 7.° Compete à- Comissão Especial de Liquidação processar ~s con~
tas, "Verificando a sua legalidade e exatidão, para o que se servirá da apu~
ração efetuada nas reuniões de representantes de credores, ~realizadas nesta Capital, de janeiro a abril de 1943, e dos documentos do arquivO e de escrita
das emprêsas da Organização Là.ge,
Art, 8.0 Os pagamentos serão requisitados pelo Presidente .da Comissão ao Ministro da Fazenda, que os ordenará, determinando a entrega, pela
cáixa de Amortização, contra recibo de quitação, das apólices ou cautelas
correspondentes, pelo valor da cotação, com os cupões de juros a começar
da data da vigência do Decreto-lei n.O 4. 64'8, de 2 de setembro de 1942.
As quantias inferiores a mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00) serão pagas em espécie.
Art. 9.0 O saldo que se verificar entre o valor dos bens enumerados no
art. 2.0 e as dívidas a que alude o art. 3.0 será levado a crédito da União
ou do espólio de Henrique Lage. No primeiro caso, a União cobrará o ·que
lhe for devido me-diante eXecutivo fiscal; e no segundo, o Tesouro Nacional
entr~gará ao espólio tis apólices no valor correspondente, observado o dis~
posto nos artigos anteriores.
Parágrafo único. Nesse encontro de contas, serão computados os adiantamentos feitos aos legatários, bem como as variações operadas no ativo pa--.
trimonial das emprêsas indicadas no art, 10, desde a vigência do Decreto-lei
n.0 4. 648, de 2 de setembro de 1942, até a ·data da restituição a 'que alude
êste artigo.
Art. 10. Os bens e direitos das emprêsas e do espólio, i"elacionados no
art. 1.0 do Decreto-lei n.0 -4.648, de· ·2 de setembro de 1942, excluídos da
incorporação referida no art~ 2.0 do presente Decreto-lei, serão restituídos a
quem de direito, medi:=mte ~ processo de inventário e partilha, a cargo do
Juízo de Direito da 4.a Vara de órfãos e. Sucessões desta Capital.
Art. 11. Aos bens incorporados nos têrmos do art. 2.0 • o Govêrno Federal, mediante os competentes decretos-leis, dará o destino que entender conveniente, podendo alienar os que fOrem julgados desnecessários.
Art. 12, A execução do disposto no art, 10 ficará dependente da
prévia homologação de tolos os interessados, mediante têrmo a ser lavradO;
dentro de trinta ( 30) dias, na Procuradoria Geral da Fazenda Pública.
Parágrafo único. Se não se verificar o acôrdo no prazo marcado, o
Ministério da Fazenda promoverá, por intermédio do Banco do Brasil S. A.,
a venda em hasta pública dos bens aludidos, depositando seu produto naquele Banco, para· os fins do art. 10.
Art. 13.

Éste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Árt.'-14.

Revogam~se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de novémbro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa,
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DECRETO-LEI N.O 7.025
Abre

~o

~ DE

7

DE NOVEMBRO DE

1944

Ministério da Justiça e Negócios Interiores o crédito suplementar de
Cr$ 120.000,00 à Verba que especifica

o' Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituiç~o, decreta:
Art. 1.o· Fica aberto o crédito suplementar de cento e vinte mil cruzeiros (Cr$ 120.000,00), em refôrço da Verba 2 - Material, do vigente orçamento do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (Anexo n. 0 18 do
Decreto-lei n. 0 6. 143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA· 2

-

Consignação III -

MATERIAL

Diversas Despesas

SubConsignação n. 0 37 Iluminação, fôrça motriz e gás
24) Imprensa Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cr$ .. 120. 000,00

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrar~ em vigor pa data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em 'contrário .

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS

Alexand1·e Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N, 0 7 .026.- DE 7 DE,NOVEMBRO DE

Altera dispositivo do Decreto-lei n. 0 4.521, de

~944

~4-7-942

O Presidente da República, usan'do da atribuição que lhe confere ·o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 O artigo 11 do Decreto-lei Ô.0 4.521, de 24 de julho de 1942,
e seu parágrafo único ficam substituídos pelo seguinte:
"Art. 11. Na vigência do estado de guerra e .enquanto perdurarem os efeitos dela decorrentes, cabe à Comissão Nacional do
Gasogênio:
a) fixar ou alterar a quantidade mínima obrigatória dos autoveículos licenciados em cada região do País a serem equipados com
aparelhos de gasogênio;
b) estabelecer o prazo ou os prazos maxtmos em que essas
quantidades deverão ser atingidas;
c) regular as penalidades que poderão ser aplicadas aos infratores, podendo as mesmas constar de multas até de Cr$ 10.000,00
da proíbição de transitar, da supressão parcial ou total de cotas
de combustíveis líquidos e até da apreensão dos .veículos de propriedade de cada infrator;
d) expedir todós os atos necessários à execução do disposto
neste artigo".

ATOS

Art. 2.0
cação.
Art. 3.0
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O presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

0
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1944, 123. da Independência e 56.0
da Re]>ública.

GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.
Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.

Eurico G. Dutra.
Hemique A. Guilhem.
Victor, T amm.
P. Leão Veloso.

Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro

DECRETO-LEI N.0 7.027

Sal~ado

-.DE 7 DE NOVEMBRO DE

Filho.

1944

Estabelece que sOmente brasileiros, natos podem ser agentes ou representantes
das emprêsas dr navegação do Patrimônio Nacional e dá ~utras providências
O Presidente da República, usandO da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1. 0 As emprêsas de navegação que sejam autarquias industriais
da União ou est'ejam incorporadas ao Patrimônio Nacional só podem ter
como representante ou agente, no país ou no estrangeiro, brasileiro nato ou
pessoa jurídica cujo capital, por qualquer forma havido ou cOnstituído, pertença, na proporção mínima de 60%, a brasileiros natos.
Parágrafo únicq. No caso de ser a agência ou representação de que
t'rata esta Lei confiada a pessoa jurídica, a gerência desta só pode ser exercida por brasileiro nato.
Art. 2.0 A presente Lei entra em vigor na data em que for publicada
e aplica-se aos contratos em curso e às rescisões de c'ontratos anteriores à
sua ·promulgação, por considerar-se que tais rescisões atendem ao interêsse
público.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em' contrário.

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO. VARGAS

Victor Tamm.

104

A'fOS

DO PODER EXECUTIVO

. DECRETO-LEI N. 7. 028 -

D~ 8

DE NOVEMBRO DE

1944

Abre ao Ministério da Educação e Saúde o crédito especial de Cr$ 100.000,00
para instalação de novas dependências do Museu Histórico Nacional
O ·Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da_ Educação e Saúde o crédito especial de Cr$ 100. 000,00 (cem mil ci:uzeiros), que será distribuído à Tesouraria do Departamento de Administração, para atender à despesa (obras
e equipamentos) com a instalação e ornamentação de novas dependências do
Museu Histórico Nacional.
Art. 2.0

í!;ste Decreto-lei entrará em vigor na data· da sua publicação.

Rio de. Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 7.029 -

DE

8

DE NOVEMBRO DE

1944

Abre ao Ministério da Agricultura o crédito especial de Cr$ 8. 000,00 para
pag,amento de g,ratificação de representação
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Agricultura o crédito especial de
Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros) para atender à despesa (Pessoal) com o
pagamento da gratificaçãó de representação correspondente .a 1. 600 pesos
argentinos, concedida ao Agrônomo Fitossanitarista, classe L, Josué Augusto
Deslandes, do Quadro Permanente do mesmo Ministério, designado para ir à
Argentina, no desempenho de t.lma missão técnica de interêsse para o serviço
público.
Art. 2.0 ~ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
:revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, · 123.0 da Independência e 56.0
da RepúbÍica.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
A. de Souza Costa.

ATOS
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DECRETO-LEI N.O 7.030 -

DE

8

DE NOVEMBRO DE

1944

_Abre ao Ministério da Agricultura o crédito especial de Cr$ 24. poo;oo
atender ao pagamento de gratificação de representaçãt?
O Presidente da ~epública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituiç-ão, decreta:
Art. 1.° Fica abe~to ao Ministério da Agricultura o créditp especial de
vinte e quatro mil cfuzeiros (Cr$ 24. 000,00) a fim de atender ao pagamento
da gratificação de representação mensal de US $ 400 concedida ao Agrônotri:o
Fitossanitarista, classe L, Aristóteles Godófredo d' Araújo e Silva, qesignado
para ir ao Uruguai e à Argentina em viagem de estudos.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua _publicaçã•J,
revOgadas as disposições . em contrário,
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúblicá .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
A, de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0

7. 031

-

DE

9

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza a realização de empréstimo para a conclusão das obras e instalações
do edifício-sede do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180, da Cons;tituição, decret8.';

Art. 1.° Fica o.Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria
e Comércio autorizado a efetuar com o Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários um empréstimo até o montante de um milhão, novecentos e
sessenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros (Cr$ 1.967.448,00),
pelo prazo de cinco (5.) anos, juros de seis por cento (6 %) ao ano, desti.n~do às despesas com a conclusão ds.•s obras e instalações do edifício-sede do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
Art. 2.0 A importância a que se refere o artigo anterior será posta no
Banco do Brasil S ·. A., à disposição do Ministro de Estado dos Negócio;;;
dá Tra•balho, Indústria e Comércio,
Art. 3.0

:l!:ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Fill10.
A, de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N, 0 7. 032 -

DE

9 DE NOVEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio o crédito suplementar
de C~$ 80. 000,00, à verba que especifica
art.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
180, da Constituição, _decretao:

0

Art. 1.° Fica' aberto ') crédito suplementar de oi~enta mil cruzeiros
(Cr$' 80.000,00), em refôrço d~ Verba 2 - Material, do vigente orçamento
do Ministé~io do Trabalho, Indústria e Comércio (Anexo 'ri.O 21 do Decreto-lei
n. 0 6.143, de 29 de dezembro· de 1943), como segue:
'
VERBA 2 -

Consignação li -

MATERIAL

Material de Consumo

S/c. n. 0 22- Gêneros de alimentação e de dieta, alimentos
preparados, animais parao corte, gêlo e artigos
para fumante
·
'
04 - Departamento de Administração
03- Divisão do Material ........... , ,

Cr$ 80.000,00

Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3,0 Revogam-se as disposições em contrário.
ORio de Janeiro, 9 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
d& República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.
A, dt:; Souza Costa,

DECRETO-LEI N. 0 7. 033 -

DE 9 DE NOVEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da justiça e Negócios Iriteriores, o crédito suplementar
de Cr$ 2, 000.000,00, à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180, da Constituição, de·creta•:

Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de dois milhões de cruzeiros
(Cr$ 2.000.000,00), em refôrço da Verba- 3 Serviços e -Encargos, do vigente orçamento do Ministério da Justiça e Nei?;ócios. Interiores (Anexo
n. 0 18 do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA 3 -

SERVIÇOS E ENCARGOS

Consignação I -

Diversas

'S/ c. n.O 12- DiligênciE!'S, investigações, Serviços· de caráter
secreto ou reservado
29- Polícia Civil do Distrito Federal (atual
Depaortamento Federal de Segurança Públic•')
..........................

c,$ 2.000.000,00
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Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vtgor na data de s'ua publicação.

Art. 3.0 Revogam:::.se as disposições em contráriO.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7. 034 ~ DE 9 DE NOVEMBRO

nE

1944

Autoriza o Ministério da- Educação a adquirir, mediante permuta, terrenos
destinados às novas instalações do Collégio ·Pedro li
O Presidente da Repúblic_a, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art.· 1.° Fica o MiniStério da Educação e Saúde autorizado a -adquirir
novos terrenos, anexos aos de propriedade federal, na Praia Vermelha, Distrito
Federal, e necBssários à construção das novas inStalações do Colégio Pedro II.
Parágrafo único. A aquisição fat-se-á mediante permuta por terrenos incluídos entre os de que trata o Decreto-lei n.O '2. 803', de 21 de novembro de
1940, e de acôrdo com a avaliação que for feita pelo Serviço CÍ'o Patrimônio
da União.
ArL 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.c
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo ·Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 7.035 -

DE

9 DE NOVEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Agricultura o crédito suplementar de Cr$ 8. 000,00,
à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confére o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 8.000,00 (oito mil
cruzeiros) à verba 1 - Pessoal, .do Anexo n.0 14 - Ministério da Agricultura, do Orçamento Geral da Repftblica em vigor (Decreto-lei n.0 6.143,
de 29 de dezembro de 1943), cohlo segue:
VERBA 1 -

Consignação Ill -

f?/c n.

0

14

PESSOAL

Vantagens

Gratificação de representação
04 - Departamento de Aclministração
06 - Divisão do Pessoal ........ .

Cr$

8. 000,00
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Art. 2.0

Êste Decreto-lei ·entra~á ;em vigor na data de sua· publicação.

Art. 3.

Revogam--se as disposições em contrário.

0

Ri~ de Ja'neiro, 9 de novembro de 1944, 123.0 da 'IÍldeperidência e 56,o
da República .
GETULIO .VARGAS •

. ppolonio/ Salles-~

A. de SOuza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7. 036 -

DE 10 DÉ NOVEMBRO DE .1944

Reiorma,,da Lei de Acidentes do Trabalho

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:

CAPíTULO I
DO ACIDENTE DO _TRABALHO

Art. 1.° Considera-se acidente do trabalho, para os fins da presente
lei, todo aquêle que se verifique pelo exercício do trabalho, provocando,
direta ou indiretamente, lesão corporal, perturbação funcional, ou doença, que
deter:ffiine a morte, a perda total ou parcial, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho. .
\
Art. 2.0 Como doenças, para os efeitos desta lei, entendem-se, além
das chamadas profissionais, - inerentes ou peculiares a determinados ramos
de atividades - , as resultantes das condições especiais ou excepcionais em
que o trabalho fôr realizado.
,
Parágrafo Í!nico. A relação das doenças chamadas profissionais, será organizada e publicada pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e
revis-ta trienalmente.
Art. 3.° Considera-se caracterizado o acidente, ainda quando não seja
êle a causa única e exclusiva da morte ou da perda ou redução da capacidade
do empregado, bastando que• entre o evento e a morte ou incapacidade haja
uma relação de causa e eíeito.
Art. 4.0 Não se consideram agravações ou compliCações de um acidente do trabalho, que haja determinado lesões então já consolidadàs, quaisquer outras lesões corporais ou doenças, que às primitivas se associem ou se
superponham, em virtude de um novo acidente.
Art. 5.0 Incluem-Se entre o-s acidentes do trabalho por que responde o
empregador, de conformidade com· o disposto nos artigos anteriores, todos
os sofridos pelo empregado no local e durante o trabalho, em conseqüência de:
a) atos de s-abotagem ou terrorismo levados a éfeito por terceiros, inclusive _companheiros de trabalho;
b) ofensaS físicas . intencionais, causadars por companheiros de trabalho
do empregado, ou não, em virtude de disputas relacionadas com o trabalho;
c) qualquer ato de imprudência, de negligência ou brincadeiras de
terceiros, inclusive companheiros de trabalho;
d) atos de terceiros privados do uso da razão;
e) desabamentos, inundações ou incêndios, respeitado o disposto na
letra b do art. 7.o.
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Art. 6,° Ficam igualmente abrangidos pore esta lei, consider8.dcis como
roduzidos pelo exercício do trabalho ou em conseqüência .dêle, embora. ocor~
~idoS fora do local e do horário do trabalho, os acidentes sofridos pelo empregado:
a) na execução de ordens ou realização de serviços sob a autoridade
do empregador;
b) pela prestação espontânea de qualquer serviço ao empregador com o
fim de lhe evitar prejuízos· ou de lhe p.roporcion21r proveito econômico;
c) em viagem a serviço do empregador, seja qual fôr o meio de
toconwção 'utilizado, inclusive veículo de sua propriedade,
Parágrafo úniéo. No período de tempo destinado às refeições, ao descanso ou na satisfação de outras neces·sida.des fisiológicas, no local ou durante
trabelho, é o empregado considerado, para os efeitos desta lei, como a
0
serviço do empregador.
Art. 7.0 Não é acidente do trabalho:
a) o que resultm· de dolo do próprio acidentado, cqmpreendida neste a
desobediência a ordens expressas do empregador;
b) o que provier de fôrça maior,. salvo o caso de. ação de fenômenos
naturais determinados ou agrava~a pelas instalações do estabelecimento ou
pelá natureza do serviço;
o que ocorrer na ida do empregado para Q local de sua ocupação
0 )
pelo empr~
011 na volta dali, salvo se houver cond'ução especial fornecida
gador, 'ou sé a locomoção do empregado se fizer necessàriamellte por vias e
r~eios que ofereçam reais perigos, a que não esteja sujeito o público em geral
Parágrafo único. Também não são amparadas por esta lei as doenças
endêmicas adquiridas por empregados habitantes âas ri:lgiões em que elas
se desenvOlvem, exceto quando fic~r comprovado que a doença resultou de
uma exposição ou contato direto que a natureza do trabalho houver determinado.

CAPíTULO li
DO

EMPREGADO E DO EMPREGADOR

Art. 8.0 Considera-se empregado tôda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a· dependência dês te e
e mediante salário,
Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprêgo
e à consideração de trabalho nem entre trabalho intelectual, técnico e manual
Art. 9.0 Considera-se empÍ'egador a emprêsa, individual ou coletiva,
que, assumindO os riscos dà atividade econômica, 8dmite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de. serviços,
§ 1.0 Equiparam-se ao empregador, para os efeitos desta: lei, as instituições de beneficência, as associações recreativas e demais instituições sem
fins lucrativos, assim como o empregador doméstico.
§ 2.0 Os preceitos desta lei aplicam-se aos acidentes do trabalho sofridos :
a) pelo pessoal de obras· da União, Estados, Tenitórios e Municípios e
Pelos empregados de seus serviços de natureza industrial ou rural;
b) pelos empregados das autarquias;
c) pelos empregados das sociedades de economia mista;
d) pelos empregados das emprêsas conces~;ionárias de serviços públicos;
e) pelos presidiários.
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§_ 3.0 Sempre que· uma _ou mais emprêsas, tendo embora cada uma delas
personalidade jurídiCa própria, estiverem sob a direção, contrôle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica 1 serão tôdaS, para os efeitos desta lei, solidàriamente
'
'
responsave1s.
§ 4,0 O empregador responde solidàriamente com os empreiteiros, e
êstes com os sub-empreiteiros, pelos acidentes -ocOrridos com os seus empre~
gados.

.

Art. 10. Todos os empregado~es, excetuados os locatários de serviço&
domésticos, assini como os que no exercício de qualquer profissão liberal
ou outra atividade expressamente declarada pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, utilizarem menos de cinco empregados, são obrigados a
manter-lhes o registro devidamerite autenticado pela autoridade competente e
organizado segundo modêlo oficial.
§ 1.0 ~sse·
do empregado e
pectiva carteira
empregado, será
sanções ·do art.

registro que deverá conter as indicações relativas à identid:é~de
pessoas sob sua dependência econômica, constantes da resprofiss1.onal ou, na falta désta, ségundo as declarações do
mantido rigorosamente em dia~ sob pena da aplicação das
104.

§ 2. 0 Em casos especta1s, como. os dos serviços de estiva e outros, não
sendo possível aos empregadores manter o registro de seus emPregados, na
forma prescrita, obedecerá êle a moldes especiais aprovados pela autoridade
'competente.

CAPíTULO III
DOS BENEFICÍÁRIOS

Art. 11 . SãO" considerados beneficiários do acidentado, na ordem em
que vão enumerados :
a) a espôsa, mesmo desquitada ou separada, desde que não o seja por
vontade. ou culpa sua, ou o espôso inválido, em concorrência com os filhos
de qualquer condição, se menores de 18 anos ou inválidos, e· as filhas solteiras
de quaÍquer Condição ou idade;
b) a mãe e o pai inválido, quando vivérem sob a dependência econômica da vítima, na fa1ta de filhos e de espôsa;
c) qualquer pessoa que viva sob a deper:tclência econômica do acidentado,
no caso de não existirem beneficiários especificados na alínea a, desde que,
se fôr do sexo masculino, seja menor de 18 anos ou inválido, e, qualquer
que seja o sexo, tenha sido indicada, expressamente, em vida do acidentado, na
carteira' profiss-ional, no livrO de registro do empregador, ou por qualquer
outro ato solene de vontade.
Parágrafo único. Para terem direito à indenização, as filhas maiores devem
viver sob a dependência econômica do acidentado.
CAPíTULO IV
•DA

AS~ÚSTÊNCIA

MÉDICA,

FARl\~ACÊUTICA

E. HOSPITALAR

Art. 12. O empregador, além das indenizações estabelecidas nesta lei,
é obrigado, em todos os casos e desde o momento do acidente, a prestar ao

continua aqui>
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acidentado a devida assistência médica, farmacêutica e hospitalar, compreendida na primeira a assistência ·dentária.
§ 1.0 Nos casos de "doença-profissional" oU qualquer outra originária
do trabalho, torna-se efetiva a responsabilidade do empregador, com relação
à prestação da referida assistênda, desde o instante em que tenha conheciJnento dos primeiros sintomas da doença.
§ 2.0 Ao acidentado, diretamente ou por intermédio de um seu representante, é permitido reclamar à autoridade judiciária competente contra a
forma por que lhe estiver seUdo prestada a as.sistência -de que trata o presente_ capítulo. Nesse caso,
réferida autoridade nomeará um perito médico
para . averiguar a procedência ou não da queixa argüida, podendo, em face das
cOnclusões do perito, determinar ao empregador a designação, sujeita à sua
prévia aprovação, de outro médico par:i a.ssistir o acidentado, ou de outro
estabelecimento hospitalar para sua internação,
., § 3.0 O empregador também é responsável pelo transporte do acidentado, se estiver êste incapacitado de se locomover, ou precisar receber so. corras médicos for.a do local ou cidade em que residir,
'§ 4. 0 O empregador deverá escolher o médico que terá de assi1stir o
, acidentado, o estabelecimento onde será internado, se assim o éxigir seu estado de saúde, bem como forne-ce~ os medic8.mentos necess~rios e indicados
Pelo referido médico.

a

§ 5.0 O acidentado poderá ser acompanhado em seu tratamento, a suas
expensas, por um médico de sua escolhã, ao ·qual deverá o empregador facilitar tôda a ação, não cabendo, porém, a êsse médico, interferir no trata~
merito, ressalvado o disposto no parágrafo 2.0 dêste artigo.

Art. 13 . Recusando-Se o acidentado a submeter-se ao necessário tratamento médico, ou fazendo-o desidiosamente, , a responsabilidade do empregador ficará limitada às conseqüência·s imediatas do acidente, e não se estendeiá às suas agravações ou complicações.
Parágrafo único. Para o efeito do .disposto no presente artigo, o ·empregador comunicará sempre à autoridade judiciária competente, para a devida
verificação, a recusa do acidentado 1em submeter~se ao· tratamento médico indicado, ou a sua negligência na observância do mesmo.
Ar.t. 14. Nos estabelecimentos industriais ou na execução de qual_quer obra ou serviço, em que sejam utilizados mais de quinhentos (500)
empregados, quando localizados em regiões de difícil acesso a um socorro
médico de urgência em casos de acidente do trabalho, fica o empregador
obrigado a manter um serviço de assistência médica, dotado de pessoal e
materl:'al indispensáveis à prestação do mencionado socorro,
Art. 15. Todo .médico que tiver a s·eus cuidados profissionais um acidentado do trabalho fica obrigado a fornecer,) sempre que lhe fôr solicitado,
dentro das setenta e duas (72) boTas- ·que se seguirem ao início do tratamento, um atestado em que declarará a natureza do- mal verificado, sua causa, evolução e incapacidade Para -o trabalho dêle resultante; e ao suspender o
referido tratamento, seja por alta ou qualquer outro motivo, a entregar ao
acidentado outro atestado em que mencionará pormenorizadamente o estado
em que o deixa, inclusive no que se relacione com a sua capacidade laborativa.
Parágrafo único. Sempre que o médico tiver sido indicado' pelo empregador, a êste devérá fazer entrega de uma segunda via dos ~testados referidos neste artigo.
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DAS

INCAPACIDADES

EXECtiTÍVO

V

E DAS ·INDENIZAÇÕES

Art. 16. A indenização de que trata a presente lei será calcu!ada\ se-.
gundo as conseqüências do acidente, assim classificadas :
a) morte;
h) incapacidade total e permanente;
c) incapac.idade pardal . e permanente;
d) incapacidade temporária.
Art. 17. Entende-se por incapacidade total e permanente a ih,~~alidez
incurável para o trabalho .
§ 1.o Dão lugar a uma incapacidade total e permanente :
a) a perda anatômica ou a impotência funcionai, em suas pa~ :tes ~s:en
ciais, de mais de um membro, conceituando-se como partes es Úsenciais a
1
mão e o pé;
'at
b) a cegueira total;
..
c) a perda da visão de um ôlho e a redução simultânea de !c. mais da
metade da visão do outro;
d) as lesões orgânícas ou perturbações funcionais graves e penut:nanente
de qUalquer órgão vital, ou quaisquer· estados patológicos reputados ~gf incuráveis, que determinem id€mtica incapacidade para o trabalho.
àut
§ 2.0 Qua-ndo ·do. acidente resultar uma incapacidade total e pe; rmanente, a indenização devida ao acidentado corresponderá a uma quantia
igual à
quatro ( 4) anos de diária, calculada esta segundo o prescrito no } parágrafo
únicó do artigo 19.
·
)ros supe§ 3.0 Nos casos de cegueira total, perda ou paralisia dos memb
dores ou inferiores e de alie~ação merltal, receberá o acidentado_
' além da
3 .200,00,
indenização' de que trata o parágrafo anterior, a quantia de Cr$.
na
paga de. uma só vez .
,
Art. 18. En-tende-se por incapacidade parcial e permanente, ,
::~. redução, por tôda a vida, da capacidade de trabalho.
') ~'
§ 1. 0 Qunndo do acidente resultar uma incapacidade parcial e pe.0 5 ··rmanente, a indenização devida ao acidentado variará, em proporç~o ao gí·á1.~t.--,,~
dessa incapacidade, entre três _(3) e oitenta (80) centésimos da quantia cor- ·
respondente a quatro ( 4) anos de diária, observado, quanto a esta, o disposto
no parágrafo único do artigo 19.
§ 2.0 A indenização devida ao acidentado será fixada de acôrdo com à
tabela que fôr expedida e as alterações nel_a posterionneÚte estabele,cidas,
pelo Diretor do Serviço Atuarial do Ministério do Trabalho, Indústria e
Coinércio.
§ ·3.0 Na elaboração da tabela de que trata o parágrafo anterior, o grau
de redução de capacidade do aCidentado será sempre calculado atendendo-se
à naturez;;t e gravidade da lesão por êl_e sofrida, à 'sua idade e profissão.
Art. 19. Entende-se por incapacidade temporária a perda total da capacidade do trabalho por um período limitado de tempo, nunca superior a
um (1) ano.
Parágrafo umco. Quando do acidente resultar urria incapacidade temporária, a indenização devida ao acidentado corresponderá, durante todo o
período e1;n que perdurar essa incapacidade, a uma diária igual a 70 centésimos de sUa remuneração diária, calculada esta conforme o ·disposto no Capítulo VI, excetuados os domingos e dias feriados, e observado ainda o· que
dispõe o art. 27.

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

113

Art. 20. Permanecendo por mais de um ( 1) ano, a incapacidade temária será automàticamente considerada permanente, total ou parcial, e
por 0 tal indenizada, cessando desde logo para o empregador a obrigação· do
co;amento da indenização correspondente à incapacid<ide temporária, bem
~~mo da prestação da assistência médica, farmacêutica e hospitalar.
;. Art. 21. Quando do acidente resultar a morte, a indeniYação devida
os beneficiários da vítima corresponderá a uma soma calculada entre o
~áximo de quatro ( 4) anos e o mínimo de dois ( 2) anos da diária do acidentado, e .será devida aos beneficiários, de acôrdo com as seguintes . bases :
Na base de quatro ( 4) anos da diária :
I a)
à esposa ou ao. espôso inválido a metade e aos filhos menores de
18 anos ou inváiidos e às filhas solteiras sob a dependência econômica do
acidentado a outra metade, entre êles dividida em p:<rtes iguais;
b) na falta de cônjuge sobrevivente, aos filhos menores ou inválidos
e às filhas solteiras que viverem sob a dependêncta econômica do acidentado, quando o seu número exceder de três (3), em partes iguds.
Na base de três (3) anos da diária :
ao cônjuge sobrevivente nas condições. da alínea a do inciso ante·
rior, quando não existirem filhos;
b)
ao,s filho~ menores ou inválidos e às filhas solteir.2s que viverem sol:
a dependência econômica do acidentado, na falta de cônjuge sobrevivente,
quando em número igual ou inferior a três (3l;
c) aos pais da vítima, na falta de cônjuge sobrevivente, de filhos menores ou incapazes, quando ambos existirem e viverem sob a dependência
ecob.ômica da vítima, em partes iguais.
I I I - Na base de dois (2) anos üa diária:
a) ao pai inválido ou à mãe, na forma da- letra c, do inciso gnterior;
b)
à pessoa cuja subsistência estiver a cargo da vítima, no caso de não
existirem beneficiários enumerúlos nos incisos anteriores.
Parágrafo único. Para as efeitos dêste artigo, não haverá distinção entre
os filhos de· qualquer condição, bem como terá os mesmos benefícios do cônjuge legítimo. caso êste não exista ou não tenha direito ao benefício, a companheira mantida pela vítima, um8 vez que haja sido declarada. como beneficiária em vida do acidentado, na carteira profissional, no registro de empregados, ou por qualquer outro ato solene de manifestação de vont2de,
Art. 22. Uma vez que exceda a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), a
indenizacão que tiver direito o acidentado, nos. casos de incapacidade permanente, o~ seus be~eficiários, no caso de sua morte, será destim~da à instituição da previdência social a que êle pertencer, para o fim de ser concedido
um acréscimo na aposentadoria ou na pensão.
§ 1. 0 Não havendo o addentado completado, na institmçao, o período
de carência para a concessão do benefício, deduzir-se-à da indenização o
valor das contribuiçôGs tríplices (do empregado, do empregador e da União)
correspondente ao tempo necessário para completar aquele período, calculado
sôbre o último salário de contribuição do acidentado, destinando-se o saldo,
se houver, ao acréscimo a que se refere êste artigo.
§ 2. 0 Se a aposentadoria fôr cancelada por ter cessado a invalidez do
acidentado, a instituição restituir-lhe-á, de uma só vez, a reserva matémática
dos acréscimos futuros .
§ 3.0 Se a instituição não conceder aposE!lltadol-ia ao acidentado, pelo
fato de o não considerar inválido, deverá entregar-lhe, . diretamente, e de
uma só v~z, a indenização integral.
II -

a)
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Art. 23. Sendo a indenização igual ou inferior a Cr$ 5. 000,00 (cinco
mil cruzeiros) ou não estando a vítima compreendida no regime de providên~
c1a de Instituto ou Caixa de Aposentadoria e Pensões criado por lei federal,
a indenização ser-lhe~á paga ou aos beneficiários, diretamente e de uma só vez.
Parágrafo único. Se entre os beneficiários existirem menores, ns cotas
a êstes destinadas deverão ser recolhidas ao Banca do Brasil, ou suas Agências
ou à Coletoria Feder;;:)! competente, à disposição do Juiz de Órfãos.
Art. 24. Os acréscimos dos benefícios, a que se refere o art. 22, serão
calculados à taxa de juros de seis por cento ( 6 o/o) ao ano e segundo as tábuas
bwmétricas indicadas pelo Serviço Atuarial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, obserVadas as condições de reversão e extinção em vigor no
respectivo Instituto ou Caixa de Aposentadoria e Pe-nsões.
Parágrafo único. Os benefícios calculados com os acréscimos a que se
refere êste capítulo, não estão sujeitos aos limites máximos fixados pelas leis
vigentes,
,. Art. 25. Além da indenização prevista no art. 21, o empregadcr pagará
imediatamente aos herdeiros ou beneficiários, do acidentado, a título de am..1lio-funeral, a importância de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00).
Ps.rágrafo único, Na ausência de herdeiros ou beneficiários, fica obrigado o empregador a indenizar, à pes:soa que à sua própri<:~ custa se tiver
encarregado do enterramento do acident<:~do, de tôdas as despesas com o mesmo, devidamente comprovadas, até o limite da quantia neste artigo meudanada,
Art. 26. Não poderão ser descontadas das indenizações devidas por
uma incapacidade permanente ou morte, as qus.ntias já pagas por motivo de
uma incap2.cidade temporária. A indenização a que por esta fizer jús o aci.
::l.entado independerá sempre de qualquer outra prevista nesta lei.
Art. 27. Nos. casos de incapacide.de temporária de duração inferior a
quatro ( 4) dias, a indenização é devida apenas a partit: do segundo dia que
$e seguir àquele en1 que se verificar o acidente. Quando ·perdurar por mais
de quatro ( 4) dias, deverá ser paga desde o dia que suceder ao do acidente.
Parágrafo único, O salário do dia do acidente será integralm8nte pago
pelo empregador.
Art. 28. Em todos os casos de incapacidade permanente em que a ca·
pacidade do acidentado puder ser aumentada com o uso de aparelhos de pró~
tese, dever5o êles ser fornecidos pelo empregador independentemente do pa~
gamento da indenização correspondente à referida incapacidade.
Art. 29. Não poderá ser contestada nenhuma incapacidade perman!:mte
~ob o fundamento de poder ser diminuÍd8 ou elimi~ada. por terapêutica suscetível de agravá~la, ou pôr em risco a vida do empregado. Também nenhuma
.:ntervenção cirúrgica de natureza grave. capaz de ocasionar os mesmos efeitos,
poderá ser imposta ao acidentado, no curso do tratamento, podendo êle recusála, sem incidir nas restrições· do art. 13, salvo quando absolutamente indicada
para l't preservação de sua vida.
Parágrafo único
Em caso de recusa do empregado em submeter-se ao
tratamento indicado, será nomeada uma junta médica composta de facultativos
escolhidos pelo acidentado, pelo effipregador
pela autoridade judiciária com~
petente, .dependendo do referido laudo a solução do caso,

e

Art. 30. As indenizações concedidas por fôrça desta lei, nos casos de
incapacidade perm'anente ou morte, não excluem o direito aos benefícios do
seguro-invalidez e do segurà~morte assegurados pelas instituições de previdência social,
Art. 31. O pagamento da indenização esta'f?elecida pela presente lei
exonera ,o emprer;ador de qualquer outra indenização de direito comum, rela~
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tiva ao mes~o acidente, a menos que êsté resulte de dolo seu ou de seus
prepostos.
Art, 32, A indenização paga pelo empregador não exclui o d'ireito do
acideritado, seus herdeiros ou beneficiários, de promover, segundo o direito
comum, ação contra terceiro civilmente responsável pelo acidente.
§ 1.0 A ação de que trata o presente artigo poderá ser proposta pelo
enwregador ou pelo acidentado, seus herdeiros ou beneficiários, ou por um
e outros, conjuntamente.
§ 2. 0 Na mesma decisão condenatória de terceiros, será adjudicada ao
empregador a importância por êste paga com fundamento na presente lei,
computando-se igualmente a seu crédito tudo quanto houver dispendido em
conseqüência ~o acidente.

CAPíTULO VI
DA REMUNERAÇÃO E DO SALÁRIO

Art. 33. Compreendem-se como remuneração do empregado, para os
efeitos desta lei, além do Sfllário devido e pago diretamente pelo empregador
como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
§ 1.0 Integram o salário, não só a importância íixa estipulada, mas
também as comissões, percentagens e gratificações pagas pelo empregador·.
§ 2. 0 Não se incluem nos salários as gratificações que não tenham sido
ajustadas, as diárias para viagem e as ajudas de custo.
§ 3.0 As diárias para viagem serão computadas como salário desde que
excedam a 50·% do salário percebiêlo pelo empregado.
Art. 34. Além do pagamento em dinheiro, compreendem-se no salário,
para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestãções in natura, que o empregador, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
·
Parágrafo único. Não serão considerados como salário, para os efeitos
previstos neste artigo, os vestuários, equiPamentoS e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para· a prestação dos respectivos serviços.

Art. 35. Sendo o salário parcialmente pago em utilidades, converterse-ão estas em dinheiro, tomando-se por base as percentagens adotadas para
tal fim no cálculo do salário mínimo local.
Parágrafo único, Em se tratando de serviços domésticos, não serão
computadas pecuniàriamente tais utilidades.
Art. 35. Na falta de. estipulação do salário ou não havendo prova de
importância ajustada, calcular-se-á o salário do empregado em quantia igual
ao daquele que, na mesma emprêsa, fizer serviço equivalente, ou ao que fôr ·
habitualmente pago para serviço semelhante.
Art. 37. O salário percebido no todo ou em parte, em gratificações, ou
comissões, ou por tarefa ou empreitada, ou o que de qualquer forma variar
com a quantidade de trabalho produzido, será calculado, para o efeito da'
indenização, na base da média percebida pelo empregado durante os 3 (três)
meses anteriores ao acidente.
§ 1.0 Se durante o prazo mencionado no presente artigo o . ein.pregado
não tiver trabalhado ou se o seu salário tiver sido pago em bases inferiores
às que vigorarem por ocasião do 8.cidente, o seu salário equivalerá, para os
fins desta lei, ao salário médio percebido, na mesma localidade e durante a
mesma éPoca, por outros empregados qúe exerçam atividades análogas.
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§ 2.0 No caso de empregado que perceba gorjetas, a indenização será
calcu.ada, tomando-se por base a remuneração declarada ao Instituto de Aposentadoria e Pensões a que fôr filiado,
Art. 38. Percebendo a vitima salário mensal, a sua diária corresponderá D 25.a (vigésima quinta) parte dêsse saÚmo.
Art. 39. Se o empregado fôr pago por hora de. trabalho, o salário diá:riO equivalerá a 8 (oito) vêzes o sa:lário-hora, salvo convenção em contrário
permitida por lei.
Art. 4·0. Percebendo a vítima salário sob a. forma de diária, o seu
sz.lário anual corresponderá a uma quantia equivalente a trezentas (300)
vêzcs a diária.
Art. 41. Trabalhando o empregado em diferentes horas, ou dias, para
mais de um empregador, calcular-se-á o seu so: á rio como se tôda remuneração houvesse sido obtidH. no servi~:o do empregador para o qual traba:hava na
ocasião do acidente, ficando solid~rbmente responsáveis em propnrçâo às
remunerações pagas, os vários empregadores.
Art. 42. A indenização dos marítimos senl' calculada, se contratados
por viagem redonda, dividindo-se o valor da soldada e da etapa ajustadas pelo
número de dias qt:e normalmente durar a viagem,

Art. 43. Para os efeitos desta lei, nos casos de incapacidade permanente ou morte, o salário do aprendiz não. poderá ser calculado em base inferior à do sa!ário mínimo do empregado adülto do locai onde se verificar o
acidente.
Art.44. Nenhum salário poderá exceder a Cr$ 24,00 por dia, para efeito de cálculo das indenizações,

CAPíTULO VII
DA COM..,UNICAÇÃO DO ACIDENTE

Art, 45. Todo acidente do trabalho será obrigatOriamente comunicado
ao empregador pelu acidentado, cu por qualquer pessoa que dela tenha conhecimento, imediatamente, após a sua ocorrência, não podendo essa comunicação exceder o pra·zo de 24 horas, salvo impossibilidade 'absoluta.
Parágrafo único. Se, no caso de inobservância do que dispõe o artigo
anterior, resultarem, pelo conseqüente retardamento da prestação de uma conveniente assistência médica, farmacêutica e hospitalar, agravações ou complicações da lesão inicial, por- elas não responderá. o empregador.
Art, 46. Tendo conhecimento do acidente, o empregador o anotará no
registro de que trata· o art. 10 e, dentro de 24 horas, enviará do sucedido
comunicação escrita à autorid::~.de judiciária competente.
§ 1.0 Tratando-se de empregador referido no § 2.0 do artigo 9.0 desta
lei, a participação do acidente será feito pelo Chefe da Repartição, Serviço,
Obra, entidade ou presídio em que trabalhar o acidentado.
§ 2.0 Dessa comunicação, deveffi constar os seguintes elementos:
a) nome, profissão, sexo, idade, residência e salário do acidentado;
h) natureza do acidente sofrido e suas conseqiiências imediatas;
c) condiçêes em que se verificou;

d) local, dia e hora· do evento e nome e reddên!i'as das pessoas que o
testemunharam;
e) tempo decorrido entre o início do trabalho e a hora do acidente;
f) indicação do

tado;

hospital a

que eventualmente foi recolhido o aciden-
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g) tratando-se de doença p:-ofissiona1, quais os empregadores sob cuja
dependência tr:o b<lihou anteriormente o acidentado, na mesma profissão, nos
2 (dois) últimos anos;
h) indicação da entidade saguradora.
Art. 47. No caso de morte, é obl"igatória a comunicação do acidente à
autorid.s•de policial, que instaun.:.r6 o respectivo inquérito e o remetera, dentro do prazo de 10 (dez) dias, ao Juízo competente.
Art. 48. Nos casos de doença profisshmal, responderão pelas obri..,.2cões resultantes dest:l lei· todos os emp:·egz,::lores sob cuja dependência
t'iv~r trabalhado o acidPntdo, .na mesma profissão, dentro dos 2 (dois)
últimos anos, proporcionalmente ao tempo de serviço a cada um prestado,
exceto q11afldo a doem;a resultar diret<'tmente da inobservância, por parte de
um dos referidos empregadores, das disposições legais relativas à prevenção
de acidentes e à higiene do trabalho, hipótese na qual sôbre êlt.< recairão
todos os ônus decorrentes da doençn, sem prejuízo das demais .cominações
da lei.
Par6grz.fo único. O disposto neste artigo não. impede que o acidentado exija a totalidade das indeniz3ç:Ões do seu último empregador, que,
negse caso, ficará com direito regressivo contra os anterior~s.
Art. 49. Ni:io recebendo ~;;o autoridade judiciária competente do empregador a participação de que trata o art. 46 desta lei, poderá toinar conhecimento do acidente por comunicnção direta do acident;;;,do ou de qualquer
terceira peSsoa.
Parágrafo único. No caso dêste artigo, a autorid2•de judiciária mandará dar vista ao representante do Ministério Público competente. que reque,rerá, como medida preliminar, além de outr:::s deligências que julgue neces~á~
rias, o exame médico do acidentado, não se trúando de morte, assim como
tomará as declar.s-ções dos interessados, e, dentre do prazo de 10 (dez)
dias, inici2rá a respective ~çâo ou solicitar6 o arquivamento.
Art. 50. Sempre qut:· o s.ddente ocorrer em viagem, a comunica.ção de que tr8ta o art. 45 desta lei deverá _ser feita ao erp.pregador, por telegrama. Neste c.aso, a autoridade judiciária competente para tomar conhecimento do acidente ~ das questões e a:ccrdos dêl:: resulta.ntes, será a de
local da sede do empregador, o Qual, entre os demais encargos, responderá
por tôdas as despesas com o desembarque imediato do acidentado, se isso
exigir o seu estado de saúde, com a sua remoção ulterior para o local onde
tiver residência ou em que tr::~balhe.
Parágrafo único, No caso do presente artigo, desde que viage por conta
do empregador, será êste responsável. por tôdas as despesas com estadia
e transporte que, pela interrupção da viagem, forem impostas aos membros da família do empregado que o acompanhem.
Art.
51. Em navío ou embarcflçB.o de navegação em geral quando
em viagem, a comunicação de acidente sofrido pelos membros de sua tripulação será feita ao com<.~ndautc, ca·pitão ou mestre, a quem c.s>berá pron.over a prestação ao acidentado dos f.OCürros imediatos de que necessitc.•r, registrnr a ocorrência no Diário de Navegação e fazer a cornunicc.·ção de que trata
o art. 50.

CAPÍTULO VIII
DA LIQUIDAÇÃO DO ACIDENTE

Art. 52. A liquidação das obrigações. decorrentes de acidente do trab;::.lho, salvo no caso de haver processo juàicial, deverá ser feita por meio
de acôrdo particular, realizado entre o empregado ou seus bcnefici6rios e o
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empreirador, reduzido a escrito segundo o modêlo oficial, e far-se-á sempre
dentro dos sessenta (60) dias que se seguirem à morte do acidentado, à sua
cura ou à verificação de uma incapacidade permanente.
§ 1.0.
Do têrmo de ac\)rdo,. lavrado em três (3) vias, deverão constar os seguintes elementos:
a) nome do empregador e de quem Jegalmente o substituir;
b) nome, idade, profissão, estado civil. nacionalidade, salário e residência
do acidentado, assim como de seus beneficiários tratando-se de caso de morte;
c) em que consistiu o acidente, onde o quando se originou;
d) qual 0 período de incapacidade temporária a que o acidente 'deu lugar
e qual a indenizaçiío a ela correspondente;
e) se do acidente resultou alguma incapacidade permane~te, e, no caso
positivo, qual O· grau dessa inca'P<icidade, quando se verificou e qual a indemzação que_ lhe corresponde, de conformidade com o prescrito na presente lei;
.1) natureza e principais características do aparelho de prótese por acaso
fornecido;
g) se foi feita a comunicação do acidente no prazo legal.
§ 2.0 Nos casos de morte e de incap~cidade permanente, é obrigatória a
homologação do acôrdo de que trata êste a:rtigo, pela autoddade judiciária
competente.
§ 3.0 Rejeitado o acôrdo a que se refere êste artigo, se;'âo convida:das as
partes par_a apresentação de novo, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, e, não
sendo êste aceito, será iniciada a ação na forma do Capítulo 9.0 •

Art. 53. Os acôrdos homologados pela autoridade judiciária ficarão sujeitos à taxa de 1,5% sôbre o valor da indenização total paga em dinheiro
pelo empregador, livre de quaisquer outn1s custas.
Art. 54. A autoridade judiciária competente para receber a comunica('"ão
de que trata o art. 46, assim como para conhecer das questões e acôrdos s~r
gidos da aplicação desta lei, ressalvado o disposto no art. 50, será, em regra,
o Juiz Cível do local onde se verificar o acid_ente, salvo prescrição em contrário da respectiva organização judiciária.

CAPÍTULO

IX

Do PROCEDIMENTO JUDICIAL

Art. 55. Haverá procedimento judicial:
a) em qualquer dos casos previstos nos arts. 47, 49 e 52, § 3.0 ;
b) sempre que, por parte do empregado, de seus beneficiários ou do empregador, forem suscitadas divergências na aplicação desta le:i.
Art. 56. O acidentado, seu representante ou beneficiários poderão reclamar, contra qualquer fato contrário a esta lei, ·ao orgfio do Ministério Público, o qual, procedendo de conformid0de com o estabelecido no parágrafo
único do art. 49, dentro de 10 (dez) dias, no máximo, iniciará a competente
ação ou opinará pelo arquivamento da reclamação.
Art. 57. Em qualquer dos casos previstos no art. 55, recebidos pelo
Juiz o inquérito, a petição do interessado ou a do órgão do Ministério Público,
designará, no prazo de cinco ( 5) dias, audiência, para· a qual citará o empregador, o acidentado, seu representante legal ou beneficiários, e o membw do
Ministério Público, a quem incumbe sempre o patrocínio da causa ::lo acidentado ou de seus beneficiànos.
§ 1. 0 A citação será feita por mandado, quando os interessados residirem
na comarca, e, por carta, com recibo de retôrno, no caso contrário, constando
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sempre de um ou de outro o teor do requerimento que determinou sua expedição.
·
.
§ 2. 0 A União, os Estados, os Territórios, os Municípios e os demais empregadores referidos no § 2.0 do art. 9.0, serão citados na pessoa do Chefe
da repartição, serviço, obra, entidade ou presídio em que se tiver acidentado
0 empregado.
§ 3.0 Os empregadbres referidos no art. 9. 0 e que tiverem estabelecimentos, agências ou filiais fora de sua séde, deverão nos mesmos ter prepostos, com poderes expressos para receber citações, inclusive a inicial.
, Art. 58. Havendo, na" audiência inicial; acêrdo entre as partes, observsdas as disposições desta lei, será reduZido a têrmo, para a indispensável
homologação, com a qual estará findo o processo.
Par2.grafo único. No caso de haver discordância apenas quanto à natureza
e extensão da lesão, poderá o Juiz ordenar nova perícia, obedecidas as prescricões do Capítulo XIII. sendo o respectivo laudo juntado aos autos, ...""qtre·-·
ser1o conclusos para sentença.
Art. 59. Não havendo acôrdo, receberá o Juiz as alegações das partes,
produzindo-se as provas na mesma audiência. se possível, ou em outra que
para êsse fim, seja designada, no prazo de 5 (cinco) ·dias.
Art. 60, A apresentação das testemunhas, que não poderão exceder a
três ( 3) para cada parte, independe de intimação, sepdo seus depoimentos
reduzidos a têrrr:o.
Art. 61. Terminada a producão das provas, tornado _o depoimento pessoal das partes, ou de seus preposÍ:os devidamente autorizados, se fôr requerido ou ordenado pelo Juiz, serão oferecidas, em seguida, verbalmente ou
por escrito, as alegações finais, sendo, então, proferida a sentença.
Parágtaf6 único. Nenhuma alegação ou defesa oral poderá exceder a dez
minutos.
Art. 62. Antes de sentenciar afina,l, se não se julgar habilitado a decidir
a causa, poderá o Juiz proceder a quaisquef' diligências que lhe parecerem
necessárias, mclusive quanto à classificação da lesão, proferindo a decisão, no
prazo de ( 5) cinCo dias, contados da conclusão.
Art. 63. O Juiz dirigirá e orientará o processo de acidente, que terminará no p:razo máxtmo de 30 (trinta) dias de seu início, sem contudo
cercear a defesa dos interessados.
Art. 64. Das sentenças finais proferidas nas ações de acidente do trabalho caberá, como único recurso, o agravo de petição, o qllal terá preferência no julgamento dos tribunais.
Parágrafo único. O prazo para a interposição de recurso será de 5 (cinco)
dias e começará a correr do dia da publicação da sentença em audiência,
para' a qual serão intimadas as partes.
Art. 65. A execução das sentenças proferidas em ações de acidentes do
trabalho será processada na forma prescrita pelo Código do Processo Civil,
no que lhe fôr aplicável, reduzidos, porém, à metade. os. prazos superiores a
24 horas.
Art. 66, Tôdas as acões fundadas na presente lei prescreverão em dc:is
(2) anos, que serão cont~dos da segumte forma:
a) da data do acidente, quando dêle resultar a morte ou uma incapacidade temporária;
h) da data em que o empreg2dor teve conhecimento do aparecimento
dos primeiros sintomas da doença profissional, ou de qualquer outra originada
do trabalho;
c) do dia em que ficar comprovada a incapacidade permanente, nos demais casos.
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Parágrafo único. Interrorr:perá a prescrição qualquer ato ou ação do empregador, 'ou de quem legalmente 0 substituir nas responsabilidades resultantes desta lei, que importe 0 reconhecimento d'o acidente e demonstre a
intenção de reparar-lhe as conseqüências.
Art. 67. As causas fundadas na presente lei ficam sujeitas ao pagamenta das custas fixadas pelos regimentos vigentes nos Juízos em qt:e correrem.
§ 1.0 O acidentado ou seus beneficiários, estão is~ntos do pagamento rle
quai~qu,er custas, ainda quando decaiam de seus pedidos, no todo ou em
parte.
§ 2. 0 As custas devidas pelo empregador serão sempre cobradas afinal.
Art. 68. O empregado, seus beneficiários, e o emprer,ador podem ingressar em Juízo diretamente ou por intermédio de advogado legalmente ha
bilitado, ao qual cabe usar dos recursos legais.
4

Art. 69 _ Tôdas as ações que tenham conexão, sejam acessórias, oriun ..
das ou complementares com ação movida com fundamento nesta lei, julgada
ou em curso. são da competência do Juízo desta última, inclusive as ações
contra terceiros de que trata o art. 32.
Art. 70. No acautelamento dos interêsses do acidentado, quando antes
da decisão fôr provável a ocorrência de atos capazes de causar lesões de
difícil e incerta repar3ção do seu direito, o Juiz poderá determinar o arresto
dos bens do empregador, ou que preste êle caução.
Art.- 71. O
suas omissões.

Código de Processo Civil será subsidiário desta lei, nas

CAPíTULO X
DA REVISÃO

Art. 72. Ta-nto os acordos concluídos, quanto as sentenças proferidas
por fôrça desta lei, poderão ser revistos, seja por iniciativa do acidentttdo :JU
seus beneficiários, seja do empregador, nos seguintes casos:
a) Quando a incapacidade se atenuar. se repetir, se agravar, ou a vítinia vier a falecer, em conseqüência do acidente;
. b) quando se verificar êrro fundamental de cálculo na determinação da
incapacidade que serviu de base ao acôrdo ou à sentença.
Art. 73 _ A revisão de que trata o artigo anterior só poderá ser pedida
dentro do prazo de dois ( 2) anos, contados da data da conclusão do acôrdo,
de sua homologação, ou, nos casos litigiosos, da sentença definitiva que fix<ir
a incapacidade.
Art. 74. A agravação ou a repetição. da incapacidade dentro do prazo
fixa-do no artigo anterior, ou a morte do acidentado, desde que, entre cada
uma delas e o acidente, haja efetiva relação de cztUsalidade, respeitado o es~
tabelecido no art. 4.0 .reabrem para o acidentado ou seus beneficiários o di
reito não só às indenizações, ma-s, também a todos os demais beneficios previstos nesta lei.
4

Art. 75. Em todo caso de revisão, as indeniZações já recebidas pela vítima, com fundamento !lur'na incapacidade permanente porventura já origi~
nada do -acident~. serão deduzidas sempre da indenização final devida por ,·e
ter agravado a mesma incapacidade ou ter ocorrido o falecimento do acidentado. Nesse último caso. se estiver o acidentadc _em gôzo de acréscimo na
aposentadoria a que alude o art. 22, será a indenização reajustada para o
efeito do que dispõe o art. 21.

continua aqui>

A'l'OS

D()

PODER EXECUTIVO

121

CAPITULO XI
DAS EXCLUSÕES

Art. 76.

Ficam excluídos da presente lei:

a) os consultores técnicos, inclusive· advogados fe rnemcos, que não tra~

balhem efetiva e permanentemente para· o empregador;
b) no que se refere C.s indenizações por incapacidade permanr:.-:<te ou
morte, os empregados que, sendo associados ou segurados de instituição :le
previdêncin social, tenham direito por decreto especial, à mauutençàq do salário para si ou seus 'beneficiários.
Parágrafo único. Poderão ficar também excluídos da presente lei, muiÍ:o
embÓra não percam para outros efeitos a qualidade de empregados. os aue
tiverem vencimentos superiores a CrS ·1. 000.00 (mil cruzeiros) mensais, desd2
que lhes sejam ·asseguradas, por meios idôneos, vantagens superiores às estabelecidas para os demnis empregados.

CAPÍTULO XII
DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DA HIGIENE DO TRABALHO

Art. 77. Todo empregador é obrigado a proporcionar a seus emprAgados a máxima segurança e higiene no trabalho, zeb-ndo pelo cumprimento
dos dispositivos legais a respeito, protegendo~os, especialmente, contra a~ imprudências que possam re1;ultar do exercício habitual da profissão.
Art. 78. ConsideramHse, para êste efeito, como parte integrante desta
lei, as disposições referentes à Higiene e Segurança do Trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho, como tarnbém tôdas as normas específicas que,
no mesmo sentido. forem expedidas pelos órgãOs competentes do Ministério do TrabalhO, Indústria e Comércio, sujeitos os empregadores às penalidades
na mesma Consolidação fixada1;, independente da indenização legal.
Art. 79. Os empregadores exp0dirão instruções especiais aos seus em~
pregados, a título de "ordens de serviço", que êstes estarão obrigados a cumprir rigorosamente. para a fiel cbse.-vância das disposições legais referente'>
à prevenção contra acidentes do trabalho.
§ 1.0 A recusa por parte do e-mpregado em submeter~se às instruções
a que se refere o presente artigo, cOnstitui insubo~dinação para os efeitos
da legislação em vigor.
§ 2.0 Em nenhum caso o empregador poderá justificar a inobservân~
ci'a dos preceitos de prevenç5o de acidentes e higiene do trabálho, com a
recusa do empregado em aos mesmoS sujeitarHse.
Art. 80. Sempre que o acidente resultar da transgressão, por parte do
empregador, dos preceitos relativos à prevenção de ,a-cidentes e à higiene do
Trabalho, ficará êle sujeito ao disposto no art. 78, quanto às penalidades.
Art. 81. Consideram-se também transgressões dos preceitos de preven~
ç:ão de acidentes e higiene do trabalho, sujeitas às sanções previstas nn Con~
solidação das Leis do Trabalho, no capítulo "Da Higiene e Segurança do Trabalho":
·
.
a) o emprêgo de máquinas. ou instrumentos em mau estado de "'Conservação Ou não devidamente protegidos contra o perigo;
b) a execução de obras ou serviços com pessoal e material deficientes.
Art. 82. Os empregadores, cujo número de empregados seja superior
a 100, deverão providenciar a organização, em seus estabelecimentos, de co·
missões internas, com representantes dos empregados, para o fim de estimular
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o interêsse pelas questÕe1; de prevenção de acidentes, apresentar sugestões
quanto à orientação e fiscalização das medidas de proteção ao trabalho, realizar palestras instrutivas, propor a instituição de concursos e p_r~mios e tomar outras providências, tendentes a educar o empregado na pratica de prevenir acidentes.

CAPÍTULO XIII
DA PERÍCIA MÉDICA

Art. 83. A verificacão da incapacidade, para efeito desta lei, na localidade em que houver médico legista oficial, dev.erá ser, sempre, procedida
por êle.
Art. 84.

Respeitado o disposto no artigo anterior, a perícia em juízo

será feita por perito nomeado pelo Juiz, que lhe fixará os honorários,
Art. 85. Sempre que possível, os exames periciais que forem ordenados pelo juiz deverão ser realizados na sede do respectivo Juízo.
Art, 86. Em todo o caso em que, de um acidente do trabalho, resut~
tar a morte do empregado, ou em que a um acidente do trabalho ela for atribuída, dever~se-á proceder à autópsia, que poderá ser ordenada pela autori.
dade judiciária ou policial, por sua própria iniciativa, a pedido de qualquer
das partes, ou do médico assistente da vítima.
§ 1.0 A autoridade que determinar a autópsia nomeará o respectivo
perito, arbitrando~lhe honorários, salvo quando a perícia deva ser efetuada
em Instituto ou Serviço Médico Legal oficial.
§ 2.0 A autoridade que ordenar a autópsia providenciará sempre para
que .o perito incumbido de realizá-la seja convenientemente informado sôbre a
natureza do acidente tido como responsável pela morte do empregado; sôbra
as circunstâncias em que se verificou.; sôbre a natureza do tr?tamento a que
teria a vítima sido submetida; e sôbre a "causa mortis" indicada pelo seu médico assistente. Para isso, todo pe'dido de autópsia feito às autoridades judi~
ciárias ou policiais, por quaisquer interessados, deverá ser sempre acampa·
nhado de esclarecimentos sôbre os referidos fatos.
Art. 87. Os honorários dos peritos, nos casos de acidentes do trabalho,
serão fixados de acôrdo com o disposto no regimento de custas.
ArL 88. Salvo quando procedido com finalidade especial, determinada
pela autoridade judi_ciária competente, todo laudo de perícia médica reali~
zada no vivo, com fundamento num acidente de trabalho, deverá conter:
~) os dados relativos à identidade do examinado (nome, cÔl', sexo, idade,
profissão, nacionalidade, estado civil e resid&ncia);
b) o histórico da lesão ou doença, com informações sôbre sua evolução,
extensão e gravidade;
c) a descricão dos antecedentes pessoais, mórbidos ou não, que se
possam relaciona; com a incapacidade atr~buída a!J _)cidente;
d) conclusões· sôbre a existência ou nao de relação de causalidade entre
as alterações mórbidas verificadas e. o fato alegado decorrente do exercício
do trabalho;
e) a verificação da incapacidade por acaso resultante do acidente, com
a determinaç5o da época provável da cura ou da consolidação das lesões, ori,
no caso de prognóstico letal, de tempo de vida provável do acidentado;
f) informações sôbre a nntureza e durl:J,ção dos cuidados médicos ainda
necessários ao acidentado; sôbre a natureza do aparelho de prótese para êle
indicado ou sôbre os característicos e eficiência .do aparelho já usado.
Art. 89. Nas perícias no morto, orientar~se~á sempre o perito no sentido de. bem esclarecer a relação de causa e efeito entre o acidente e a
morte.
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CAPÍTULO XIV
DA READAPTAÇÃO

PROFISSIONAL E DO REAPROVEITAMENTO
DO ACIDENTADO

DO

EMPREGA-

Art. 90. A readaptação profissional, que é devida a todo incapacitado do trabo.lho, tem por objeto restituir-lhe, no todo ou em pr.rte, a capacidade na primitiva profissão ou em outra compatível com as suas novas
condições físice.s.
Art. 91. A read2.ptação profissional dos incapacitados para o trabalho
será realizada através de serviços de r8aà;;:ptação profissional, que funcionarão
na formn determinada em regulamento, e efctua:r-se-á não só mediante a
prática da :fisiotempia, da· cirurgia ortopédica e reparadora, mas ainda do
ensino conveniente em escolas profissionais especiais.
Art 92 . O EntN!o <;ie'i.e'!."mim:rrá o regime sob que deverão funcionar as
escolas de que trata o artigo anterior, assim como as condições para a prática
do ensino corre::;pondcntc,
·
§ 1.° Criadas as escolas profissionais especiais, regular-se-á a admissão
dos readaptados em funções que possam exercer com eficiência.
§ 2.0
Em regulamento, serão fixadas quais as funçõ.es que devam
ser exercidas, preferencialmente, por: incapacitados readaptados.
Art. 93. Em nenhum caso . a readaptação profissional obtida pelo acidentado será motivo de revisã~ de acôrdo ou ser;tença que houver fixado a
indenização pelo acidente do trabalho,
§ 1.0 O incapacitado que, no período d8 readaptação, perceber remuneração pelos serviços executados nas escolas profissionais especiais, não terá
suspenso o pagamento de aposentadoria concedida por instituição de ?reviciência social, em cujo gôzo se achar.
§ 2.0 A acumulação da remuneração percebida em suas novas funções
pelo :incapacitado readaptado ccrn a importância de apoSentadoria, em cujo
gôzo se encontrar. é permitida, até importância correspondente ao dôbro do
salário mínimo 'local, reduzindo-se o quar.:tum da aposentadoria, quando a
soma das duas exceder a êsse limite.

CAPÍTULO XV
DA GARANTIA DO PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES

Art. 94, Todo empregador é obrigado a segurar os seus empregados
contra os riscos de acidente do trabalho.
Parágrafo único. Os empregadores sujeitos ao regime desta lei deverão, sob pena de incorrerem na multa cominada no art. 104, manter afixados nos seus escritórios e nos locais de trabalho de seus empregados, de
modo perfeitamente visivel, exemplares dos certificados das entidades em
que tiver realizado o seguro.
Art. 95. O seguro de que trata o artigo anterior será realizado na
instituição de pr.eVidênci.a social a que estiver filiado o empregado.
Art. 96. As normas para o cálculo e cobrança do prêmio e para a
realização do seguro de acidentes do trabalho e sua administração, inclustve no
que se refere ao regime de contas e gestão financeira, serão fixadas em
regulamento .
·
Art. 97. É privilegiado e insuscetível de penhora o crédito do acidentado ou de seus herdeiros ou beneficiários, pelas indenizações determinadas nesta lei, não podendo, outrossim, ser objeto de qualquer transação, inclusive mediante outorga de procuração em causa própria ou com poderes
irrevogáveis.
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Parágrafo umco, No concurso de quaisquer créditos privilegiados, 0
de que trata êste artigo prevalecerá sôbre os demais.
Art. 98. São nulos todos os acordos que tenham pOr objeto a re-nún~
da dos benefícios estipulados nesta lei, ou que de qualquer forma contrariem
as suas disposições.
Art.\ 99. Nenhum impôsto ou taxa reçairá sôbre as indenizações pre~
vistas nesta lei .
Art. :00. O empregzdor, ao transferir HS responsabilidades que lhe
resultam desta· lei, para entidades seguradoras, nelas realizando o ~eguro. fica
desonerado daquelas re~ponsabilídades, ressalv2do o direito regressivo das entidades seguradoras contra êle, na hipótese de infração, per sua parte, do contrato do seguro.
Parágrafo único. ·Não poderão :;;er motivo· de seguro as sanções decorrentes da inobservância das disposições desta lei.
Art. 101. Nenhuma quantia poderil Ser descontada do salilrio do em~
pregado, com fundamento nas obrigações criadas nesta lei.

CAPITULO XVI
DAS SANÇÕES

Art. 102, Sempre que, • por ação ou omissão do empregador, fõr excedido o prazo estabelecido no art. 52. serão pagas as indenizações com um
acrésci.mo de vinte e cincu por cento (25o/0 ), sem prejuízo do jure de mora.
Art. 103. A entid2de seguradora teril o direito de haver do empregador,
com um 8créscimo de 25 o/o, as importâncias dispcndidas com indenizações e
mais gastos correbto:>, na,. hipótese prevista no mt. 100.
Art. 104. Incorrerão em multa de duzentos a cinco mil cruzeiros (Cr$
200.00. 8 Cr$ 5. 000,00), e de mil a dez mil cruzeiros (Cr$ 1. 000.00 a
Cr$ 10.000,00), nas rcincid&ndas, impostas no Distrito Federal, pelo Diretor
da Divisão ·de Fiscal~zação do Departamento Nacional do Trabalho, e, nos
Estados e Territórios, pelos delegados regionais do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, processadas' e cobradas na forma da legislação em
vigor:
a) os emprcti;adores que não possuírem ou não mantiverem em dia o
registro exigido pelo art. 10;
b) os que não segurarem os seus empregados contra os riscos de acidentes;
c) os que não fizerem a afixação do certificado a que alude o parágrafo
único do art. 94;
,
d) os que não cumprirem as disposições do art. 46, infringirem a do
art. 101, ou as de quaisquer outros estabelecidos nesta lei.
Art. 105. De qualquer .infração desta lei. será dado conhecimento à
competente repartição fiscalizadora, pelas autoridades que a tiverem apurado,
ou por =JUalquer interessado, para as providências que em cada caso ·couberem.

CAPíTULO XVII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 106. A fiscalização da presente lei ficará 8 cargo das autoridades
competentes do Ministério do Trabalho. Indústria e Comércio,
Art. 107. A presen.te lei não exclui o procedimento criminal, nos casos
previstos em direito comum.
Art, 108. Nos orçamentos das Repartições Federais, Estaduais Municipais e das entid2des referidas no § 2. 0 do art. 9.0 , entre as verbas 'da des-
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pesa com os empregados a que esta lei se aplica, será consignada uma dotação
para atender ao pagamento dos prêmios de seguro ·contni os. riscos de acidentes.
Art. 109. As entidades seguradoras são obrigadas a remeter aos órgãos
competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio os dados es~
tatísticos que lhes forem solicitados. A mesma obrigaç8.o caberá a tôda autoridade judiciária, relativamente aos casos que julgar e em que verifique
não tenha sido feito seguro.
Art. 11 O • Ao Diretor · do Serviço Atuarial do Ministério do Trabalho,
Indústriá e Comércio, cabe, em qualquer caso, inclusive, para produzir eleito
em JUÍzo:
I - Estabelecer, de ncôrdo com as tabelas ofici;;is, os critérios que forem
necessanos pora a classificação das le:õôes resultantes de acidentes do trabalho
e doenças profissionais.
II Classificar as lesões e doenças profissionais que não s~e enquadrarem nas tabelas oficiais ou nos critérios estabelecidos.
III · - Fornecer o índice profissional das atividades que não constarem
das tabelas oficiais.

CAPÍTULO XVIII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 111. A pal'tir da data da publicação desta lei, não poderão ser
concedidas autorizações a novas entidades segurndor.;;s. cabendo tao so nente
às instituições de previdência .social, às socied2des de s~guros e às cooperativas
de seguros de sindic8tos, que atualmente operam em seguro. contra o risco do
acidentes de trabalho, a cobertura dêsse risco, de acôrdo com as normas que
forem fixadas em regulamento.
Art. 112. A partir de 1 de janeiro de 1949, as instituições de previdência social, então ·existentes, e que à data da vigência dêste Decreto-lei
ainda não possuíssem carteiras de acidentes do trabalho, providenciar:Jo a
criação de órgãos destinl'!dos ao seguro de acidentes do trab:.Jho, aos qm.:ds
passará. paulatin'amente, o seguro das responsabilidades atribuídas aos empregadores, de forma que, a 31 de dezembro de 1953, cessem definitivamente as
operações de seguros contra o nsco de acidentes do trabalho, pelas soci.edades
de seguro e pelas cooperativas de seguro de sindicatos.
Parágrafo único. O Serviço Atuarial do Ministério do Trabalho, [ndústria e Comércio, determinará a ordem em que as instituições de previd&ncia·
so~ial devem passar a operar em seguros de acidentes do trabalho e a data
do início das operações de cada uma delas.
Art. 113. Dentro das normas que serão estabelecidas em regulamento,
aproveitarão' as instituições de previdência social. na constituição dos quc1dros
dos servidores de suas carteiras de seguros contra 9cidentes do trabalho, os
empregtldos que, com mais de 10 anos de serviço: forem dispensados, por
efeito desta lei, das funções que exerçain nas sociedades que ora operam no
referido ramo de ·seguro.
Art. 114. Enquanto não fôr expedida a tabela a que se refet·e o artigo 18, S 2.0, vigorará a mandada adotar pelo Decreto n. 0 86, de 14 de março
Decreto n.o SG, de 14 de março de 1935
Expede as tabelas pelas quais se devem regular as indenizações por
acidente do trabalho a que alude o art. 25 do Decreto 11. 0 24.637, de 10
de julho ·de 19:>•4, e dá outras providê11ci:.ts
·
Publicado no Diátio Oficial de 22 de março de 1935
Retificado no ·niátio Oficial de 30 de maio de 1935
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de 1935, com as alteracões e acréscimos nela introduzidos por fôrça do Decreto-lei n. 0 5. 216; de '22 de janeiro de 1943.
Art. 115. Dentro de 120 dias contados da publicação desta lei, serão
expedidos C3 regulamentos e demais atos que se tornarem necessários à sua
execução, entrando ela, em vigor, no fim dêsse prazo.
Art.

116.

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de novembro. de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República, ·
GETULIO

VARGAS,

Alexandre Marcondes Fililo.
A. de Souza Costa .
Eurico .G. Dutra.
Henrique A. Guilhem,
Victor Tamm.
P. Leão V elos o.
Apolonio Salles,
Gustavo Capanema,
]oaquím Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N.O 7.037 -

DE

10 m.:

NOVEMBRO DE

1944

Dispõe sôb1·e a remuneração mínima dos que trabalham em atividades
jornalísticas e dá oulz'as providências
O Presidente J,s, República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art, 1.0 A remuneração devida àqueles que trabalham em emprêsas
jornalísticas, nas atividades classificadas por éste decreto-lei, não será inferior
aos níveis. mínimos previstos nas tabelas que o acompanham,

Art. 2.° Consideram-se emprêsas jornalísticas aquelas cujas atividades consistem nSJ edição de jornais, revistas, boletins, periódicos ou na distribuição de noticiário,
Parágrafo único. Para os efeitos déste decreto-lei, equiparam-se às einprêsas jornalísticas as seções ou serviços de outras emprêsas nos quais se
éxerçam as atividades mencionadas neste artigo, bem ccmo as de radiodifusiio
e ·a~ de propaganda comercial .... em suas seções destinadas à redação de notíCias~. c~io

·ou

·pub1ictd_~.

Art. 3.° Considera-se jornalista aquêle cuja função compreende a busca
ou documentação de informações, a redação de matéria a ser publicada, a organização, orientaçãO ou direção dêsses trabalhos.
Parágrafo único. Entendem-se como atividades complementares do jornalismo aquelas enumeradas no art. 4.0, alínea c dêste decreto-lei.
Art. 4. 0 Para os fins dêste decreto-lei, as funções desempenhadas pelos
jornalistas serão assim classificadas :
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a) função. em comissão: diretor, redator-chefe, secretário, subsecretário,
chefe de reportagem e chefe de revisão;
b)
funções permanentes : redator, redator auxiliar, noticiarista, reporter, l'eJ?orter de ~etor e reporter auxiliar ;
c) funções de auxiliares da redação: - revisor, ilustrador ou desenhista,
fotógrafo e arquivista.

Art. 5. 0 Além das funções especificadas no artigo anterior e que correspondem à própria denominação, considera-se :
a) red::.1tor aquêle que, além das incumbências de, redação comum, tem
0 encargo de redigir matéria de critica ou orientação através de editoriais ou
crônicas ;
b) redator-auxiliar aquê!e que tem o encargo de redigir matéria de carâter informativo que contenha apreciações ou comentários;
c)
noticiarista aquê!e que, coadjuvando nos trabalhos comuns de re-dação, tem o encargo de redigir informações, desProvidas de apreciações ou comentários;
d) reporter aquêle que tem o encargo· de colhêr, segundo determinação
que receba, noticias ou íníormações, preparando-as para publicação ;

e) reporte:r de setor aqu&le que tem o encargo de colh&r notícias ou informações sôbre assuntos pré-determinados, Preparando-as para publicação ;
f) reporter auxiliar aquêle que tem o encargo de coihêr e transmitir
notícias ou informações, segundo determinaç.S.o. que receba ou conforme designação prévia.

Art. 6.0 Não se compreende nO regime dêste decreto-lei aquêle que,
como colaborador e sem caráter de emprêgo, exerça o jornalismo.
Art. 7. 0 · Não haverá incompatibilidade entre o exercício da profissão
de jornalista e o de qu:>.lquer função remunerada, ainda que pública.
Art. 8. 0 Quando a prestação de serviços a determinada emprêsa se fizer
com redução da duração normal do trabalho o salário será pago na base da
hor3. normal.
Art. 9.0 Se o trabalho fôr prestado a mais de uma emprêsa jornalística,
no mesmo horário, o ajuste do salário será de valor nunca inferior a 50 %
(cinqüenta por cento) do nível mínimo fixado pelo presente decreto-lei, para
a correspondente função.
Art. 10. O salário do jornalista que trabalhar em revista, boletim ou
periódico de circulação semanal, quinzenal ou mensal, desde que o serviço
efetivo não exceda a três dias úteis de trabalho, por semana, será pago na base
de 50% (cinqüenta por cento) do nível mínimo fixado para a. respectiva
função.
Art. 11. O jornalista, designado para servir fora da cidade ou vila em
que tenha sede a emprêsa que o emprega, perceberá, respeitado o designativo
da função, salário equivalente ao respectivo nível mínimo que vigore na localidade em que passe a trabalhar, proibida a redução do salário no caso de
transferência de localidade, realizada nos têrmos da Consolidação das Leis
do Trabalho.
Art. 12. Para os efeitos do presente decreto-lei, as localidades do território nacional são classificadas nas seguintes categorias :

1. a

Rio de Janeiro e São Paulo ;
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2."

Pôrto Alegre, Santos, B elo Horizonte, Salvador, Recife e Belém;

3."

Cur itiba, Juiz de Fora, Niterói, Fortaleza e M anáus;

4."

As qt.:e contem 50.000 ou m ais habitantes ;

5."

As que contem menos que 50.000 e mais que 10 . 000 habitantes ;

6.'!

As que contem m e nos que 10 . 000 habitantes.

P arzgrafo Ú.'lico. O Ministro do Trabalho, Indústria · e Comércio. mediante provocação dos s!ndicatos representativos das categorias interessadàs
e ouvido o Se(vico de E statística da P revidência e Trabalho, p oderá, atendendo aos índices · de padrão de vida, determinar as alterações que juigar devidas na classificação das localidades, prevista nes~e a rtigo.
Art. 13. Para v elar pela reestruturação dos quadros de jornalistas, através da revisão dos lançamentos ou declarações que figurem na carteira profi ssional, ajusta :-~d o-os ao presente d ecre to-lei, o Ministró do Trabalho, lnd üst ria e Comé rcio designará uma •comissão especial, de caráter transitório, composta de um re pres.:.ntante do Serviço 'de Estatís tica da Previdência e Trabalho, de um do Sindicato dos J ornal i sta~ Profissionais do Rio de Janeiro
e de um do Sindicato das Emprêsa~ Pro priet.irias de J ornais e R evistas do
R io de Jane iro, sob a presidência do primeiro.
Art. 14. A exect.:ção e . a fiscalizaçã o das disposi::ões do presente decreto-lei. o valor das multas, sua aplicação, seus recu~sos e sua cobrança,
•egula rr.-se p elo disposto na Consolidação das L eis do Trabalho, em relação
ao salá rio mínimo, e p elo que estatui o D ecreto-!ei n. 0 2 .162, de 1.0 de maio
de . l940.
Art. l S. A aplicaÇão do presente decreto-lei não poderá sér motivo de
redução de salário, nem prejudicará situações de direito adquirido.
Ar t. 16. As tabelas que acompanham o presente decreto-lei vigorarão
p çlo p razo de três ( 3) . anos, suscetível d': prorrogaçãc p or igua l período .
P a rágrafo único . A alteração das tabelas a t enderá, no . que couber, ao
prescrito p ela Consolidação das Le is d o Trabalho em re:a çiio ao sa~ ári o mínimo.
Art. 17 . As dúvidas suscit adas na execução do presente decreto-!ei serão
resolvidas pelo Mmistro do Trabalho, Indústria e Comércio, ot:vido o Serviço
ele E statística e Previdência do Trabaiho.
Art. 18. O presente decreto-lei entrará em vigor à . data de sua publicação no Diário Oficial, excet o quant o ao pagamento de salários, os quais sómcnte
vi~or arão a partir de 1.0 de d ezembro de 1944. revogadas as disposições em
contrá rio.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETÚLIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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Tab_elas a qne Se refere o art. 1." do Decreto-lei n. 0 7 .037, de 10
de novembro de 1.944
TABELA I
FUNÇÕES EM COMISSÃO

Locnliflndes

Funções em Colnissfio

Nfveb
minhnos
da
gratificação mensal
em dinheiro, inelnido o nível da :f'nnçfio
permanente, quando
houver.

(Cr$)

Ri~~~ J~~~i~~ s~~
..e..

Pôrto Alegre, Sa11tos,
· Belo Horizonte, Recife e Belém ....... .

l
l
r

Que contém 50.000 ou
mais habitantes .....

l
r

Que contém menos que
50.000 e mais que
10.000 habitantes ...

Que contém menos que
10. 000 habitantes ..

3. 600,00
i. 700,00
2.500,00
2.300,00
2.300,00
850,00.

Diretor ...... , ........ .
Redator-chefe .......... .
Secretário , ............ .
Subsecretário . , o. , ••.•••
Chefe de reporta..gem .....
Chefe de revisão ....•...

2.400,00
1.800,00
1. 600,00
1.400,00
1.400,00
680,00

Diretor .......•.. , .•.••
Redator-chefe .... , ...•.
Secretário ........... , • , .
Subsecretário .......... .
Chefe de reportsogem, ... .
Chefe de revisão ......•.

1.800,00

Diretor ..... , .....•.•.•
Redatoi:'-chefe ........•.
Secretário .... , , ...•:;. ... .
Subsecretário .... , . , ... .
Chefe de reportsogem .... .
CheJe de revisão ....... .

1. 500,00
1. 200,00

Diretor ... -. .....•.•.••.
Redator-chefe , ..... , ..•
Secretário .............. ,
Subsecretário .......... .
Chefe de reporta<gem:., ..
Chefe de revisão; ...... .

1.200,00
900,00
800,00
700,00
700,00

Diretor ..... , ....•.•..•
Redator-chefe . , ....... .
Secretário ...........• , .
Subsecretário ... -.....•. ,
Chefe de reportsogem .... .
Chefe de revisão ........ .

1 .000,00
750.00
650,00
600,00
600,00
450,00

l
l
l

Curitiba, Juiz de Fora,
Niterói, Forteleza e
Manáus . . , ...... .

Diretor , .....•........•
Redator-chefe ...• , . , ...
Secretário ..... , •...••• ,
Subsecretário .... , •.••.
Chefe d9 report~em ', ... .
Chefe de revisão., ..... .

r

~

l

Cal. de Leis - · Vol. VII

1.350,00
1.200,00
1.100,00

1.100,00
600,00

1. 000,00

900,00
900,00

550,00

soo,oo

F. 9

TABELA II
FUNÇÕES

PERMANENTES

Nh•eirs minimos em dinheiro

(C,$)
J,t1Cillidnd€>S
()

o

::J

Diários

Mensais

Por hora

""
E------------------------~----·----------~-------c---~------------~------~--------w

Ol

r

_o

c

VRio

de Janei'o e Si;o Paulo ........

j
r

Pôrto Alegre. Santos, Belo Horizonte,
Salvador, Recife e Belém ......

I

~

J

For~,

r

For-~

Curitiba, Juiz de
Niterói
ts.•leza e J:IJ!anáus . , . , , .... ' .....

~

l

~

2iw

76,00
68,00
56,00
44,00.
34,00
24,00

15,20
13,60
11,20
8,80
6,80
4,80

"'o

Re~órter-2uxiliar

1. 900,00
1. 700,00
1.400,00
1. 100,00
850,00
600,00

RedE>•tor ...
F:ed<!tor-auxiliar
Notici.?.rista ....
Repórter
.......... .
Repórter de setor ..... .ç ••• ·'· ....... .
Repórter-auxiliar .................. .

1. 300,00
1.100,00
900,00
700,00.
590,00
480,00

52,00
44,00
36.00
28,00
23,60
19,20

10,40
8,80
7,20
5,60
4.72
3,84

c

Redr.tor ...... .
R2dator-a·uxiliar , .... , ........... , ..
Noticiarista . , ....... , .... , ........ .
~epórter
,........
. ....... .
Repórter de setor. , .... , ........ , .. .
Repórter-8.uxiliar

1. 000,00
850,00
700,00
620.00
520,00
430,00

40,00
34,00
28,00
24,80
20,80
17,20.

8,00
6,80
5,60
4,96
4,16

Red<.•tor
Redator-auxiliar ............ , , .. , .. .
Noticiarista ....................... .
Repórter
.......... , ............ .
Repórter de setor ..... , ..... , .... , ..

'

o

3,44"

~

o
o

t:::l
~

t:::l
~

t=:

o

~

<
o

TABELA li
FUNÇÕES PERJVIANENTES

'
Niveiro IHiuhnos em dinheiro

(Cr$)

Funções Pcrmanente!ll

LocalidadeAJ

I

Mensais

Q ue contém
tantes

so._oo_o.

~~- .~~is ~~~':
..

Q ue contém menos que' 50. 000 e mais
mais que 10. 000 habitantes ... ,

r

l
l

I
l

r
Q
ue t~~~:!m. m~~~~. q~~. lO: ~O~. h~bi· J.

l

. . . . . ... . . . .. . . . . . . . .. .. .. .
Redator-auxiliar ....................
Ncticisrista ' .......................
Repórter ..........................
Redr;.·tor

Repórter de setor ......... , .. , ......
Rel)Órter-auxiliar ...................
Red3otor

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

Redator-auxiliar ....................
N oticiarista ........................
Repórter
.........................
Repórter de setor ...................
I?:epórter~auxi lia r
..
..............

.. .

........................... I
....................
Noticiarista ........................
Repórter . . . . . . . ...................
Repórter de setor ... . . . . . . .. . . . . ....
Repórter-auxiliar . . . . . ..............
Rc:cl.s.. tcr

Redator~auxiliar

800,00
700,00
620,00
540,00
470,00
410,00

I
I

I

I

!
!
I

I
I

600,00
540,00
490,00
450,00
410,00
370,00

I

500,00
470,00

I

~f30,00

400,00
370,00
350,00 .

II

I

I

I

Diários

32,00

28,00
24.80
21,60
18,80
16,40

I
I

I
II

i

I
!

Por hora

.6,40
5,60
4,96
4,32

3,76
3,28

24,00
21,60
19,60
18,00
16,40
14,80

4,80
4,32
3,92
3,60
3,28
2,96

20,00
18,80
17,20
16,00
14,80
14,00

4,00
3,76
3,44
3,20
2,96
2,80

I

I

.

TABELA Ill
FUNÇÕES AUXU..IARES
.

NiYefs m'lnfmos ein tUnheh:o

Localldades

(Cr$}

Funções A.nxtllares
.

Mensais

Rio de Janeiro e São Paulo .•...... {

Revisor

44,00
44,00
34,00
24,00

28,00
28,00

590,00

23,60

Revisor

480,00

19,20

620,00
620,00
520,00

24,80
24,80
20,80

430,00

17,20

{

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

Ilustrador (ou desenhista) , , .........

Arquivi9ta
Revisor

Por hora

8,80
8,80

6,80
4,80

'o"

"
""'

"
""

o
700,00
700,00

Fotógrafo

Curitiba, Juiz de Fora, Niter6i, For~
leza e Manáu~ ......•.•. ,, ...

.......................
......................
...... ·-· .................

1.100,00
1.100,00
850,00
600,00

Hustrador (ou desenhista) ...........
Arquivista

Fotógrafo
Pôito Alegre, Sa'lltos, Belo Horizonte, {
Salvador, Recife e Belém ......

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

Fotógrafo
Ilustrador (ou desenhista).· .. , , .•....
Arquivista
...
..

Diários

..,>
"'
"o
o

5,60
5,60
4,72
3;&4
4,96
4,96
4,16
3,44

"
~

TABELA III
FUNÇÕES AUXILIARES

NlveJs mlnimos om dinheiro

(Cr$)
Locnlidade!'l

Funçõea Auxlllnre•

Mensais

Que contém
tantes

s~.o.oo. ~~ ..~~~s h~bi."
..

Que contém menos que 50.000 e mais
que 10.000 habitantes. , .... , ..

E?otógrafo

{

I
l

Que

,~';,~~:m, m~~~~ .q~~, ~~·.~~0 .~~~i.-

Arquivista
Revisor
Fotógrafo
Ilustrador
Arquivista
Revisor

540,00
540,00
470,00
410,00

I
I

Diários

21,60
21.60
18,80
16,40

I

I'

I

Pôr hora

4,:32
4,32
3,76
3,28

450,00
450,00
410,00
370,00

18.00
18.00
16,40
14,80

3,60
3,60
3,28

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

400,00

Ilustrador (ou desenhista) ........ , ..

400,00
370,00
350,00

16,00
16,00
14,80
14,00

3,20
3,20
2,96
2,80

Fotógrafo

{

.......................
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..
.........................
.......................
(ou desenhista) ...........
......................
.........................

Ilustrador (ou desenhista) .. -: ...... ,.

I

Arquivista
R-evisor , .

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

2,96
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DECRETO-LEI N.o 7. 038

-

EXECUTIVO

'DE 10 DE NOVEMBRO DE

1944

Dispõe sôbre a sindicàlíz:ação rural
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confeTe
art. 180; da Constituição, decreta :

0

CAPíTULO I
DA ASSOCIAÇÃO SINDICAL DAS CLASSES RURAIS

Art. 1.0 E' lícita a associação para 'fins de estudo, defesa e coordenação de seus interêsses econômicos ou profissionais, de todos os que, como empregadores ou empregados, exerçam atividades ou profissão rural.
§ 1.0 Os sindicatos rurais serão organizados normalmente reunindo exercentes de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, podendo ·o
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio permitir, excepcionalmente, a
organização de entidades con~Tegando exercentes de atividades ou profissões.
rurais diferentes, comprovada a impossibilidade de Serem organizadas entidades específicas.
§ 2.° Considera-se exercente de atividade econômica diferenciada o em. pregador rural cujü volume ,econômico de produção especializada seja- superior
a 50 o/o da produção total .
.<;: 3.0
Estaheledda a diferenciação de atividade dos empregadores J:)>J·
derão seus empregados congregar-se em entidade profissional de categoria- específica 'paralela.

Art. 2.0 Exerce profissão rural, como empregador ou como empregado,
que explora estabelecimentO rural ou -presta-lhe serviços como dirigen"::e, par·
ceiro, auxiliar, empreiteiro, colono, agregado ou assalariado.
§ .1, 0 São empregadores rura-is as pessoas físicas ou jurídicas, proprietários ou arrendatários, os que ·exploram atividade rural, na lavoura, na pecuária ou nas indústrias rurais, por conta própria, ut:ilizando~se do trabalho
alheio ou não, seja em economia individual, coletiva ou de família.
§ .2. 0 São empregados rurais, trabalhadores ou operários rurais aqueles
que se dedicam profissionalmente às atividades rurais, em economia individual, coletiva ou de família, na lavoura, na pecuária ou nas indústrias rurais,
com o íito de ganho e por éonta de outrem.
Art. 3. 0

São prerrogativas dos sindicatos:

a) representar perante as autoridades administrativas e judiciais os interêsses ger8is das categorias ou prófissões para que foram constituídos,
ou os interêsses individuais- dos associados relativos à atividade ou profissão
exercida;
b)
celebrar contratos coletivos de trabalho;
... -c) eleger os representantes das categorias ou profissões que rep:re.sentar
na base territorial;
d) colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e -consultivos, no
estudo e solução dos problemas que se relacionzm com as categorias ou pro~
fissões. representadas;
·
e) impor contribuições a todos aqueles que participem das categ:orias
ou profissões rurais representad~(;

A'I'OS

f)
promover a coordenação de seus associados para a
:seguro grupal de acidentes' do trabalho;

Art. 4.0

sãO
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rea~ização

do

deveres dos sindicatos :

a) colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidarie·dade social;
b) manter serviços de assistência para seus associados ;
c) promover a ccnciliação nos dissídios de trabalho;
d)
promover a criação de cooperativas para as categorias representadas;
e) fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais.

CAPÍTULO !I
DO RECONHECIMENTO E INVESTIDURA SINDICAL

Art. 5.

0

Os sindicatos rurais deverãO atender aos seguintes requisitos :

a) reunião de um núrr,ero de associados
vida e organização da enti.dade;
h)
duração não· excedente de trêS- anos
c)
exercício do cargo de presidente por
·cargos de administração e representação por

quft __ assegt!re possibilidade de
para o :rn.andato da diretoria;
brasileiro nato,. e dos demais·
brasileiros.

Art. 6.0 O pedido de reconhecimento será dirigido ao Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio, instruído com exemplar ou cópia autenticada
.dos estatutos da entidade.
§ 1.0

Os estatutos· deverão conter :

a)

denominação e sede da' entidade;
b) 'atividades e:::onômicas ou profissões cuja representação é requerida;
c) afirmeç&.o de que a ení:idade agirá como órgão de colaboração coro
os poderes públicos e as demais associações no sentido da solidariedade
social e da 'subordinação dOs i.n1:erês.ses econômicos ou profissionais· ao interêsse
nacional;
d) as s-tribuições,. o processo 'eleitoral e o das votações, os casos de
perda de mandato e de substituição dos administradores;
e) o modo de consti.tuiçãc e administração do patrimônio soCial e o
·destino que lhe será d8.do, no caso de dissolução;
i)
as condições em que se dissolverá o sindicato.
~ 2. 0 O proces:w de reconhe:::i.rnento será regulado em instruções
didas· pelo ,IVíinisí:ro do Trabalho,. Indústria e Comércio\.

expe~

Art _ 7.0 Reconhecido o sindicado rural, ser~lhe~á e::-."l)eàida carta de 're~
conhecimsnto, B.ssir:ada pelo lV~inist;·o r:lo Trabalho, Indúsí:ria e Comé;·cio, na
qual será especific8d~l .a re-p;·esentação d8.s atiVidades ou profissõ_is conferida
e menciorwda a· baSe territorial outorgada.

CAPÍTULO
DAS

ASSOCI/>.CÔES SINDICAIS

III

DE GI~Air

SUPERIQR

/}.rt. 8.° Constituem assoCiaç(ies de grau s'Jpe~ior es Federações e as
Confeder2.çôes, organizadas nos termos desta lei.
§ 1.0 ·.Poderão se organizar em· 'Federaç_ão: sindicatos em número não inferiof. a cinco, preferencialmente . exerceri.áó atividades ou profissões ru'rais
1dêntieas, Similares ou conexaS.
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§ 2.0 A Confederação Nacional da Agricultura será constituída de, pel<v
menos, três federações, havendo uma Confederação de empregados e outrá
de empregadores.
§ 3.0 A carta de· reconhecimento das Federações será expedida pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, nela sendo especificada a coordenação das atividades ou profissões conferida e mencionada a base territoria~·
outorgada.
§ 4. 0 O reconhecimento de Confederação será feito por decreto do Pr'e..
~idente

da RePública.

Art. 9.0 O Presidente da República, quando julgar conveniente aos inter&ses da organização constitucional do país, poderá ordenar que se Otg":<t~.
nizem em federações os sindicados de determinadas atividades ou profissões,..
cabendo-lhe igual poder para a organização da Confederação.
§ 1.0 O ato que instituir a federação ou confederacão estabelecerá as
condi'ções segundo as quais deverá ser a mesms: organiz~da e administrada,
bem como a ·natureza e a extensão dos seus poderes sôbre os sindicatos ou
as federações componentes,
§ 2. 0 ·Pertencem às federações rurais, devidamente reconhecidas nos termos dêste deáeto-lei, as prerrogativas do art. 58 da Constituição Federal,
reservadas à respectiva Confederação a coordenação e orientação de suas atividades econômicas e profissionais,
·

Art. 10. Quando 'não ocorram motivos especiais, a juízo do Ministro <:k
Trabalho, Indústria e Comércio, será de rigor a base municipal para os sindicatos rurais, a estadual para as ft::dera'ções, serido de base nacional a Confederação.

CAPiTULO

IV

DA GESTÃO FINANCEIRA DO SINDICATO E

Art.

SUA FISCALIZAÇÃO

11. Constituem patrimônio das Associaçõ-es sindicais rurais :

a)
as contribuições dos associados, na forma estabelecida nos .Estatu-·
tos ou pelas assembléias gerais;
b) os bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos mesmos;
c) as doações e legados;
d) as multas e outras rendas eventuais.

Art. 12. As rendas dos Sindicatos, federações e da Confederação só poderão ter aplicação na forma prevista na lei e nos estatutos.
§ 1.0 A alienação do patrimônio deverá ser autorizada pela assembléia
geral e só será feita depois dessa deliberação homologada pelo Ministro do
Trab;:tlho, Indústria e Comércio.

, Art, 13. Os sindicatos, fede;:ações e a Confederação, submeterão, até 30
de junho de cada ano, à aprovação do Ministro d~ Trabalho, Indústria e Comércio, na forma das instruções que expedir, seu Orçamento de receita e despesa para o próximo ano financeiro, que coincidirá com o ano legal.
Art. 14. Os atos que importem malversação ou delapidação do patrimônio das associações sindicais, ficam equiparados aos crimes contra - a economia popular e serão julgados e punidos na confor,midade dos artigos 2.0
e 6.0 do Decreto-lei n. 0 869, de- 18 de novembro de 1938, e leis subseqüentes •.
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CAPÍTULO
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Art: 15. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções regulando a organização da administração das entidades sindicais
rurais, assim como aprovará o estatuto padrão a que· as meSmas obedecerão,
ressalvadas· a,s respectivas .peculiaridades.
Art. 16. Nà sede de· c.aàa ~indicato hawerá um livro de registro, autenticado por funcioriário competente do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comél'cio, do qual deverá constar:
· a) tratando-se de sindicato de empregadores, o nome do proprietário
rural, a idade, o estado civil, a nacionalidade, a residência e a denominação
da propriedade, assim como êsses mesmos dados, tratando-se de propriedade
dà emprêsa ou sociedade, relativos aos respectivos diretores, bem como a indicação da séde e de qual o diretor ou representante da emprêsa ou sociedfide que a representará na entidade;
b) tratando-se de sindicato de empregados, além do nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão ou função e residência de cada associado,
o estabelecimento ou luga.r onde exerce a sua profissão ou função, o número
e série da respectiva carteira profissional, se a possuir.
Art. 17.
Ocorrendo dissídiO ou circunstâncias que perturbem o funcionamento da entidade, o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá
nela intervir, por intermédio de delegado, com atribuições para admh.listração
da associação e executar as medidas necessárias para normalizar-lhe o funcionamento.
Art. 18. As infrações ao disposto nesta lei, além das demais penalidades
previstas, serão punidas, segundo seu caráter e gravidade, com ,as seguintes
penalidades:
a) multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 100,00, paga em dôbro nas reincidências~
até o max1mo de Cr$ 2.000,00;
b) suspensão de diretores por prazo até 30 dias;
c) destituição de diretores ou de membros do conselho;
d) fechamento da entidade, por prazo até seis meses;
1
c) cassação da· carta de reconhecimento •
Art. ·19.

As penalidades de que trata o artigo anterior serão impostas:

a) as das alíneas a e b pelo Diretor Geral do Departamento Nacional
do Trabalho, com recurso para o Ministro de Estado.
b) as

~emais

pelo Ministro do !rabalho, Indústria e Comércio.

§ 1.0 Quando se tratar de associações de grau superior, as penalidades

serão impostas pelo Ministro de Estado, salvo se a pena for da cassação da
carta de· reconhedmento da Confederacão, caso em que a pena será imposta
pelo Presidente da · República.
~
§ 2. 0 Nenhuma pena será imposta sem que seja assegurada defesa ~o..
acusado.
Art. 20. O Presidente da República, mediante proposta do Ministro
do· Trabalho, Indústria e Comércio ouvido a· Ministério da Agricultura, fundado em razões de utilidade pública, poderá conceder, por decreto, às as~
ciações civís constituídas para a defesa e coordenação de interêsses econômicos
e profissionais, a prerrogativa da alínea d do M"tigo 3.0 do Capítulo I, sem
prejuízo de outras delegações que julgue conveniente outorgar.
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Parágrafo único. A iniciativa da medida acima prevista poderá ser exercida também pelo Ministro da Agricultura, ouvido o Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio.
Art. 21. Não se reputará transmissão ·de bens, para efeitos fiscais, a
incorporação do patrimônio de uma associação profissional, ao da entidade
sindical ou das entidades sindicais entre si.
Art. 22. A denominação "Sindicato" é privativa das associações profis~donais de primeiro grau, reconhecidas .na forma desta lei.
Art. 23. As expressões "Federação" e "Confederação'', seguidas da designação da atividade ou profissão rural respectiva, constituem denoffiiilações
privativas das entidades sindicais !urais de grau superior.
Art. 24. Constituído o Conselho de Economia Nacional, os processos de
reconhecimento de 8.Ssociações piofissionais da agricultura, depois de informados, respectivamente, pelos lVIinistérios do Trabalho, Indústria e Comércio,
e da Agricultura, e antes de serem submetidos em despacho final ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, serão encaminhados àquele Conselho, para o· efeito do artigo 61, alínea g, da Constituição.
Art. 25. Às entidades sindicais, sendo-lhe peculiar e essencial a atribuição representativa e comdenadora das correspondentes cs-::egorias cu profissões, é vedado, direta ou indiretamente, o exercício de &tividade econômica~
Art. 26. As entidades sindic::üs reconhecidas nos têrmos d\;ste Decretolei não poderão fazer parte de organizações internacionais.
Art. 27, As cartas de reconhecimento dos sindicatos e associações sindicais .de grau superior, rurais, expedidas nos têrmos dêste capituio, Hcám
sujeitas ao pagamento das seguintes taxas:
a) de Cr$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros) pela carta de reconhecimento de
sindicatos de empregados, e Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), de empre~J·dores
rurais;
b) de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) pela carta de reconhecimento de federação de empregados, e Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros), de empregadores
rurais;
c) de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros), pela carta de reconhecimento de
confederação de empregados. e Cr$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros), do empregadores rurais.
Art. 28. As taxas a que se refere o artigo anterior, serão pagas em sélo.
Parágrafo único. O pagamento das taxas de que trata o presente capítulo será acrescido de <;êlo de Educ2ção e Saúde.

CAPÍ'J;ULO

VI

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 29. O IVh.nistro do '?ra1:wEw, Indústria e Comércio expedil·á as
instruções que se tornem nece:;sárías para a execução do presente Decreto-lei,
assim como decidifá sôbre :o:.s dúvidas suscitB.das ou omissões.
A1·t. 30. O presente Decreto-lei enh"ara ern vigo:r à data da sua publicação, revogadas as disposições em conüário.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

V ANGAS

Alexandre Marcondes Filho
Apolonio Sailes.
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DECRETO-LEI N.O 7. 039 -

DE

10

DE NOVEMBRO DE

1944

Regala a movimentação dos Quadros e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

I . - Princípios gerais
0

Art. 1.
A presente Lei de Movimento ·de Quadros tem por fim regular a passagem dos oficiais, sub-tenentes e sargentos pelas diferent~s funções
militares, de modo a satisfazer às necessidades do serViço e distribuir equitativarnente os onus e vBntagens dê!e decorrentes:
a). proporcionando a todos o indispensável e perfeito conhecimento
da tropa, o completo desenvolvimento do hábito de comandar e a capaCidade
de imtruir e adniidstrz,r;
b) . assegurando a presença constante nos Estados-Maiores, corpos de
tropas, estabelecim8ntos e rep<"~rtições militares de nm qus•dro mínimo, indispensável para manter a contiuuid.<~.de- administrativa e a• atividade eficiente dos
diverso ón::ãos;
c). garantindo ao oficial, sub-tenente e sã<rgento que sirvam em localidade de condições de vida precária, o direito de transferência para guarnições melhores, além de outras compensações.

OFICIAIS
II -

Quadro Mínimo

Art. 2.0 Em princípio, todos os corpos. de tropa, estados-maiores, estabelecimentos, repartições e outros quaisquer órgãos militares devem estar com
a totalid.s:.de dos o(iciais correspondentes aos seus quadros.
A r~dução no efetivo dos quadros normais só é admissivel por fôrça
das . mutações da escala hierárquica e das funções, ou por circunstâncias imperiosas, não devendo, tanto quanto possível, descer a menos de dois terços
na totalidade dêsses quadros.
Art. 3. 0 O quadro mínimo fixado no art. 2,0 deve ser organizado na
forma ab3ixo, computando, separadamente, todos os oficiais prontos no serviço,
combaterites, técnicos e os de cada serviço :
a) nos corpos de tropa em cada grupo de postos (oficiais superiocapitães e suba1ternos), que fazem parte do quadro da unidade;
b)
nos estados-maiores -- em cada gruPamento de funções (chefe e"
sub-chefe de e~tado-muior, chde e sub-chefe de seção, adjuntos) ;
c) nas repartições e eStabelecimentos em relação à totalidade de
ofici:ods do quadro respectivo.
'8S,

§ 1. 0 Em se tratando dé comando (-chefia· ou direção), levar-se-á em
consid.<Jn:lo;?.ío, no cômputo do quadro m!nimo, a presença constante do comand:omte, cl1~fe ou diretor ou a do sub-comand2.nte, sub-chefe ou sub-diretor.
(:1 2. 0
O cómp1~t:?.m€nto dos quadros para .atingir a totalidade doS efe1i,vos ,previstos em t2mpo de pàz, obede.cerá ao- critério seguinte :
a) Pricridi'íde de função;
h) prioriàade de Região Militar.
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Salvo ordem expressa em contrário, do 'Ministro da Guerra, .. o completz.mento será sempre pela prioridade de função, na seguinte ordem de urgência : corpos de tropa, estados-maiores, órgãos especiais de serviço, repartições ou estabelecimentos,
§ 3.0 Quando houver, por qualquer circunstância, falta de oficiais para
manutenção dos quadros normais ou mínimos, fica o Ministro da Guerra
autorizado pão só a convocqr oficiais. da reserva, bem como a alterar, a título
precário, nos quadros de efetivo, ou ,nos regulamentos, as funções que não
impliquem enl. comando, os postos nêles consignados.

III Transferência

,!..._

Movimentação

Classificação Nomeação
à disposição

Desi{Jnação -

Art. 4. 0 Entende-se, como se seguem, as expressões :
ferência, designação, nomeação e passar à disposição.

Passar

classificaç·~o,

trans-

a) Classificação : movimentação para cOrpo de trOpa, · não estando o
oficial anteriormente no quadro ordinário,
""''-"l'.

Transferência : movimentação de um corpo de tropa, de um quadrp, de um Estado-Maior Regional etc., para oUtro.
c) Nomeação : movimentação para comissão prevista nos quadros de
efetivo ou nos regulamentos.
d) Designação : movimentação dentro de um corpo, repartição ou estabelecimento.
1!1) Passar à disposição : movimentação para comissão ou função não
prevista nos quadl-os de efetivo ou nos regulamentos.
b)

Art. 5. 0

A movimentação dos oficiais tem por finalidade:

a) completai os efetivos dos corpos de tropa, repartições e estabelecimentos militares e pre~ncher' os cargos ou comissões militares ;
b)
B.tender aos interêsses individuais ou de saúde dos oficiais ou de pessoa de sua família ;
c) regularizar a situação do oficial, em condições especiais, PC?r motivos diversos ;
d) atender aos interêsses da disciplina.
Art. 6.0 Para atender às prescrições contidas no art. 5.0 , os oficiais
serão movimentados por :
necessidade do serviço ;
interêsse próprio ;
conveniência da disciplina.
§ 1.0 A movimentação por necessidade do serviço será feita quando se
tratar dos casos previstos nas alíneas a e c do art. 5.0 •
§ 2. 0 A movimentação por interêsse próprio só será efetuada quando
motivada por solicitação do interessado, em requerimento dirigido à autoridade competente: para fazê~ la,
·

No caso do motivo alegad'o ser o de sua saúde ou de pessoa de família,
o requerimento deverá ser instruído com ata ele inspeção de saúde, conform€·
exige a Lei de lnati_vidade,

continua aqui>

141

ATOS DO PODER EXECUTIVO
0

§ 3.
A movimentação por conveni€,ncia da disciplina será feita por
solicitação documentada do Comandante da Região e, em princípio, quari.do
c oficial fôr punido com prisão,

Art. 7.0 Nenhum oficial dos quadros das armas poderá permanecer por
mais de 6 (seis) anos consecutivos afastado da tropa.
Parágrafo único, Aos oficiais superiores aptos para 11 serviço do EstadoMaior aplicar-se-á o disposto no Regulamento para: o Quadro de Estado
:Maior da Ativa,
Art. 8.0 Todo oficial promovido deve servir, imediatamente, em território não subordinado aos comandos das 1.8 , 2.8 e 4.a Regiões Militares.
P-arágrafo único, São dispensados dessa obrigatoriedade os subalternos.
e os oficiais que, em pôsto ou postos anteriores, já tenham satisfeito a essa
condições.
Art. 9.0 SOmente por motivo de interêsse imperioso do serviço e por
ordem expressa do Ministro da Guerra poderá o oficial ser movimentado
antes de um ano de serviço ininterrupto onde estiver servindo.
Art. 10 A movimentacão de
dias a-pós cada data de pro~moção.
Padigrafo único.
nos seguintes casos:

oficiais

efetuar-se-á

dentro de

quinze·

Fora dessa época só haverá movimentação de oficiais

a) reversão ao serviço ativo, terminação de licença ou comissão, dispensa .desta, conveniência da disciplina, por motivo de saúde do oficial ou
de pessoa de SU!il família, conclusão de curso ou desligamento .de qualquer
escola ou centro de instrução ;
b) por efeito de matrícula em qualquer Escola ou Centro cujo curso
for de duração superior a seis .mêses, ou com prejuízo das funções, de liçença
para trats.mento de saúde própria ou de pessoa de família por prazo ·igual
ou superior a seis mêses, casos em que:
1) o oficial das armas será transferido para o Quadro Suplementar Geral;
2) o do Quadro Técnico da Ativa ou dos serviços - substituído.

Art, 11 Cabe ao comandante ou chefe designar a função correspondente aos postos, na conformidade dars determinações regulamentares, dos oficiais movimentados para··· os corpos de tropa, estados-maiores, repartições e
estabelecimentos.

Em princípio as mut8lções de função no âmb!to dos .corpos de tropa devem
ter lugar no fim de cada ano de instrução.
Art. 12 A Diretoria de Saúde dará conhecimento às diversas Diretorias interessadas de todo movimento de entrada e saída de oficiais que fôrem
internados nos ~Stàb~?lecimentos hospitalares, dentro de 24 horas e pelo me~
mais rápido, bem cotpo dos resultados das inspeções de saúde.
. Art. 13 O oficis•l transferido do Quadro Ordinário para o Suplementar
Geral, sem comissão determinada, ou exonerado da função que exercia, perma. necerá na guarnição onde estava servindo, até novar movimentação, salvo ordem '
expressa do Ministro, em contrário.
§ 1.0 O oficial opromovido ficará adido ao corpo, repartição ou · estabelecime-nto · 1>l que pertencia e no exercício de função, se houver vaga, até
a publicação da nova movimentação ,
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§ 2. 0 Quando se tratar de oficial 'que, por promoção, se tenha tornado
de pôsto superior ao do comando da guarnição, p&ssará êle, por determinação do comandante da Região, a aguardar nova movimentação adido à guarnição mais próxima, de comando' superior· ao seu, ou na sede da Região.

Art. 14. Não poderão servir adidos a corpos de tropa, para efei'co de
arregimentação, os oficiais agregados· ou em comissão fora de tropa.
P)rt. 15. Q. oficial que, por qualquer circunstância, não tiver ainda satisfeito às exigências de arregimentação, tem o dever de solicitar sua transferência ou dassi:ficação para. um corpo de tropa.
Parágrafo úniéo. Nenhuma reclamação poderá ser feita pelo oficial que,
não tendo cumPrido a obrigação imposta por êste artigo, venha a sofrer reStriçCes em sua carreira militar.
·
Art. 16. SOmente poderá ter função estranha a corpo de tropa, ou ser
da:osificado em unidade Rodo ou Ferroviária, o oficial que tiver no mínimo
dois a nas de arregimentação, inclusive como aspirante.
Art. 17. ·Salvo ordem expressa do JYiinistro da Guerra, nenhum oficial
poderá passar à disposição ou ficar adido a Quartéis Generais, corpo de troPa,
repartição ou estabelecimento.
Art. 18. Nenhum ofidal das armas poderá permanecer por rnais de
doze anos consecutivos na Capital Fedel'al (inclusive Niterói e São Gonçalo),
salvo aquêle que, pela na(ureza do serviço ou de sua categoria, não possa
servir em out:·as guarnições por falta de função inerente ao seu pôsto ou especialidade.
Nas dem~ds guarniçõeS o tempo má:--:imo de' permanência será de dez anos
con~;ecutivos.

Pr.:.rár~rafo único. Para os fins do disposto acima, os afastamentos infe.
rio,es a um ano n8o interrompem os prazos estiPulados.

IV -

E-xclusão -

Desligo.mento - Apresentação - Contagem de tempo
A)

Exclusão -

Trânsito

Desligamento

Art. 19. O diciãl movimentado será excluído do estado efetivo do corpo,
repartição ou estabelecimento a que pertencer, por ato do respectivo Comandante, Chéfe ou Diretor, no mesmo Boletim que publicar a movimentação,
ficando adido até seguj_r destino,. quando então será desligado. Os Comandantes de corpos, chefes de repartição e estabelecimento sàmente serão des.
ligados com autorização da autoridade imediatamente superior, observada,
porém, a obrigatoriedade de estar pronto o substituto legal, previsto nos quadro.s de efetivos ou regulamentos.
§ 1.0 Os oficiais que, por ocasião da pUblicação ·do ato de movim8ntação,
estiverem a s~rviço de justiça, desempenhando comissãO fora da locsUdade
de seu Quartel,. ou em férias, sOmente serão desligados quando se Ppresentarem ao corpo por terminação dos referidos. motivos. Os que fôrern detentores de carga só serão desligados ao terininar o prazo prescrito pelo Regulamento de Administração do Exército, para a passagem da mesma aos seus
substitutos. Esgotado êsse prazo regulamentar, serão os oficiais de~ligados
mesmo sem passar a carga e, pelo comandante, chefe ou diretor, será nomeada uma comissão para conferí-la.
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§ 2.0 Se o oficial movirrientado tiver direito a férias, -pOderá gozar na
guarnição onde servia e, neste- caso, serão as mesmas concedidas. na data em
Que ficar liberado da passagem da carga.
§ 3.0 O oficial que se achar internado em estabelecimento hospitalar.
ou em licença para tratame_nto de saúde, ~erá desligado no Boletim que pu-

blicar :
a)
b)

a apresentação por ter tido alta;
após ter sido inspec~onado de .saúde, se for julgado apto ou puder

viajar.
§ 4. 0 Quando Se tratar de oficial médico ou veterinário e for o único do •
corpo, repartição ou estabelecimento, deverá ser aguardada a apresentação do
substituto, se não for designado outro oficial da guarnição para o exercício
das suas funções, ou para assegurar o funcionamento do serviço.
!:j 5.0 O militar instruto'r que for movimentado só será desligado mediante
ordem do r>Jlinistro da Guerra, expressa ou não no ato que o movimentou.
§ 6. 0 No mesmo Boletim Que publicar a movimentação do ofic_io.l, será
cassada a disperlsa de serviço em que se ac.har, sdvo em se tratando de nojo
ou ga1a.

Art. 20. O oficial desligado do corpo seguirá seu nov'a destino na primeira condução marcada;
Parágrafo único. Afim de não ser retardN1o o in!cio da viagem, o oficial
deverá interessar-se junto ao Serviço de Ernbaique ou a quem de direito.
com a devida antecedêfrcia, para que sejam reservadas as acomodações necessárias.
_, Art. 21. As Diretorias das Armas e Servicos e Chefia do Estado-Maior
do Exército .comunicarão aos Comandantes de~ Região Militar interessados,
pelo meio mais rápido disponível, dentro de 24 horas no máximo, todo ato
relativo à movimentação de pfici:ús. Os Comrmd:o:ntes de Região Milítar da·
rão imediato conhecimento Gestas comunicações aos corpos, estabelecimentos
ou repartições.
Parág:-~fo umco. No !f-ia i.medbto à publicação do ato de desligamento,
a autorid<~de a que estiver subordinado o oficial fará a devida comunicação,
pelo meio m2is 'rápido, ao Estado-Maior do Exército, quando for O caso, e
às Diretorias interessadas.

B) -

Apresentação

Art.· 22. A apresentação do ofici2l, quando na Capital _Federei, será
feita no máximo 48 horas após o seu desHgamento :
a) quando for movimentado pelo Chefe do Estado-11aior do Exército
ao IDstado-Maim- do Exército;
h)
d2.s armas e serviços ~- à Diretoria respectiva;
c) do Quaôro · Tégnico da Ativa
à Diretoria de que depende, ou ao
Serviço Geográfico do Exército.
§ 1. 0 O ofkial "apto para o serviço de estado~maior" movimentado por
outra autoridade, apresentar-se-á ao Estado-:rv'Iaior do Exército e à Diretoria
das Armas.
§ 2. 0 O oficial, 24 horas após as apresentações acima ou chegada ao lugar de destino, deverá recolher-se ao QUartel General, corpo, estabelecimentoou r~partiçâo para o qual foi iliovimentado.
'
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§ 3.0 O oficial de passagem pela Capital da República, com destino a
outras guarnições, apresentar-se-á às autoridades acima, no máximo dentro
de 48 horas, após
chegada· e prosseguirá a viagem na primeira condução. ~
§ 4. 0 Quando se tratar de apresentação em conseqüência de deslocamentg do corpo, sàmente 0 respectivo Comandante ·se apresentará e fornecerá uma relação dos oficiais que se desloCam com o corpo.

a

Art. 23.

O militar que se deslocar de sua guarnição, em gôzo de dis-

pensa de serviço, deverá à mesma apresentar-Se no. dia imediato à sua conclusão. O período excedente, mesmo que tenha sido em prorrogação, s.erá
com perda de gratificação.

Art. 24. O militar que for mandado· adir ao Estado-Maior dÓ Exército,
ou a qualquer Diretoria, prestará serviço durante o tempo· em que estiver
adido, desde que não haja -incompatibilidade hierárquica.
Parágrafo único. Excetuam-se os militares que, nomeados _para tuna comissão temporária, fiquem adidos apenas para fins de vencimentos.

Art. 25 ~ Os oficiais em viagem que ficarem ':retidos em co~seqU@ncia
de falta de co1lduç'ão, darão conhecimento do fato à autoridade militar do
local ou à mais_ pr9xima, procedendo da' mesma for,ma por ocasião do reinício
da viagem, A autoridade que receber a comunicação dará imediatamente
ciência d,o fato à~ diretorias interessadas.
C) -

Trânsito

Art .. 26. Ao oficial transferido, classificado etc.,'' serão concedidos, pelo
respectivo Co'mandante, Diretor ou Chefe, trinta dias de trânsito, para preparo e início da viagem.
§ 1.0 O trânsito sOmente poderá sei' utilizado pelo oficial na localidade
onde servia e tem início na data do desligamento.
§ 2.0 Em casos especiais, a critério ,do Ministro da Guerra, o período
de trânsito poderá ser reduzido.
Art. 27. O oficial transferido por conveniência de disciplina entrará
em trânsito, após ter ~umprido a ·punição imposta. ~
Art. 28. A situação de trânsito em que se achar o oficial, não será alterada por motivo de retificação de sua classificação.
Art. 29. Serão concedidos, para instalação, ao oficial chegado à guarnição de destino, os seguintes prazos.:
acompanhado 'da família quando., só - 4 dias.

10 dias.

Art. 30. A compet@ncia de jurisdição sôbre os oficiais em trânsito ou
chegados a uma guarnição é assim definida:
1.a Região Militar

Oficiais do Quadro de _Estado-Maior da Ativi' Estado-Maior do
Exército.
'Idem do Quadro Técnico da Ativa
Diretoria respectiva ou- Serviço
Geográfico do Exército.
Idem das Armas - Diretoria das' Armas.
Idem de Saúde - Diretoria de Saúde do Exérdto.
Idem de Intendência - Diretoria de Intend@ncia do Exército.
Demais Reaiões
Qualquer que seja a arma ou serviço - Comandante da Região, enquanto permanecerem no território sob seu respectivo comando.
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A jurisdição é não sõmente sob ,o ppnto de vista disciplinar, mas também
da fiscalização sôbre o excesso de prazo de trânsito, apresentação 1 etc.
Art. 31. Durante o trânsito, ou- após sua conclusãO, não poderão ser
concedidas férias, di~pensao· do serviçÓ ou prorrogação, salvo· a prevista no
art. 29.
D) -

Contagem de tempo,,

Art. 32. O tempo de serviço ou de arregimentação, a ser computado
para efeito da presente Lei,. é contado da apresentação do oficial pronto para
0 exercício das funções até à data do seu desligamento.
"§ 1,0 ·Não serão comPutados como tempo de serviçd na função ou arregimentado, os ptazos de que trata o art. 29.
§ 2.0 'Não se interrompe a contagem de tempo de serviço ou de arregi·
· rnentação nos seguintes casos: serviçO de justiça, inspeção, condução de contingentes, escoltas, comissões de remonta Ou abastecimento, recebimento ds
, numerário, captura de insubmissos ou outros delinqüentes, exames de tiros de
guerra, delegaÇão esportivo-militares, serviço de Estado-Maior e outros serviços ligados à função, desde que não ultrapassem trinta dias em um ano. No
caso de férias, o prnzo acimà é dilatado até sessenta dias.
Art, 33. Será computado como serviço arregiment<:do, se fôr o caso, o
tempo que o oficial passar adido aguardando nova movim'entação, desde que
tal tempo não ultrapasse de trinta dias.
Art. 34. O .tempo que os militares passa'rem ou vierem a passar afa&tados de suas funções, em conseqüência de acidentes, ferimentos recebidos· ou
moléstias adquiridas em combate, campanha oU serviço (neste último caso hà
necessidade de atestado de origem) deverá ser con:.putf.ldo como se o ofici<:M
houvesse passado no exercício das funções que desempenhava no momento de
ser afastado.

V
Art. 35.
A) -

~

Atribuição para movimentação

A movimentação dos Oficiais será· feita:

Pelo Presidente da República:

a) oficiais generais ~ nome2ção ou designação.
b) oficiais superiores:
transferência de quadros;
transferências no quadro ordinário;
classificações em geral;
inclusão no quadro cl.e Estado-Maior;
noméação de Adidos Militares, chefes de Estados-Maiores e dG!l
Ga:binete;
nomeação ou designação para a Secretaria Geral do Conselho
de Segurança Nacional, Gabinete Militar da Presidência da
República, Comando, cheíia ou direção de Unidade Administra~iva, ou chefia de Serviço.
c) Capitães e oficiais subalternos:
- nomeação para a Secretaria Geral do Conselho. de Segurança
Nacional e G.abinete Militar d<t Presidência .da Rep.ública.
B)

~elo

Ministro da Guerra:

a) ,oficiais superiores:

nomeação ou designação, nos casos. não previstos nas letras A
e C dêste ar.tigo;
Col . de Leis'
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h) Capitães:

transferências e classificações em geral,
nomeação ou designação para qua!quer função não compreen.
dida na cita-da letra A.
c) oficiais subalternos:

-

nomeação1 ou designação para _qualquer função, fora: da letra

é anterior.
C)

:P"eto Chefe do Estado Maior do Exército:
desigtlação dos oficiais do Qua-dro de Estado Maior da Ativa para
funções não capituladas na letra A dêste artigo.

"
transferência dos oficiais do . Quadro de Estado Maior da Ativa de
um Estado Maior para outro,. exceto para as funções de Chefe".
D)

Pelos Diretores de Armas e Serviços:
oficiais subalternos:
transferências e classificações em geral.

Parágrafo único. A movimentação dos oficiais do Quadro Técnico da
Ativa será feita por proposta da Diretoria interessada ou Serviço GElográfico
do Exército, .conforme o caso.
Art". 36. A movimentação dos oficiais "aptos para o serviço de Estadl'Maior" será precedida de c"onsulia prévia ao Chefe do Estado-Maior do
Exército.
Art. 37. A movimentação dos oficiais (transferência e classificação)
para as Unidades de Artilharia de Costa ou destas para as de Campanha ou
Anti-Aérea será feita por proposta do Diretor ·da Artilharia de Costa, no
primeiro casá, e ouvido êste, no segundo.
As transferências de Capitães e subalternos de Artilharia no âmbito da
Diretoria da Artilharia de Costa ficam a cargo do respectivo Diretor, que fará
as participações devidas à Diretoria das Armas.
•· Art. 38. A movimentação dos comandantes e sub-comandantes dos
Batalhões Rodoviários e Ferroviários e dos comandantes das Companhias Ro.
doviárias Independentes será feita por proposta da Diretoria de Engenharia.

VI -

Guarnições especiais

Art. 39. São consideradas guarnições especiais', as situadas em locais de
condições de vida precária.
Parágrafo ··único. De acôrdo com o grau de precariedad~e, por decreto,
as guarnições especiais serão classificadas em duas. categorias.
Art. 40. Os oficiais em serviço nas. guarnições especiais terão as seguintes vantagens :
a)

1.3 Categoria

!

tempo de serviço efetivo contado pelo .dôbro, para fins

cte

inatividade;
2) quota adicional sôbre os respectivos vencimentos;
3) o dôbro do período de férias a que tiverem direito, após um ano
de serviço sem afastamento, por qualquer motivo, da Guarnição, salvo os
casos previstos no § 2.0 do "art. 32;
1)
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4) escolha de uma Guarnição para servir, findo o tempo de p-ermanência na Guarnição especial;
' 5) movimentação, por necessidade do serviço, no caso de moléstia do
oficial ou de pessoa de sua família.
b)

!Ô

z.a

Categoria :

1) a metade do tempo de serviço contada pelo dôbro, para fins de inatividade;
2) quota adicional sôbre Os respectivos vencimentos;
3) escolha de unia Região para servir, find:; o '(0;-::'.po r~e permanência
na Guarnição especial;
4) movimentação, por necessidade do serv!ço, no caso de moléstia do
oficial ou de pessoa de sua família.
§ 1.0 O prazo de permanência efetiva variará de 6 a 24 meses, contados da data da apresentação à do desligamento. O Ministro da Guerra
fixará o prazo para .cada guarnição especial.
§ 2.0
Não havendo vaga para os fin's do disposto nos ns. 5 ( 1.a categoría) e 3 (2.a categoria), será ela aberta com a movimentação do oficial
que servir a mais tempo na guarnição esco~hida.
§ 3.0 Na impossibilidade absoluta d2 abertura de vaga na forma estabelecida por êste artigo, será o solicitante disso cientificado e poderá, então,
escolher outra guarnição, procedendo-se de . modo análogo.
§ 4.0 Têm preferência para servir em guarnição especial os militares
que solicitarem.
·
§ 5.0 A cont2@;em de tempo pelo dôbro deve ser feita ex-officio, pelas
Diretorias das Armas e Serviços, publicando-a no boletim interno e averbando-a nos assentamentos do oficial.

Art. 41. Nenhum oficial com menos de dois anos· de oficialato poderá
ser designado para servir em guarnição especial.
Parágrafo único. Na falta de 2os. Tenentes nas condições fixadas neste
artigo, poderão ser designados los Tenentes,

VII Transferência Art. 42.

Suhtenentes e Sargentos

Classificação -

Nomeação -

Desligamento

A movimentação dos subtenentes e sargentos compete:

a) Diretoria das Armas Subtenentes; sargentos dos Contingentes
de uma para outra Diretoria ou ·Região Militar, bem como de corpo de tropa
para os Contingentes das Diretoria.s ou vice-versa e de uma para outra Região
Militar.
b) Diretorias de Serviços sargentos dos Contingentes que lhes são
subordinados, dentro ou fora da Região Militar e de um para outro Contingente.
c) Diretoria de Artilharia de Costa Sargentos de uma unidade de
Artilharia de Costa para outra.
d-)
Comandantes de Região· Militar - sargentos de um para outro Contingente difetamente subordinado ao Comandante de Região Militar r_espectiva, bem como para corpos de tropa e vice-versa, tudo dentro do território
da respectiva Região Militar.
§ 1.0 Não podem ser incluídos em Contingentes- :
a) subtenentes recém-nomeados;

1<8
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b) sargentos recém-promovidos em corpos de tropa, ou com o curso re.
cente do Curso Regional de Aperfeiçoamento de Sargentos, Comandante de

Pelotão ·ou Seção;
c) sargentos especialistas ou artífices, salvo se o Contingente compor.
tar a especialidade ;
d) sargentos com menos de um ano de corpo cl.e tropa .

As Regiões e Diretorias diversas particips:rão à Diretoria das

§ 2. 0

Armas tôda a.

Art. 43.

movir~~en'~c:ção

b.s cL·-c.· ;r_-

efetuada.

---~ões

dos sub-tenentes

~

~<:!.:·';:~ntos

recém-nomeados

"ou promovidos t: ;;·.,rer~ ·'
~citas terido em vis!:;:;. . pree-;.chererr;. em primeiro
lugar, os claros d[l pr6pri8. unidade ; em segunóo, os d~ própria Região e, em
terceiro, os das Regiões mais próximas.
Parágrafo único, Os sub-tenentes
no quadro da. especialidade,

radiotelegrafistas serão classificados

Art. 44. O sUb-tenente ou sargento classificado em uma unidade, repartição ou estabelecirrÍento não poderá, em hipótese alguma, ter a sua classificação retificada ou ser transferido ant.es dos prazos fixados no art. 4·5.
Art. 45, Os sub-tenentes e
seguintes casos :
a)

sargentos poderão ser movimentados nos

por troca, sem ônus para a Fazenda Nacional;

"b) por necessidade do serviço;"
c)
por motivo de saúde própria ou de pessoa da famllia, comprovada
em inspeção de saúde, desde que seja prescrito mudança de clima (será indi~
cada qual) ;
d) reajustamento de efetivos ;
e)
por servir em guarnição especial.
§ 1. 0 Para a movimentação acima é exigido:

Caso A ~ mínimo de doze meses de perma:rlência efetiva e requerimento
dos interessados ;
Caso B - mínimo de quatro ·anos de perm;:mência efetiva, desde que haja
vaga, e mediante requerimento ;
Casos C e D qualquer prazo, evitando-se grandes despesas e deslocamentos.
Caso E Após os prazos consignados no presente çlecreto-lei,
§ 2. 0 Não haverá transferência de sub-tenentes, salvo o caso previsto
na alínea c, nos meses de dezembro e janeiro,

Art. 46. Nenhum sub-tenente poderá servir adido ou passar à disposição sem ordem e::q~ressa do Ministro da Guerra,
'

Ai1:. 47.

O trânsito dàs _sub-tenentes e sargentos terá a duração

de

vinte ·dias .

Art. 48, Aplica-se aos sub-tenentes e sargentos a doutrina contida nos
artigos 4 a 6, 19 a 26, 28 a 34.
DISPOSIÇóES GERAIS
Art. 49. Os acréscimos de tempo de serviço consignados em Leis an.
teriores são computados para todos os militares ainda em Serviço ativo
oficiais e praças .
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Parágrafo único. A vantagem constante do art. 40 -. férias - é concedida aos militares que já se encontram em serviço em guarnições especiais.

Art. 50.

O Ministro da Guerra fica autorizado a decidir os casos omis-

sos) bem como a baixar as. "Instruções" necessárias à ex.~cução do presente

decreto-lei.
Art. 51.
art. 10.

Durante o estado de guerra não será observado o di:9posto no

Art. 52. O presente decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de novembro de 1944, 123.0 . da Independência

e 56.0 da República.
GETÚLIO
Euri~:-

DECRETO-LEI N. 0 7.040 -

DE

10

VARGAS.

G.

Dutra.

D~ NOVEMBRO DE

1944

Fixa efetivoS dOs Quadros de Oficiais d.:> Exército
O Presidente da República, usando da a-tribuição que !he cotúere o
art. 180 da Constituição, decreta :
Ait. 1. 0 Os Quadros de Oficiais das Armas e· Serviços do Exército pas-·
sam a ser constituídos :
INFANTARIA :

59 Coronéis
94 Tenentes-Coronéis.
286 Majores ·
909 Capitães
-798 Primeiros Tenentes
Segundos Tenentes (Quadro aberto)
CAVALARIA:

29 Coronéis

45 Tenentes-Coronéis
149 Majores
362 Capitães
491 PrimeiJ...os Tenentes
Segundos Teuentes (Quadro aberto)
ARTILHARIA :

35 Coronéis
92 Tenentes-Coronéis
185 Majores
442 C8pitães
517 Primeiros Tenentes
Segundos Tenentes· (Quadro aberto);
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ENGENHARIA !

23 Coronéis
41 Tenentes-Coronéis
81 Majores

171 Capitães
221 Primeiros Tenentes
Segur::dos Tenentes (Quadro aberto) ;
INTENDÊNCIA :

'

14
31
56
269

Coronéis
TeP..entes-Coronéis ,
Majores
Capitães

401 Primeiros Tenentes

SeÍ;>;undos Tenentes (Quadro aberto) ;
MÉDICOS:

9
24
62
219
235

Coronéis
Tcnentr:>s-Coronéis
Majores
Capitães
Primeiros. Tenentes ;

FARMACÊUTICOS :

1 Coronel

2 Ten·entes-Coronéis
11 Majores

28 Capitães
74 Primeiros Tenentes
23 Segundos Tenentes;
VETERINÁRIOS :

2 Tenentes-Coronéis
13 Majores

54 Capitães
142 Primeiros Tenentes
89 Segundos Tenerites.
Art. 2.0 São 'transferidos para o Quadro Ordinário e computados na
efetivos fixados no artigo ô,Ulterior todos os oficiais superiores dos Quadros "A'
e ''Q. A.'~, os quais serão colocados nos quadros das Armas e Serviços a qu<
pertencem, rigorosamente por antiguidade de pôsto.
Art. 3.0

Os oficiais elos Quadros "A" e "Q.A." das Armas e' ServiÇO!

à medida que forem sendo promovidos a Majot·, se'rão incluídos no Quadr'
Ordinário, que ficará correspondenternente aumentado.
Art. 4.0
blicaçâo.

O presente Decreto~ lei· entra em vigor na data de sua pu

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1944, 123.0 da Independência
56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico Gaspar Dutra.

continua aqui>
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DECRETO-LEI N. 0 7. 041 "----- DE 10 DE NOVEMBRO DE 1944

Altera dispositivos do Código de Vencimentos e Vantageris dos
Militares do Exército.
O Presiden:te da República, usando da atribuição que lhe coD.fere o artigo 180 da Const'ituição, decreta:
Art. 1.0 O artigo 73 dó Decreto-lei n~ 0 2..186, de 13 de maio de 1940
(Código de Vencimentos e Vants.;.';ens dos Militares do Exército) pasSa a ter
a seguinte redação:

Art. 73 O militar da atíVa que servir em guarmçao considerad2.1 especial perceberá uma cota adicional sôbre os seus vencimentos. Essa cota será de:
-

30% para s•s guarnições de 1.a categoria
20% para as de 2.a.

Parágrafo único. Essa Vémtagem será abonada:
durante o tempo que o milit<i!r permanecer regularmente
na gwunição; e fora desta só quando o seu afastamento for em objeto
de serviço;
h) quando, por qu8'lquer motivo, haja perdido o direito à gratificação, mas premaneça na localidade em que estava servindo.
a)

Art. 2. 0 Ao artigo 231, letra a, do referido Decreto:lei é acl'escido o ítem
VI, com a seguinte redação:

VI ~ quando em gôzo de férias concedidas para serem utilizadas
fora das guarnições especiais de 1.a categoria, de ida e volta, inclu"sive para a família, até o local de residência habitual do oficial.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de 'Janeiro,
56° da República.

'"lO

de novembro de 1944, 123.0 da Independência e
GETULIO

VARGAS

Eurico G. Dutra

DECRETO-LEI N. 0 7 ~042 -

im

lO DE NOVEMBRO DE

1944
0

Dispõe sôbre funções gratificadas, no Ministério da Aeronaática e dá outras
providências
O Presidente da: República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, no Quadro Pertrianente do Ministério ·da Aeronáutica, para a Diretori'a de Aeronáutica Civil, as seguintes funções gratificadas:
1
1

Chefe de Seção
(1 D.C. 1) com Cr$ 5.400,00 anuais;
Chefe de Seção
( 2 - D.C. 1) com Cr$ 5.400,00 anuais;
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Chefe de Seção
( 3 - D.C. 1)
Chefe de Seção
( 1 - D.C. 2)
Chefe de Seção
( 2 - D.C. 2)
Chefe de Seção
( 3 - D.C. 2)
Chefe de Seção
( 1 - D.C. 3)
Chefe_ de Seção
( 2 - D.C. 3)

com Cr$ 5 .400,00 anuais;
com Cr$ 5.400,00 anuais;
com Cr$ 5.400,00 anuais;
com Cr$ 5.400,00 anuais;
com Cr$ 5.400,00 anuais;

com Cr$ :>.400,00 anuais;
de Seção
D.C. 3) com Cr$ 5 ;400,00 anuais;
de Seção
D.C. 4) com Cr$_ 5. 400,00 anuais;
de Seção
D.C. 4) com Cr$ 5.400,00 anuais;
de Seção
( 3 - D.C. 4) COm Cr$ 5.400,00 anuais.

Chefe
(31., Chefe
é (11 Chefe
(2 1 Chefe

Art. 2,° Ficam suprimidas, no Quadro Permànente, çio Ministério da
Aeronáutica,· oito funções de Chefe de Seção.
Art. 3.° Fica aberto ao M{nistério da Aeronáutica Anexo n.0 13 do
Orçamento Gera_l da República p:3.ra 1944- o crédito de Cr$ 10.800,00 (dez
mil e oitocentos cruzeiros) suplementar à Verba 1 Pessoal, Consignação
III - Vantagens, Subconsignação 09 - Funções gratificadas, para atender, no
presente exercidO e no perícdo de 1 de novembro a 31 de dezembro, à despesa
com a execução no disposto neste Decreto-lei.
·
Art. 4.0

Êste Decr.eto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de. 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúblicu .
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filha.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.043 DE 10 DE NOVEMBRO DE 1944

Dispõe sôbre a transierência, para a I're_feitura do Distrito Federal, de imóveis que menciona.
O .Presidente da RepúbÚca, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Con~tituição, decret3:

Art. 1.° Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a transferir, mediante têrmo lançado em livro competente, "que valerá como escritura
pública, à Piefeitura do Distrito Federal, terreno em que possa ser construído
um grande estádio.
Parágrafo Único. Aprovado o projeto pelo Presidente da República, será
lavrado o referido têrmo, no qual será delimitado o terreno de que trata &ste
artigo, e que se incluirá na área do antigo Derby Çlub e. terrenos anexos,
pertencentes ao domínio da União. ·
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Art. 2.0 O terreno transferido não pode.rá ser utilizado senão para 0 . oh·
jetivo da construção do estádio de que trata o ~rtigo anterior, revertendo ao
patrimônio federal caso a Prefeitura do Distrito Federal ·-,não efetue essa
construção.
Art. 3.0 Êste Decreto·lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio ,de Janeiro, 10 de novembro de. 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da !i-epública.
GETULIO

VARGAS

Gustavo CapanetT'..a
A. de Souza Costa

DECRETQ.LEI

N. 0

7.044

DE

10

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o uso até 31 de dezemb-ro de 1944 da SE;.caria de café
marcada pela forma prevista no § 4.0 do artigo 2.0 do Regulamento
baixado com o Decreto n. 0 23.485, de 22 de novembro de i933.

O PÍ:esidente da "República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decre:ta:
Art. 1.° Fica permitido até 31 de dezembro de 1944, o uso da sacaria'
de café, marcada pela forma, prevista no § 4.0 do art. 2.0 do RegÚlamento
baixado com o Decreto it.0 23.4-85, de 22 de novembro de 1933.
Art, 2.0 O presente Decreto·lei entrará em vigor na data da sua publi_cação, revo~adas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10. de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RepÚblica.
GETULIO

VARGAS

Alexandre Marcondes Filho
A. de Souza Costa

DECRETQ.LE! N. 0 7. 045 -

DE

'13

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza a permuta de terrenos pertencen'tes à Uttião, situados tio Cáis do
Pôrto desta Capital e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atri.Puição que· lhe confere· o artigo 180 da .Cotlstituição, decre'ta:
Art. 1.° Fica o Ministério da Fazenda, pelo Serviço do Patrimônio' da
União, autorizado a permutar o domínio útil de duas árei:>.s de terrenos de acres·
ciclos çle marinha, de plena propriedade da União, uma contituída pelos lotes
3 a 14, da área N, da quadra 51, do Cais do Pôrto, ·com 9 .193,2703m2, ava·
liada em Cr$ 5;513.000,00 (cinco milhões quinhentos e treze mil cruzeiros-),
riledindo pela Avenida Cidade de Lima, ao rumo verdadeiro de 64°35'SW,
83,60 m; seguindo·se os alinha1nentos retos e respectivos rumos de: 63,94 m
- 25°25'SE, confrontando com o lote 615, da quadra 51, ainda não aforado;
10,10 m 86°47'SE e 60,00 m 6°13'SE;, confrontando com acrescidos
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aforados a Lucinda Rocha de Toledo Lisboa; 13,85 m ~ 88°30'SE e 26,43 m
·3°08'SE, confrontando com acrescidos beneficia~
dos com o prédio 242 da Rua Santo Cristo, aforados a Raul ·Carlos da Silva
Teles; 21,05 m - 86°22'NE, confrontando com a Rua Santo Cristo; lCü,OO m
- 18°28'NW e 14,20 - 72°34'NE, confrontando com acrescidos beneficiados
com o prédio 230 da Rua Santo Cristo, na posse de Luís Maria dJe Matos;
finalmente, 55,"00 m 17o48'NW, ·confrontando com acrescidos aforados a
Pedro L~ís Correia e Castro; e a outra área constituída pela quadra L, do
Cais do Pôrto, com 4.280 m2, avaliada .em Cr$ 4.529.000,00 (quatro milhões
quinhentos e vinte e nove mil cruzeiros), de forma retangular, medindo pela
Avenida Cidade de Lima, 80,00 m e pela Rua Cordeiro da Graça 53,50 m,
confrontando ao Norte com a faixa de linhas f~rreas; ao Sul, com a Avenida:
Cidade de Lima; a Leste, com acrescidos na posse da Anglo lViexkan Petroleum Co. Ltd.; a Oeste, com a Rua Cordeiro da Graça; - pelo imóvel
de propriedade de Mortis Edward Marvin, situado na Avenida Barão de Tefé
n. 0 94, edificado em terreno de marinha foreiro à União, avaliado em Cr$
9. 370. 000,00 (nove milhões trezentos e setenta mil cruzeiros), e destinado à
ampliação do Hospital dos Funcionários Públicos.
Art. 2.0 A importância de Cr$ 672.000,00 (seiScentos e setenta e dois
mil cruzeiros), corresponde à diferença entre os valores de avaliação dos
imóveis, será recolhida ao- Banco do Brasil antes da assinatura da es·critura
pública de permuta, mediante guia expedida pela Delegacia do Serviço do
Patrimônio da União no Distrito Federal e posta à disposição do Conselho
Administrativo do Hospital dos Servidores do Estado, para atender a despesas decorrentes das obras de ampliação e instalações do referido Hospital.
Arf~ 3.0 Os terrenos da União cedidos na permuta ficarão sujeitos ao
foro arbitrado na base então vigorante para a ·concessão do terreno aforado
a Mortis Edward Marvin, bem como às condições estabelecidas no art. 13,
do Decreto:-lei n.O 3.438, de 17 de julho de 1941.
Art. 4.° Fica isenta de laudêmio a transação autorizada neste D8creto-lei.
Art. 5.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
~ 87°29-NE e 31,55 m -

Rio de Janeiro,
56.0 da República.

13 de novembro

de 1944, 123.0 da

Independência e

GETULIO VARGAS.

A. de Soizza Costa.

DECRETO-LEI

!i:o

7. C46 -

DE

13 DE NOVEMBRO DE 1944

Dá nova redação ao ad. 4.0 do Decreto-lei n, 0 286, de 11 de fevereiro
de 1938
O Presidente da República, usando da atribuição
tigó 180 da. Constituição, decreta;

qu~

lhe confere o ar-

Art. l,P O art. 4.0 do Decreto-lei n. 0 286, de 11 de fevereiro de 1938,
passa a ter a seguinte redação:

"0 pessoal encarregado do serviço da Carteira compor-se-á de
um Gerente, um Contador e mais elementos que se tomarem precisos, com a &Içada e as atribuições que lhes fôrem conferidas pelo
Diretor, os quais serão propostos por êste e nomeados pelo Presidente 'do Banco. "'
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Art. 2.0 Êste Decreto-lei eritrará em vigor na data de sua publicação .

.Art. 3. 0 Revogám-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, .13 de novembro
56.o da República.

de 1944;. 123. 0 da

Independência e

GETULIO VARGAS.

A. de Souza. Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.047 -

DE

13 DE NOVEMBRO DE 1944

Veda o abono de percentagem pela cobrança executiva de contribuições compulsórias para "Obrigações .de Guerra"
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confero o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As contribuições compulsóriã.s de "Obrigações de Guerra" arrecadadas ou a arrécad~r executivamente, ex-vi do § 4, 0 do art; 5.0 âo Decreto-lei n. 0 4. 789, de 5 de outubro de 1942, não são computáveis para efeito
de abono de percentagens no produto.. da cobrança da Dívida Ativa da União.
Art. 2. 0 ·As importâncias resultantes da cobrança executiva· a que se
refere o artigo anterior serão. recolhidas integralmente ao Tesouro Nacional
ou . ~uas ·Delegacias Fiscais mediante guia visada. pela autoridade judiciária
competente.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições etri contrário.
Rio de Janeiro,
56.0 da República.

13 de novembro

de. 1944, 123.0 da

Independência e

GETVLIO VARGAS .

A. 'de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.048 -DE 13

DE NOVEMBRO DE

Cria funções gratificadas no Ministério da Agricultura e dá outras

1944
prov~d~ncia{1

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o'
art. 180 da Constituição, decreta :
·
Art, 1.° Ficam criadas, no Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, :r::ara a Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário, as se-:
gti.intes funções gratificadas :
1
.,1
1
1
1
1

Chefe de Seção (S.E.P.-S.E.A.V.) com .. ·:,.· ..
Chefe de Seção (S.D.E.-S.E.A.V.) com .........
Chefe de Seção (S.A.E.-S.E.A.V.) com .........
Chefe de Seção (S.F.-S.E.A.V.) ...............
Chefe de Seção (S.A.-S.E.A.V.) ...............
Secretário do Superintendente (S.E.A.V.) com ...

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
4, 200,00
4.200,00

anuais
anuais
anuais
anuais
anuais
anuais
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Art. 2.° Fica aberto ao Ministério da Agricultura Anexo n. 0 14 do
Orçamento Geral da República para 1944 - o crédito de ·Cr$ 5. 000,00 (cinco
mil cruzeiros), suplementar à Verba 1 - Pessoal, Consign:a~ão Til - Vantagens, SubconSignação 09 - Fun-ções .gratificadas, para atender, no período
de 1 de novembro a 31 de dezemb<o, do conente ano, à despesa com. a
execução do disposto neste Decreto-li.
Art. 3.o

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publica,ção.

0
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123. d'a Indepenc}:}ncia e
56.0 da República.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
A , de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7. 049 -

DE

14

DE NOVEMBRO DE

1944

Reorganiza a Escola de Aperfeiçoamento dos Correios e Telégrafos, criada
pelo Decreto n.O 24. 156, de 23 de abril de 1934
art.

O Presidente da Repúblics.•, usando da atribuição que lhe confere o
180 da, Constituiçã?, decreta:
Art.

r. o

A Escola de Aperfeiçoamento dos Correios e Telégrafos (E. A.

C. T.), criada pelo Decreto n.C! 24. 156, de 23 de abril de 1934, passa a
funcionar de acôrdo com o disposto no presente Decreto·lei e na legislaç2o
complementar que ~Ôr expedida.
Art. 2.0 A Escola• te"m ·por finali4ade:

a) formar pessoal habilitado' a executar os serviços técn_icos do Depar·
tamento dos Correios e Telégrafos;
h) aperfeiçoar o .Pessoal P,as carreiras e séries funcionais especializads.-s
do Departamento dos Correios e Telégrafos;
c) realizar exames de técnicos auxiliares, e operadores de rádio-comuni·
cações e expedir os respectivos certifics.dos, de acôrdo com o que estabelece
o Decreto n. 0 21.111, de 1 de março de 1932;
d) controlar os exames de técnicos-auxiliares e operadores de rádio-comunicações·, realiZados nas Diretorias Re.gionais d6 Departamenot dos Correios
e Telégrafos; rever o julgamento das provas
expedir os respectivos certifica-dos;
e) realizar provas ou determinar a realização e controlar o julgamento
de provns ou exames relativos a assuntos que, por sua natureza, interessam
aos serviços do~ Departamento dos Correios e Telégrafos, excluídos os que forem da competência do Departamento Administrat.ivo do Serviço Público.

e

Art. 3. 0 Para preencher,às suas finalidades, a Escola realizará:
I) -.Cursos de Formação;
li) .:......_:Cursos de Aperfeiçoamento;

III) -Cursos Avulsos.
Parágrs..fo único. A Esc·ota supe;rintenderá também os cursos que, a critério
do Diretor Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos, tenham sido
ou venham a ser criados nas Dií-etorias Regionais.
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Art. 4.° Ficam criadas, no Quadro III do Ministéri~ da Viação e Obras
PúblicsB, Parte Permar:e;lte, as funções gratificadas de Diretor da Escola,
Secretário do Diretor e de Secretário da Escola.
§ 1.° Ficam fixadas em Cr$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos cruzeiros),

Cr$

4.200,00 (quatro mil e duzentos cruzeiros) e Cr$ 6.600,00 (seis lnil e
, seiscentos cruzeiros) · anuais, respectivamente, para o Diretor, para o Secretário do Diretor ·e para o Secretário da Escola, as gratificações de funções
de que· trata o presente artigo.
§ 2, 0 O Diretor da Escola será de:::ignado pelo Ministro da Viação e
Ob>as Públicas, dentre funcionários d8.quele Ministério, mediante indic8.ção do
Diretor Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos, ao qual ficará diretamente subordmado.
§ 3.0 O Secretário da Escola será designado pelo Diretor-Geral do Dep,artamento dos Correios e Telégrafos dentre fmícionários do Ministério da Viação
e' ObrS.s Públicas, medinnt~ indicação do Diretor da Escola, no qual fic::úrá
diretamente subordinado.
·
.§ 4. 0

O Secretário do Direto> .será designado pelo Diretor da Escola:.

§ 5.0 As funções de que trata êste artigo' poderão ser cometidas a extra-

numerários especi::>olmeate contratados para êste fim.
§ 6.0 Os serviços administrativos serão executados sob á supervisão do
Diretor, pelo Secr~tário, por funcionários lotados na Escola, ou por extranumerários admitidos na forma da lei.
Art. 5,0 O ensino será ministrado por professores e instrutores designados
pelo Diretor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos, mediante prcipost5' do Diretor da Escola, dentre técnicos nacionais ou· estrar,geiroS, servidores Ço Estado ou não.
§ 1.0 Os professores e instrutores poderão também ser admitido5 como
·extranumerários, na forma da lei.
§ 2.0 Os funcionádos designados na 'forma -dêste artigo poderão, em casos
especiais' e rriediante expressa .s.utorização .do Presidente da República, ·ser
dispensz..dos dos trabalhos da repartição oU serviç(. 0m qu(<: estiverem lotados,
mç::s ficarão, nessa hipótese, sujeitos a dezoito horas semanais de aulas ou
trabalhos escolares, sem direito aos honorários estabelecidos no parágrafo
seguinte.
§ 3. 0 Os professores e
dêste arti;;o, perc2-ber~o, nos
vamente de Cr$ 5.0,00 e Cr$
cutado, até o limite máximo

instrutores ·não compreendidos ncs R~ v:> e 2.0
têrmos d~ legislação Vigente, honorá1ios respecti20,00 por hora de ~ula dada ou de trabalho exede doze horas ·por semana.

ATt. 6.0 Sempre que solicitadas, as repartições postais-telegráficas çooperarão com a Escola, fornecendo elementoS para a realização de estudos e
facilits.'lldo aos alunos a execução de . trabalhos práticos.
Art. 7.0 Para realização dos exames e provas de que tratam as alíneas c,
d e e do artigo 2,0 dêste Decreto-lei serão deúgnados, pelo Diretor~Geral
do Departamento de ,Correios e Telégrafos 1 professores e instrutores da Escola
ou examinadores especialmente designodos para êste fim.
Pa>ágrafo único. Os professores. instrutores ou examinadores a que se
refere &ste artigo perceberão, na forma da legislç_oção vigente, honorários de
conformidade côm tabela aprovada pelo Diretor Geral do Departamento de
Correios e Telégrafos, que fixará as retribuições unitárias parao cada gênero
de provas ou exames
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Art. 8;0 A organização dos cursos, sua duração e regime escolar, as con~
dições de matrícula e demais condiçõeS referentes ao seu funcionamento serão
fixs.dos em regulamente;>.
·
'
Art. 9.0 O presente Decreto~lei entrará em vigor em 1 de janeiro de

1945.
Art. 10.

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1944, 123.0 da

~ndependência

e

56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Victor Tamm.

DECRETO~ LEI

N.O 7. 050 -

DE

14

DE NOVEMBRO DE

1944,

Abre, ao Nlini.stério da Educação e Saúde, o crédito suplementar de Cr$
8. 000,00 à verba que especifica
O Pr'esidente da República, usando ·da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suf)lementar de Cr$ 8.000,00 (oito
mil cruzeiros) à Verba 1 - Pessoal, do vigente orçamento do Ministério
da Educação e Saúde (Anexo n. 0 15, do Decreto~ lei, n. 0 6. 143, de ·29 de de~
zembro de 1943), como seg~e:
VERBA

1

-

PESSOAL

Consignação IV S/c n.0 22 -

Indenizações

ajuda de custo
04 - Departamento de Administração
06 - Divisão do Pessoal . . . . . . . . . .

Çr$

8. 000,00

Art. 2.0 Êste Decreto~ lei entra em vigor na data de sua publicaç.~o, re~
vogz.das as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de
da República.

1~44,

123.0 da Independência e 56.0

GETULIO {:i\7ARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO~LEI

N.O 7.051 -

DE

14

DE NOVEMBRO DE

1944

Abre, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 9, 935,00,
para pagamento de gratificação de magistério

0 Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo- 180 da Constituição, decreta:

ar~

A~tigo único. Fica aberto, ao Ministério da Educação e Saúde, o cré~
dito especial de Cr$ 9.935,00 (nove mil novecentos e trinta e cinco cruzeiros)
para atender ao pagamento de gratific::tção de magistério, relativa ao período
de 6 de dezembro de 1941 a 31 de dezembro de 1943, conforme dispõe o

A'l'OS

DÚ PODER

EXECUTIVO

159

pecreto-lei n. 0 2. 895, de 21 de dezembro -de 1940, concedida a Joaquim Pimenta, -;professor (F .N .D.
U. B ~ ) , padrão M, do Quadro Permanente,
dÓ mesmo Ministério.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da Repúblicà.
GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema,
A. de SoUza Costa.

DECRETO-LEI N.0 7. 052 -

DE

16

DE

NOVEMBRO DE 1944

Dispõe . sôbre a moVimentação de oficiais generais e superiores das Fôrças
Armadas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 A movimentação de oficia,is generais e superiores da Aeronáutica, do Exército e· da Marinha, implicando em transferência, classificação
ou exercício de funções de comàndo, direção e chefia, será feita por Decreto,
Art. 2. 0 _ Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as àisposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da República .
GETULIO VARGAS.

Her>.rique A. Guilhem.
Eurico G. Dutra.
Joaquim Pedro- Salgado Filho.

DECRETO-LEI N. 0 7. 053 -

DE 16 DE NOVEMBRO DE 1944

Abre ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o crédito· suplementar
de Cr$ 1. 000.000,00, à verba que especifica
·
O Presidente da República, usando da ·atribuição que lhe confere o 'l.r·
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de um milhão de cruzeiros
(Cr$ 1.000,000,00), em ref6rço da Verba 3 - Serviços e Encargos, do vigente orçamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Anexo
n. 0 5 do Decreto~lei n.0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como ·segue:
VERBA 3

-

SERVIÇOS E ENCARGOS

Consignação I S/c. n. 0 06 -

Diversos

Auxílios, contribuições e sub~enções
O1 - Auxílios
a') Auxílio a ser concedido na
forma do Decreto n. 0 24.609,
de li-7-34
a) Ao Conselho Nacional de Estatística, Secretaria Geral do
Instituto e respeCti...;.o Serviço
Gráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$

1. 000.000,00

1 GÜ
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Art. 2.0
0

Art. 3.
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ítste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Revo~am-se as disposições em contrário.

Rio de J ane:iro, 16 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da RepúbliCa.
GETULIO VARGAS.

A. d~ Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7. 054 -

DE

16

DE NOVEMBRO

DE 1944

Dispõe sôbre funções gratificadas no l'Jlunistério C!a Agricultura, e dá outras
providências
O Presidente da: Repúblic2, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam crbdas no Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, para o Serviço de Documentação (S.D.A. ), as seguintes funções
gratificadas:
1
1
1
1
1
1

Chefe de Seção (S.D.
S.D.A.) com C c$ 5.400,00 anuais
Chefe de Seção (S.I.
S,D.A.) com C c$ 5.".. 00,0Q anuais
Chefe de Seção (S.P.
S.D.A.) com C;$ 5.400,00 anuais
Chefe de Biblioteca (B. - S.D.A.) com C<$ 5.400,00 anuais
Chefe de Gabinete (G.C. - S.D.A.) com Cr$ 5.400,00 anuais
Secretário de DiretOr (S.D.A.) com Cr$ 4.200,00 anuais

Art·, 2.° Ficam suprimidas as funções gratificádas de. Chefe de Seção
e de Secret'ário do Serviço de Informação Agrícola.

Art. 3.° Fica suprimida a f!J.rição gr'atificada de Diretor da Biblioteca
do Departamento de Administração .
Art. 4.° Fica aberto ao Ministério da Agricultura, Anexo n.0 · 14 do
Orçamento Geral da República para 1944, o crédito de Cr$ 5. 400,00 (cinco
mil e quatrocentos cruzeiros)_ suplementar à Vsrba 1 - Pessoal, Consigm:tção
III - Vantagens, Subconsignação 09 - Funções gratificadaS, para atender,
no ,período de 1 de novembro a 31 -de dezembro do corrente ano, à d~spesa
com a execução do disposto neste Decreto~ lei.
Art. 5. 0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua :Publicação.

Rio de Janeiro, 16 de n·ovembro de 1944, 1,23.0 da Independência e 56.0
da República.
G~TULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

continua

aqu~ de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N

:o 7. 055 -

DE

18

DE NOVEMBRO DE

1944

Ciia o Centro Psiquiátrico Nacional e extingue o Conselho de Proteção aos
Psicopatas e a Comissão Inspetora, no Ministério da -Educação e Saúde,
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica criado, Do Serviço Nacional de Doenças Mentais do Departamento Nacional de Saúde do Ministério da Educação e Saúde, o Centro
Psiquiátrico Nacional (C.P .N. ), ao qual compete assistir, distribuir e internar doentes mentais, :tio Distrito Federal, e realizai· pesquisas e estudos
sôbre as psicopatias.
Art. 2.0

O C.P.N. compreende:

Bloco Médico Cirúrgico.
Seção de Fisioterapia e Fisiodiagnóstico.
Laboratório,
·Farmácia.
Instituto de Psiquiatria.
Hospital Pedro II,
Hospital Gustavo Riedel.
Hospital de Neuro-Psiquiatria Infantil.
Hospital de Neuro-Sífilis.
Administração.
Secretaria.
§ 1.0

Ao Instituto de Psiquiatria é ai:ribuída a seguinte competência:

I - receber, sob o regime de internação aberta, doentes n~rvosos e mentais, para observação, exame e tratamento;
II - realizar pesquisas e estudos sôbre as doenças nervosas e mentais,
com objetivos sociais e eugênicos, promovendo meios de sua profilaxia;
III - proceder à triagem dos psicopatas no Di~trito Federal;
!_.V - amparar e assistir os egressos dos', órg~os de assistência a psicopatas no Di.strito Federal.
§ 2.0 O Hospital Pedro II, o Hospital Gustavo Riedel e o Hospital
de Neuro-Sifilis, acima referidos, são, respectivamente, os atuais Hospital Psiquiátrico, Colônia Gustavo Riedel e Instituto de Neuro-Sífilis, que passam a
ter aquelas denominações.

Art. 3.0 A Escola de Enfermeiros Alfredo Pinto do Serviço Nacional
de Doenças Mentais, passa a denominm-se Escola de Enfermagem Alfredo
Pinto.
Art. 4.° Ficam extintos o Conselho de P;cteção aos Psicopatas e a Comissão Inspetora a que se refere o Decreto n. 0 24.559, de 3 de junho de
1934, cujas funções passam para a Seção de Cooperação do Serviço Nacional
de Doenças Mentais.
Cal. de L':!is -- Vol, VII

F. 11
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Art. 5.° Ficam criados, no Quadro Permanente do Ministério da E.du-'
cação e Saúde, os cargos isolados, de provimento em coinissão, de Diretor
do Centro Psiquiátrico Nacional (C.P.N. - S.N.D.M. - D.N.S.), Padrão O e Diretor do Instituto de-Psiquiatria (I.P.- C.P-;N,- S.N.D.M
- D.N.S.), padrão N, e; as seguintes furições gratificadas:
'
1 Chefe da Seção de,.Coope_ração. (S.C,..-S.D_.N.M.~
D.N.S.)' ................................
1 Chefe· d2.> Seção de Administraçã!) (S.A.-S.N.
D.M.-D.N.S.) . . . . . . . . . · · · · ........... .
1 Secretário do Diretor (S.N.D.M.-D.N ..S.) ..... .
1 Chefe do Bloco Médico-Cirúrgico (B. M. C.C.P.N.-S.N.D.M.-D.N.S.) ............ .
1 Chefe do Bloco 1\~édico-Cirúrgico Álvaro Ramos
(B .M. C. A.H .-C.J. M. -S .N .D. M .-D .N. S.)
1 Chefe da Seção de Fisioterapia e ;Fisiodiagnóstiço

Cr$ 7.200,00 .anuais;i

c,s
c,s

4.200,00 anua~s;'j
4.200,00 anuats;

c,s

6.600,00 anuais;j

c,s

6. 600,00 anuais;

i

(S.F .F .-C.P .N .-S.N .D.M.-D.N .S.)"

c,s

6.000,00 anua1s;

1 Chefe de L3boratório (Lab.-C.P.N .-S.N.D.M.D.N.S.)
........................... , ..

c,s

6.000,00 anuais;:

1 Chefe d8 Farmácia (Farm.-C.P.N.-S.N,D.M.-:
D.N.S.)
............................ .

c,s

5.400,00 anuais;.

c,s
c,s
c,s

5.400,00 anuais;
6.000,00 snuais;
6 .. 000,00 anuais;

c,s

4. 800,00 anuais;

c,s

4.200,00 anuais;

c,s

4.800,00 anuais;

c,s

6.600,00 anuais;

c,s

6. 600,00 anuais;

c,s

6.600,00 anus-is;

c,s

6. 600,00 anuais;

c,s

6. 600,00 anuais:

c,s

6. 600,00 anuais

c,s

5.400,00 anuais:

c,s

3.600,00 anuais·

c,s

3. 600,00 anuais

1 Chefe

da Farmácia (Farm.-C.J.M.-S.N.D.M.D.N.S.) ................................ .
1 Administrador (Adm.-C.P.N.-S.N.D.M.-D.N.S.)
1 Administrador (Adm.-C.J .M.-S.N .D.M.-D.N.S.)
1 Chefe

da Secretaria (Sec.-C.P.N.-S.N.D.M.D.N.S.) .............................. ..

1 Chefe d~ Secretaria
D.M.-D.N.S.) .

(Sec.-H.P .-C.P .N .-S.N.

.-1 Cliefe da Secretaria (Sec.-C.J.M.-S.N.D.M.D.N.S.) ............................... .
1 Chefe do Núcleo Rodrigues Caldas (N.R.C.C.J.M.-S.N.D.M.-D.N.S.) ............ .
1 Chefe do Núcleo Ulisses Viana (N.U.V.-C.J.M.S.N.D.M.-D.'N.S.) ................... ..
1 Chefe do Núcleo Franco da Rocha (N.F.R.C.J.M.-S.N.D.M.-D.N.S.) ............ .
1 Chefe do Núcleo Teixeira Brandão (N,. T. B.
C.J.'M.-S.N.D.M.-D.N.S.)
........ .
'
1 Chefe
do Setor de Higiene Mental, AdmiSsão e
Triagem
(St. H.M.A.T.-I.P.-C.P.N.-S.N.
D.M.-D.N.S.) ....................... ..
1 Chefe do Setor de Pesquisas Neuro-Psiquiátricas
(St.P.N.P .-I.P.-C.P.N-S.N.D.M ..-D.N.S.)
1 Chefe da Seção de PraxiterS!!Jia (S.P.-C.J.M.S.N.D.M.-D.N.S.) ................... ..
1 Chefe de Zeladoria (1:~.-C.P.N.-s.N.D.M.D.N.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Chefe de Zeladoria (H.P.-C.P.N.-S.N.D.M.D.N.S.) ............................... .

163

ATOS DO PODER EXECUTIVO

1 Chefe de Zeladoria (H.G.R,'-C.P.N~-S.N.D.M.D.N.S.) . ··········~····················
!.Chef-e de Zeladoria (H.N.P.I.-C.P.N.-S.N.D.M.D.N.S.) ........................... '· .. .
1 Chefe de Zeladoria (H.N'.S.-C.P.N.-S.N.D.M.
D.N.S.) . . . : ................. ·.......... .
1 Chefe de Portaria (C.P.N.-S.N.D.M.-D.N.S.)
1 Chefe de Portaria (!.P. :.c.P.N. -S.N.D.M.-

D.N.S.) ............................... .
1 Chefe de Portaria (M.J .-S.N.D.M.-D.N.S.) ... .

Cr$ 3~600,00 anu<cis;
Cr$ -:t.OOO,OO anuais;
Cr$ 3. 000,00 anuais;
Cr$ 3, 000,00 anuais;
Cr$ 3. 000,00, anuais;
Cr$ 3. OOO,OO,anuais.

Art. 6.° Fica tnmsformada, no . Quadro Permanente do Ministério da
Educação e Saúde, na função gratificada de Chefe de Portariá (H. G, R.C.P.N.-S.D.N.M.-D.N.S.), a de Chefe de Port:nia (C.G.R.-S.N.D.M.-

D.N.S. ).
Art 7 ° Os atuais cargos isolados, de provimento em comissão, de Diret:Or
da Colônia Gustavo Riedel, Diretor do Hospital Psiquiátrico e Dire·tor do
Instituto de Neuro-Sífilis, do Quadro Permanente do mesmo Ministério, ficam
transformados ·nos cargos, da mes1na ns.•tureza, de Diretor do Hospital Gustavo
Riedel (H.G.R.-C.P.N . .,.S.N.D.M.-D.N.S.), Diretor do Hospital Pedro II
(H.P.-C.P.N.-S.N.D.M.-D.N.S.) e Diretor do Hospital de Neuro-Sífilis
(H.N.S.-C.P.N.-S.N.D.M.-D.N.S.) e elevados os respectivos vencimentos, do padrão L para o padrão N.
Art. 8.° Ficam elevados, do padrão L p&ra o padrão .o,. os vencimentos
d 0 cargo isolado, de provimento em comissão, de Diretor da Colônia Juliano
Môreira, e, do padrão L para o padrão N, os vencimentos dos cargos, da
mesma• natureza, de Diretor do Hospital de Neuro-Psiquiatria Infantil e Di-·
retor do Manicômio Judiciário.
Art. 9. 0 Os títulos dos a•tuais ocupantes dos cargos e funções gratificadas
a que se referem os artigos 6.0 , 7.0 e 8.0 serão apostilados pe"lo Órgão de
pessoal,
Art. t10. Para atender, no p,re~ente exercício, à despesa com .a execução
do dispos_to neste Decreto-lei, fica aberto ,ao Mü1.istérlo da EducaçãO e Saúde
-- Anexo n, 0 15 do Orçamento Geral da República para 1944 - o crédito
suplementar de Cr$ 309.000,00 (trezentos e nove mil cruzeiros), em refôrço d5!S seguintes dotações:
VERBA 1 -

Consignação I Subconsignação 01- Pessoal

PESSPAL

Pessoal Permanente

Consignação lll Subconsignação 09- Funções

c,$

Permanente

160. soo,oo

Vanta.ftens

gratificadas .....·. . . . . . . . . .

Cr$ 148, 200;00

Art. 11. Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revógadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1944, 123.0 'da Independência e

56.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema ,
A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI ~.0 7 .056"-

DE

EXECUTIVO

2Ü

DE NOVEMBRO DE

1944

Restabelece a vigência da alínea b do art . .- 197, do Estatuto dos FuncionáriOs
Públicos Civis da União, suspensa pelo Decreto-lei n.0 4.693, de 16 da
setembro de 1942
O Presidente da República, usando da- atribuição que lhe conf!O!re o artigo 180, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica· restabelecida a vigência da alínea b, do art. 197, do Es.
tatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, suspens·a, enquanto durasse
o estado de guerra, pelo Decreto-lei" n. 0 4. 693, de 16 de setembro de 1942.
Art. 2. 0 :ítste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicaçãO,
revogadas as disposições em contrário.'
Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandra Marcondes Filho,
H en.rique A, Gui!hem
Eurico G. Dutra.
P. Leão Veloso.
A. de Souza Costa.

João 'de Mendonça Lima.
Apolonio Salles.
GuStavo Capanema,
Joaquim Pedro SalBado Filho.

DECRETO-LEI N.O 7. 057 -

DE

20

DE NOVEMBRO DE

1944

Altera o Decreto-lei n.0 6. 396 que organiza e regula. o iunôonamento da Justiça
junto às Fôrças Expedicionârias
O Presidente da República, considerando que as condições especiais que
revestem :::•tualmente as operações em. que estão sendo empenhada as Fôrças
Expedicionárias Brasileiras, ;não exigem o· acompanhamento das tropas pelos
tribunais de segunda instância e usando das atribuições que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O Conselho Supremo de Justiça Militar, de que trata o De·
ereto-lei n. 0 6. 396 de 1 de abril de 1944, passa a ter s'ua. sede na Capital da
República, ou onde fôr desigriado pelo Gov~rno.
Art. 2.0 Os artigos 8.0 e 9.0 do Decreto-lei n.O 6.396 citado passam
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8.0

f.l

Ao Auditor compete:

I - presidir a instrução criminal dos processos em qu~ forem
réus praças, civis, ou oficiais até o pôsto de coronel, inclusive.
II - julgar as praças e os civis.

A'I'OS

Art. 9.0

DO PODER

165

EXECUTIVO

Ao Conselho de Justiça compete:

I ~ o julgamento dos oficiais até o pôsto de coronel, inclusive.
II - decidir, sôbre o arquivamento dos autos do inquérito, se o
fato estiver justificado, ou sôbre a instauração do processO, na hipótese contrária, nos casos de violência ·Praticada contra inferior para
compelí-lo ao cumprimento d~ dever legal, ou em repulsa a agressão".
Art. ·3.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicàção, revogadas· tôdas as disposições que, implícita ou explicitamente, colidirem com o que determina.
Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RePública.
GETULIO VARGAS,

Henrique A. Guilhem.,
Eurico G. Dutra.

Joaquim Pedro Salgado Fillw.

DECRETO-LEI N.0

7.. 058

-

DE 20 DE NOVEMBRO DE 1944

Altera, sem aumento de despesa, o orçamento do "Plano de Obras e Equipamentos" na parte referente ao Ministério da ViaÇão e Obras Públicas

O Presidente· da República, usando da atribuição que lhe confere o a1·tigo 180, da Constituição, decreta:
Art, 1.0 No anexo 12 - Ministério da Viação e Obras Públicas - elo
. Orçamento do Plano 'de Obms e Equipamentos (Decreto-lei n. 0 6. 145, de 29
de dezembro de 1943), ficam introduzidas as seguintes modificações; sem aumento de despesa:
CONSIGNAÇÃO I -

01 -

OBRAS

Estudos e projetos
10 - Batalhões Rodoviários
01 - Estrada de Penetração Cuiabá-Vilhena
a)· Estudos e projetos de 100 km,
enÚe a cidade de Diamantina
e Vila Utiariti.
Passa de .................. .
Para .....................•

02 -

Cr$
Cr$

64.288,00

Cr$
Cr$

2. 000.000,00
2. 061.143,40

3.144,60

Obras a serem iniciadas no exercício e sua
fiscalização
10 - Batalhões Rodoviárias
01 - Estrada de Penetração CuiabáVilhena ·
a) Início da construção da estrada

Cuiabá-Vilhena
Passa de ................. ·.
Para ..................... .
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Art. 2.0

1tste Decreto-lei entra ·em vigor. na· data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 20 de novembro de-1944, 123.0 da Independência e !f6.o
da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N, 0 7. 059 -

DE

20

DE NOVEMBRO DE

.1944

Estende aô Departamento Federal de Compras os efeitos do ·Decreto-lei
n.0 641, de 22 de agôsto de· 1938
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:.

Art. 1.0 A Imprensa NaciOnal fica autorizada a conceder ao Departamento Federal de Compras o desconto de ·que trata o artigo único do Decretolei n.O 641, de 22 de agôsto de 1944.
Art. 2.0

Revogam-se ~s disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 7. 060 -

DE 21 DE

NOVEMBRO

DE 1944

Dispõe sôbre os contribuintes civís do Montepio Militar
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 Os funcionários civis contribuinte.s do Monte'pio Militar, que
tiveram seus vencimentos aumentados pelo Decreto-lei .n.0 5. 976, de 10 de
novembro de 1943, ~àssam a descontar para a referida instituição:
,a) os que são contribuintes do Montepio Militar em virtude de honr<?.s
ou gmduações militares concedidas anteriormente à Constituição de 10 ele
novembro de 1937 -· um dia do sôldo correspondente ao pôsto ou graduação
honorífica que tiverem, de acôrdo com a tabela· de vencimentos militares expedida pelo Decreto-lei n. 0 5. 976; e
b) os que, sendo contribuintes do Montepio Militar, não possuirem honras ou graduações miiltares dois têrços (2/3) de um dia de vencimento
que tiverem pela tabel~ de vencimentos civis expedida pelo Decreto-lei número 5.976.
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Art. 2.0 As contribuições a que se refere o artigo anterior serão devidas
a partir da vigência do Decreto-lei n.0 6.280, de 17 de fevereiro de 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará' em vigor ·na data da sua publicação,
revogadas ãs dispoSições em contrário.
RiO de Janeiro, 21 de' novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guil12em.
Eurico G. Dutra.
Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N.O 7.061

-DE

21

DE NOVEMBRO DE

1944

Prorroga até 30 de junho de 1945 o prazo da isenção de que tratam os Decretosleis ns. 6.198, de 13 de janeiro, 6.443, de 27 de abril, e 6.810, de 21 de
agôsto, todos de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da' Constituição, decreta:

•
Artigo único.
·Fica prorrogado até 30 de junho de 1945 o prazo da
isenção de que tratam os Decretos-leis ns. 6.198, de 13 de ja~eiro, 6.443, de
27 de abril, e 6.81p, de 21 de agôsto, todos de 1944.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1944, 123.0 da Independência ·e 56.0
da República.
GETULIO" VARGAS.

A.

DECRETO-LEI N. 0 7. 062 -

DE

22

4e Souza

Costa.

DE NOVEMBRO DE

1944

Dispõe sôbre os bens e instalações utilizados na produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica
O Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os· bens e instalações utilizados na produção, transmissão e
transformação e distribuição de eneriga hidro ou termo elétrica, desde que
sujeitos às normas do Código de Águas - Decreto n. 0 24. 643, de 10 de julho
de·1934_- e dos Decretos-leis ns. 2.281, de 5 de junho de 1940,3.128, de
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19 de março de 1941, e 5.764,.de 19 de·agôsto de 1943, ainda que opera.
dos por emprêsas preexistentes àquele C6digo, concorrendo diretamente para
aquelas atividades, ·são vinculados a êsses serviços, não podendo ser desmem.
brados, vendidos ou cedidos Sem prévia e expressa autorização dos poderes
competentes, definidos nas leis e regulamentos sôbre a matéria,
Art. 2.0 Os atos dos Govêrnos estaduais e municipais que se proponham a promover a desapropriação dêsses bens e instalações, na conformidade do Decreto-lei n, 0 3.365, de 21' de junho de 1941, .ficam sujeitos à apro.
vação prévia "do Presidente da República, na forma do Decreto-lei n. 0 . 1. 202,
de 8 de abril de 1939, e ouvidos o Ministério da Agricultura e o Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica.
Art. 3.0 O artigo precedente se aplica às desapropriações em curso,
sustando-se, até a aprovação de que. trata o art. 2.0, os efeitos dos atos estaduais ou municipais correspondentes.
Art. 4.0 O presente Decreto-lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas .as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de noveffibro de 1944, 123.0 da Independência e 56,o
da República.

'

GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.
Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 7. 063 -

DE

22

DE NOVEMBRO DE

1944

Abre crédito suplementar ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto ao Ministério d!l! Justiça e Negócios Interiores -Anexo n. 0 18 do Orçam~nto Geral da República pára 1944 - o crédito de
Cr$ 23.925,00 (vinte e três mil novecentos e vinte cinco cruzeiros), suplementar à Verba 1 - Pessoal, Consign.3ção li - Pessoal Extranumerário, Subconsigi1ação 05 - Mensalistas.
A:rt. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na datã. de sua publicação.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
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DE

EXECUTIVO

22

DE NOVEMBRO DE

169
1944

Aprova as modificações introduzidas no contrato relativo ao prosseguimento do
programa de cooperação em matéria de .saneamento e saúde pÚblica, a
cargo do Serviço Especial de Saúde Pública
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 18.0 da Constituição, decreta:
Art. 1.° FiCam aprovadas as modificações introduzidas no contrato reR
lativo ao prosseguimento do programma de cooperação em matéria de saneaR
menta e saúde pública, a cargo do Serviço" Especial de Saúde Pública, assi~
nado a 25 de novembro· de 1943, entre os Governos do Brasil e dos Estados
Unidos da América.
Art. 2.0 As modificações a que se refere o ·artigo anterior, indicadas a
seguir, são as acordadas por troca de correspondência entre o Instituto de
Assuntos Inter·Americanos e o :C..I.Iinistério de Educação e Saúde, conforme
consta do processo n. 0 67.404-44 do referido Ministério:
Cláusula 111

"0 Govêrno Brasileiro de-'lignará um Superintendente do SESP
que for aceito pelo chefe da Missão T~cnica do Instituto.
"Com a aprovação do Ministro, o Superintendente do SESP poderá delegar seus poderes a funcionários ào. SESP e a membros
da Missão Técnica do Instituto que poderão, por acôrdo mútuo entr8
o Chefe da Missão Técnica e do Superintendente do SESP, ser
designados para o SESP",
Cláusula IV
, "Os princípios e normas administrativas a serem seguidos para
a execução do programa de saúde e saneamento no Brasil serão decididos de comum acôrdo pelo Ministro da Educação e Saúde e pelo
Chefe da Missão Técnica. O programa de saúde e saneamento· consistirá de projetos separados, Cada projeto ,.será incorporá. do numn
descrição de projeto que será "mUtuamente aprovada e assinada numa
Superintendente do SESP e pelo Chefe da Missão Técnica. Essa
descrição definirá a natureza dos trabalhos a serem executadOs, a
conseqüente consignação de fundos e assuntos outros que o Superb.tendente do SESP e o Chefe da Missão Técnica julgarem necessário incluir. Todos os projetos serão executados pelo Superintendente
do SESP de acôrdo com os princípios assentados em comum acôrdo
pelo Ministro da Educação e Saúde e pelo Chefe da Missão Técnica".
Cláusula X
"O Superintendente do SESP terá autoridade exclusiva de escolher, nomear e demitir os funcionários do SESP e estabelecerá os
salários, transferências e condições de emprêgo dent'ro do SESP (excetuando-se os que forem empregados de comum acôrdo pelo Superintendente do SESP e pelo Chefe da Missão Técnica, em caráter
profissional e técnico) . Os funcionários do SESP serão remunerados
com os fundos do SESP. Os funcionários públicos brasileiros, quando
a serviço do SESP, não perderão os direitos quel naquele caráter lhes
correspondam".
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Cláusula XIV
"0 Superintendente do SESP fornecerá, ao Ministro da Edu.
cação e Saúde e 8o Chede da Missão Técnica, relatórios sôbre· o pro.
gressO das atividades do SESP e seus projetos específicos nas oca~
siões que forem combinadas entre êles e o Superintendente do SESP.
O Chefe da Missão Técnica ou os seus rlelegados poderão inspedond:os projetos e a:tividades, bem como os registros e arq~ivos do SESP,
quando assim julgarem necessário".
Art, 3.0
blicação.
Art. 4.0

O presente

Dec~eto·lei

entrará em vigor na data de sua pu-

Revogam-se às disposições. em contrár-io.

Rio de ·Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República.
GETUi.IO VARGAS.

Gustavo Capanema,
P. Leão V closo.

DECRETO~ LEI

N. 0 7. 065 -

.DE

23 DE NOVEMBRO DE 1944

Concede indulto a marítimos 'incursos nas &Jnções previstas no Decreto~lei
n. 0 4. 124, de 24 de fevereiro de 1942, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere .o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam indultados dos crimes de deserção do serviço da ma~
rinha mercante nacional e dos de engajamellto, sem a devida autorização,
em equipagem de navio estrangeiro, todos os' marítimos brasileiros que, havendo incorrido nos crimes previstos no Decreto~ lei n. 0 4 .124, de 24 de fevereiro de 1942, tenharri., depois dessa data, prestado ·efetiVamente· serviços
a· bordo de navios mercantes de países aliados do Brasil e já se hajam apresentado voluntàriamente ou voluntàriamente se apresentem às autoridades
navais de um pôrto brasileiro (Capita-nia dos Portos), o mais tardar até 15
de janeiro de 1945 para servirem na marinha mercante do ar·asil.
Parágrafo único. Os benefícios dêste indulto são extensivos aos condenados por quaisquer .dos crimes definidos no referido Decreto-lei n.0 4 .124,
de 24 de fevereiro de 1942.
Art. 2.0 A reincidência dos indultados em qualquer dos ·crimes de que
trata o Decreto-lei número 4. 124, de 24 de fevereiro de 1942, será considerada ágravante para sujeitá-los à -condenação no máximo das penas prescritas, pelos novos crimes em que incorrerem.
Art. 3.<;' O presente Decreto-lei entrará em vigor nq data: de sua
blicação, revogadas . as disposições em contrário.

pu~

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1944, 123.0 ·da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.

continua aqui>
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DECRETO-LEI N. 0 7. 066 -

DE. 23 DE

NOVEMBRO

DE 1944·

Abre ao Ministério da Viáção e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
1.939 .000,00, para despesas a can}.Ó. do Serviço de Navegação da. Bacia
do Prata

o· Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, d_ecreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de um milhão novecentos e trinta e nove mil cruzeiros (Cr~
1.939.000,00), para atender às despesas (Serviços e Encargos) com a reforma
·do material fixo e flutuante e com a aquisição de materiais destinados ao Departani.ento do Alto Paraná do Serviço de Navegação da Bacia P,o Prata.
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrar:á em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em

contrár~o.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza

DECRETO-LEI N.O 7. 067 -

DE 23 DE

C~ta..

NOVEMBRO

DE 1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito· especial de Cr$
4. 000,00, para pa~amento de contribuição devida à Contadoria Geral de
Transportes
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
~
Art.. 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de quatro mil cruzeiros (Cr$ 4.000,00), para atender ao pagamento (Serviços e Encargos) da contribuição devida pela Viação Férrea Federal Leste Brasileiro à Contadoria Geral de Transportes, relativa ao ano
de 1939.
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art, 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João ae 1viendonça Lima.
A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 7.068 -

t<;XECUTIVO

DE

23

DE NOVEMBRO DE

1944

Abre ao Ministério da Fazenda, o crédito suplementar de Cr$ 150.000,00,
à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição e que lhe confere

0

att. 180 da ConStituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de cento e cinqüenta mil
cruzeiros (Cr$ 150.000,00), ern refôrço da· Verba 2 · - Material, do vigente
orçamento do ~./.[inistério da Fazeft'tia (Anexo n. 0 16 do Decreto-lei n. 0 6.143,
de 29 de dezembro de 1943), como segu~:
VERBA 2

Consignação Ill

MATERIAL

Diversas Despesas

S/c. n. 0 41-Passagens, transporte de pessoal e de suaS
b~<gagens

04- Diretoria Geral da Fazenda Nacional
06- Serviço do Pessoal. . . . . . . . . . . . . .

Cr$ 150.000,00

Art. 2.o Êste Decreto-lei en'trará em vigor na d2ta de sua publicação.
Art. 3.0 Revog<!m-se

&.<S

disposições em contrário.

R'i~ de Janeiro, 23 de novembro de

1944, 123.0 da Independência e

56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A.

DECRETO-LEI N. 0 7. 069 -

DE

23

ae

Souza Costa.

DE NOVEMBRO DE

1944

Abre ao Min'istério da Fazenda o crédito suplementar de Cr$
à verba que especifica

150.000,00

O Presidente da República, usando da atribuição e que lhe confe~e o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art.· 1.° Fica ab8rto .o crédito· suplementar de cento e cinqüenta mil
cruzeiros (Cr$ 150.000,00), em refôrço da Verba 2 Materic;,·l, do vigente
orçamento do Ministério da Fazenda (Anexo n. 0 16 do Decreto-lei n. 0 6.143,
de 29 de dezembro de 1943),. como segue:
VERBA 2

Consignação lll

1\'!ATERIAL

Diversas Despesas

0

S/c. n. 31- Aluguel ou arrendamento de imóveis; foros:
seguros de bens ·móveis e imóveis

09- Tribunal de Contas e Delegações. . . . . .

Cr$

150.000,00
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Art, 2.0 Êste Decreto~ lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art, 3.0 ,Revogam-se

QS

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1944, 123. 0 da Independência e
56.0 da República,
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO~ LEI

N: 0 7. 070 -

DE 23 DE NOVEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Educação e Saúde o crédito especial de Cr$ 4.391.970,00,
para refôrço do abastecimento dágua a Santa Cruz

O Presidente da Repúb!iq1, usando da atribuição e que lhe confere o
art. 180 da Constituição, dect'eta ':

Art. 1.° Fica nberto ao Ministério da Educação e Saúde o crédito especial de quatTo milhões, trezentos e noventa e um mil e novecentos e setenta
cruz'eiros (Cr$ 4. 391.970,00), que será distribuído à Tesouraria do Dep~rta
mento de Administraçao do mesmo, Ministério, para atender às despesas
(Obras, Desapropriações, Aquisições de ImÓVeis e' Equipamentos), com a execução da sobras de refôrço do abZ-•stecimento dágua a Santa Cruz, a cargo do
Serviço Federal de Águas e Esgotos.
ArL 2.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicaçB:o.
Art. 3.0 Revogam-se

6.'S

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1944, 123. 0 d~ Independ&ncia e
56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gusta-.;;o Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.071 -

DE 23 I;)E NOVEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Agri:::.ultura o crédito suplemen.tar de Cr$ 20. 000,00
à verba que especifica
O

Presidente da Repúblic:;., usando . da atribUição que lhe confere o

<J.rt. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto o crédito de vinte mil cruzeiros (Cr$ 20.000,00),
suplementar à Verba 1 ~ Pessos.·l, do vigente orçamento do Ministério da
Agricultura (Anexo 14 do Dec~eto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943),
como segue:
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VERBA 1 -

EXECUTIVO
PESSOAL

Consignação 111 -

'vantagens

14 -Gratificação de representação
04- Departamento de AdministraÇão
06- Divisão do Pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cr$

20. 000,00

Art. 2.0 ~ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam~se

lXS

dispos.ições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1944, 123.0
56.0 da Repúbiíca.

da Independência e

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N .0 7. 072 -

DE

23

DE NOVEMBRO DE

1944

Abre ao -Ministério da Agricultura o crédito suplementar de Cr$ 19 .·ooo,oo,
à verba que especifica
O Presidente da Repúblic&>, usando da atribuiçãb que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:

Art, 1.° Fica aberto o crédito suplementar de dezenove mil cruzeiro~
(Cr$ 19.000,00), em refôrço da Verba 2 - Material, do vigente orçamento
do Ministério da Agricultura (Anexo n. 0 14 do Decreto-lei n.O 6.143, de 29
df' dezembro de 1943), como segue:
VERBA

2 -

Consignação 111 -

MATERIAL

Diversas Despesas

S/c. n. 0 31-Aluguel ou arrendamento de imóveis; foros;
segun?s de bens móveis e imóveis
21 -

Departo.mento N acionai da Produção
Vegetal
04- Divisão de Terras e Colonização

Cr$

19. 000,00

·Art. 2. 0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na ~ata de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1944, 123. 0 da Independê-ncia e
56.0 d.a República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
A. de Souza Costa.
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DECRETO:-LE! N. 0 7.073 -

175

DE 23 DE NOVEMBRO DE 1944

Estende as medidas constantes do Decreto-lei n.0 893, de 26 de novem-·
bro de 1938, aos teúenos situados em ]acarepaguá, Distrito Federal, de
que trata o Decreto-lei n.O 5. 877, de 4 de outubro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere- o artigo 180 da Constituiçãq, e considerando a existência do estado de guerra
declarado pelo Decreto n.0 _10.358, de 31 de agôsto de 1944, decreta:
,
Art. 1.0 Ficam estendidas as medidas constantes do Décreto-lei n. 0 893,
de 26 de novembro de 1938, na parte que lhes fôr aplicável, aos terrenos
situados em ] acar~paguá, Distrito Federal, ora utiliza de:> pela Coordenação
da Mobilização Econômica de acôrdo coffi o Decreto-lei n. 0 5.'877, de 4 de
outubro de 1943.
Parágrafo umco. Os foreiros, arr~ndatários, possuidores, ocupantes e
quantos se julguem com direito a qualquer porção dos referidos terrenos exibirão os 'titulas em que fundam o seu direito à Primeira Comissão Especial
Revisora de Títulos de Terras nomeada em 4 de janeiro de 1939 e funciOnando
no Ministério da Agricultura.
·

Art. 2.0 A presente Lei entra em vigor na data
revogadas as di~posições em contrário'.

ctJ

sua publicação,

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO-LEI N. 0 7. 074 -

DE 23 DE NOVEMBRO DE 1944

Abre ao 1\iinistério do Tz·abalho, Indústria e Comércio o crédito especial de
Cr$ 274.591,80, para pagamento de contribuição ao lilstituto de Aposen·
tadoria e Pensões dos lndústriá:rios
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decr~ta:'
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
o crédito especial de duzentos ·e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa
e um cruzeiros e oitenta centavos (Cr$ 274.591,80), para atender à despesa
(Serviços e Encargos) com o pagamento da contribuição devida ao Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos Industr.iários, de que trata o processo pro·
tocolado na Secretaria da Presidência da República sob n.0 38.866-44.
Art. 2.0

:t;:ste Decreto·lei eritrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em coritrário.

Rio de Janeiro, 23 de noverp.bro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de. Souza Costa.
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DECRETO-LEI N.O 7.075

EXECUTIVO -

-DE

24

DE NOVEMBRO DE

1944

Abre ao Ministério da Agricultura -o crédito suplementar de Cr$ 3. 000,00 à
verba que especifica
O P!esidente da República, uSando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto o crédito suplementar de três mil cruzeiros ( Cr'$
3.000,00) à Verba 1 -Pessoal, do Anexo n. 0 14 -Ministério da Agricultura, do Orçamento Geral da República em vigor (Decreto-lei n. 0 6 .143, de
29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA

1

-

PESSOAL

Consignação lll S/c n. 0 14 -

Vanta,gens

Gratificação de representação
04· - Departamento de Administração
06 - Divisão do Pessoal. . . . . . . . . . .

Cr$

3. 000,00

Art. 2:o

Êste Decreto-lei entrará em. vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-:se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

A. de Souza Cpsta..

DECRETO~LEI

~1bre

N. 0 7.076

~ DE

24

DE NOVEMBRO DE

1944

ao Ministério da Fa.zenda o crédito suplementar de Cr$ 35. 000,00, à
vetba que especifica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto o crédito
zeiros (Cr$ 35.000,00), em refôrço
orçamento do Ministério da Fazenda
de 29 de dezembro de ~943), como
VERBA 2

Consignaç:.ão li
S/c. n.

0

17

~

~

suplementar de trinta e cinco mil cruda Verba 2 ~ Material, do vigente
(An0xo n. 0 16 do Decreto-lei n. 0 6. 143,
segue:

~

MATERIAL

Material de Consumo

Artigos de expediente, desenho, ensino e
educZLção; artigos escolares para distribuição; fichas e livro.s de escrituração; impressos e m·aterial de classificação, inclusive fichas bibliográficas e de referência
22 - Delegacias Fiscais. . . . . . . . . . . . . . . .

Cr$

35. 000,00

ATOS

i77

DO PODER EXECUTIVO

Parágrafo Único. O crédito a que se refere êste artigo se destina à De-legacia Fiscal em São Paulo.
Art. 2.0
0

Art. 3.

Êste Decreto·lei entra em Vigor na data de sua publicação.
R_evogam-se as ,disposições em contrário.

Rio de Janeiró, 24 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República:
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa,

DECRETO-LEI N. 0 7. 077- DE 24 DE NOVEMBRO DE 1944

Cria, no Ministério da Marinha, o Centro de Instrução do Rio àrs janeiro
O Presidente- da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criado, no Ministério da Marinha, o Centro de Instrução
do Rio de Janeiro, com o objetivo de selecionar, instruir e ádestrar o pessoal
da Armada.
Art.
mente.

2'.0

O regulamento do referido Centro será expedido oportuna-

Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em cont:Í'ário.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO-LEI N. 0 7.078-DE 2.4 DE NOVEMBRO DE 1944

Cria a carreira de Dentista no Quadro Perma;nente do Ministério da Aero.
náutica, e dá Outras piovidêacias
O Presidente da República, usando da atríbuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica:, criada, na fonna da T~bela anexa, a carreira de Dentista,
no Quadro Permanente do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.0 A despesa com a exec'ução do dispoSto neste Decreto-lei, na importância anuli'l de Cr$ 396.000,0(, (trezentos e: n.oventa e seis mil cruzeiros) será atendida com os recursos da co-nta-corrente :10 Quadro.
CIJl. de Leis -
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Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor a 1 de janeiro de 1945.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

] oaquim Pedro Salgado Filho.
MINIS'l'l!:RIO DA AERONAU'l.'ICA.

QUADRO PERMANENTE
..

I

Número I
de
I
cergos

l
I
I
I

1
2

I

4

7
11

Carreira ou cargo

Classe
ou
padrão

Dentista

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

K

J

I
H
G

I
I
I

Ir

I
I
I
I
I
I
I

Exc~-

dentes

)

-

Vagos

7
11

-

I

II

Provi~

sórios

11

1
2
4

-

l -

25

I

I
Ir
14

25

14

Observações - Os cargos provisórios serão suprimidos à medida que os
seus ocupantes forem sendo promovidos à classe superior. O número total de
cargos ocupados na carreira não poderá ser superior a 25.

DECRETO-LEI N.0 7. 079 -

DE 24 DE NOVEMBRO DE 1944

Abre ao Miru'stério da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 30.000,00,
à verba que especifica, e dá outras providf:ncias
O Presidente da República, ·usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
A!Í .. 1.° Fica aberto o cré<ijto suplementai" de trinta mil cruzeiros
(Cr$ 30.000,00), ,em refôrço da Verba 1 - Pessoal, do vigente orçamento
do Ministério da Fazenda (Anexo n.O 16 do Decreto-lei n.0 6.143, de 29 de
de dezembro de. 1943), como segue:
VERBA 1 -

PESSOAL

Consignação III 0

S/ c. n.

Vantagens

1 2 - Gratificação

·por serviço extraordinário
04- Diretoria Geral d:;, Fazenda Nacional
06- Serviço do Pessoal, .... , ...· . . . . .

Cr$

30.000,00

A'l'OS

DO PODER
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Parágrafo único. O crédito a que se refere êste artigo se destina ao
Serviço de Comunicações.
Art. 2.° Fica sem aplicação a importância de trint~ mil cruzeiros
(Cr$ 30.000,00), compreendida no crédito especial aberto pelo Decreto-lei
n.o 6. 212, de 20 de janeiro de 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revog:>.m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1944; 123.0 da Independência e

-56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 7 .. 080 -

DE

27 DE NOVEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
15.000. 000,00 para atender ao prosseguimento e inÍcio de obras a cart,o
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de quinze milhões de cruzeiros (Cr$ 15. UOO; 000,00), para atender às despesas (Obras, Desapropriações e Equipamentos) com os seguintes
serviços a cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem:

Cr$
a) Prosseguimento da construção da nova estrada Rio-São
Paulo . . ............•................... · · · •. •.
b) Construção e pavimentação da estrada Juiz de ForaBenfica . . ......... · · ......... · · · · · · · · ··· · · · · · · ·

10.000.000,00
5. 000.000,00
15.000.000,00

Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vi,gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123:0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A.

·ae· Souza

Costa.
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;DECRETO-LEI N, 0 7.081 -

DE

EXECUcriVO

27

DE NOVEMBRO DE

1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
150.000,00 para o fim que especifica
O Presidente da República, usando dá atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto ao DA:inistério da Viacão e Obras Públicas o crédito
especial de Cr$ 150. 000,00 (centQ e cinqüenta"" mil cruzeiros), para. atender
às despesas (material) de inStalação e funcionamento do Serviço de Documentação, com a seguinte discriminação:

Cr$
Livros, fichas bibliOgráficas impressas, documentos, revistas e outras publicações especializadas, destinadas a biblioteca ou coleções ..... .
Móveis e artigos de ornamentação; máqUinas, aparelhos e utensílios de escritório, biblioteca, laboratório, gabiriete científico ou técnico e para
trabalhos de campo; aparelhos e utensíliOs de
copa, cozinha, ref€dtório, dormitório e enfermaria; inaterial de sericicultura, indústria de
,fiação e t~celagem de sêda.,, ............ .
Artigos de expediente, desenho, ensino e educação;
artigos escolares para distribuição; fichas e livros de escrituração; impressos e material de
classificação, inclusive fichas bibliográficas e
de referência ......................•....
Matérias primas e produtos manufaturados ou senilmanufaturados destinados á qualquer transformação
.............................. .
Vestuários, uniformes e equipamentos; artigos e
peças acessórias; roupa de cama, mesa e
banho, tecidos e artefatos, .......... , ..' .. .
Assinatura de recortes de publicações periódicas
Despesas miúdas de pronto pagamento ......... .
Publicações; serviçcis de i~;..ressão e de encadernação; clichês , , •.........
Ligeiros reparos, adaptações,. consertos e conservação de bens imóveis e móveis ......... .
Telefone, telefonemas, telegramaz, radiogramas e
porte postal ...........•.....•...........
h

Art. 2.0
blicação.

Art. 3.0

•••••••••••••

10.000,00

25.000,00

10.000,00
15.000,00

3.6QO,OO
3.000,00
25.000,00
30.000,00
27.000,00
1.400,00

150.000,00

O presente Decreto-lei ent.rará em vigor na data de sua puRevogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

João de Met1dança Lima.
A. de Souza Costa.

continua aqui>
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DECRETO-LEI N. 0 7 .0'82 -DE 27 DE NOVEMBRO DE 1944

Dispõe sôbre o regime escolar no ensino superior
O Presidente da República, usando da atTibuição que lhe. confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os alunos inabilitados em três anos, num curso de ensino
superior, não serão nesse curso admitidos a nova matrícula.
Parágrafo únicO. Não se aplica o preceito dêste artigo se a inabilitação
se der por motivo de conVocação para o serviço militar.
Art. 2.0 itste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.(l
da· República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Ca.panema .

DECRETO-LEI N. 0 .7. 083 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1944

Dá nova redação ao art. 106 e respf;Ctivos parát},raios do Decreto-lei número
5. 893, dE; 19 de outubro de 1.943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 O art. 106 e seus parágrafos, do Decreto-lei n.O 5. 893, de 19
de outubro de 1943, passa a vigorar, com a seguinte redação:
"Art. 106. A União garantir~ as operaçôes da· Caixa e suas
filiais, financiando-as com os recursos necessários à sua instalação
e regular funcionamento.
§ 1.0 Para êsse efeito serão oportunamente abertos ao Iv'linis~
tério da Agricultura os créditos necessários até a importância de trezentos milhões de cruzeiros (Cr$- 300.000.000,00).
§ 2*° Fica o Ministro da Fazenda autorizado .a efetuar oper.ações de crédito para os fins do parágrafo anterior, cujo resgate se
fará, anualmente, com a percentagem de 50 % do lucro líquido da
Caixa, verificado em balanço de cada exercício.
§ 3.(l O saldo do crédito a que se refere o § 1.0, deduzidas f:s
despesas de instahção, servirá também para formar o lastro das caixas,
nos têrmos do art. 111.
•
§ 4.0 A percentagem de 50 % dos lucros líquidos a que alude o
§ 2. 0 será recolhida pela CaiKa ao Tesouro Nacional.
§ 5.0
O desvirtuamento na aplicação da soma destinada à formação do capital da C. C. C. constitui crime punível na fo"rma do
definido no DecretO-lei n.O 869, dEÍ 18 de novembro de 1938".
Art. 2. 0
Art. 3.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições ·em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A • de Souza Costa.
Apolonio Salles.
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DECRETOMJ....El N. 0 7.084- DE-27

DE NOVEMBRO DE

1944

Cria funções gratificadas para o Serviço de· Estatística Econômica e Financeira
do .Minist.ério da Fazenda e dá outras provid&ncias

~igo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
180 da Constituição, decreta:

0

.:r-

Art. 1.° Ficam criadaS no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, para o Se:rviço. de Estatística Econômica e Financeira, as seguintes funções gratificadas:
1 Chefe
1 Chefe
1 Chefe
1 Chefe
1 Chefe
1 Chefe
1 Chefe

de
de
de
de
de
de
de

Seção (S.E. - S.E.E.F.) com Cr$ -5.400,00 anuais.
Seção (S,I. - S.E.E.F.) com C c$ 5.400,00 anuais.
Seção (S.E.F. - S.E.E.F.) com Cr$ 5.400,00 anuais.
Seção (S. C.!. - S.E.E.F.) com Cr$ 5. 400,00 anuais.
Seção (S.E.A. - S.E.E.F.) com Cr$ 6. 000,00 anuais.
Seção (S.A. - S.E.E.F.) com CcS 4.200,00 anuais.
Seção (S.M. - S.E.E.F.) com C>·$ 4.200,00 anuais.

Art. 2.° Fica aberto no Ministério da Fazenda Anexo n. 0 15 do
Orçamento Geral da República para 1944, o crédito de Cr$ 4.500,00 (quatro
mil e· quinhentos cruzeiros) suplementar à Verba 1 - Pessoal, Consignação li!
Vantagens, Subconsignação 09 Funções gratificadas, para atender, no
período de 15 de novembro a 31 de dezembro, do corrente ano, à despesa
com o disposto neste Decreto-lei.
Art. 3.0

1tste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa .

DECRETO-LEI N.O 7.085 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1944

Prorroga o mandato dos membros compone:Jles d2s Comissões de Salário
Mínimo e dá outras providências
O PJ:esidente da República, ·usrindo da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art, 1,0 Fica prorrogado pelo prazo de um ano, a contar da data
em que se verifique o encerramento do período bienal, o mandato dos atuai9
membros componentes das ComissõeS de Salário Mínimo, inclusive dos que
exerçam as funçõe.s de presidente.
Parágrafo único. Serão preenchidas nos têrmos da legislação em vigor
as vagas que ocorrerem no transcurso da prorrogação.
Art. 2. 0 No caso de não observância do disposto no art. 90 da Consolidação das Leis do Trabalho, o ServiÇo de Estatística da Previdência e
Trabalho pode1·á · convocar as associações sindicais de gráu superior para que
apresentem, dentro do prazo de 15 dias, listas tríplices ele vogais e suplentes,
a serem indicados para a recomposição da respectiva Comissão de Salário
Mínimo.

A'l'OS

DO PODER
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Art. 3.0 E' condicionada à prévia existência de matéria d8liberativa, que
se enquadre e enuncie nos têrmos da legislação em vigor, a rea!ização das _
sessÇes das Comissões de Salário Mínimo.
Art. 4. 0
blicação.
Art. 5,°

O presente Decreto-lei entrará em vigor na data àe sua

pu~

Ficam revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filbo.

DECRETO-LEI N.0 ·7 .086

-DE

27

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza a Prefeitura do Disrito Federal a receber bens em doação e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 180 da Constituição, e nos têrmos do art. 31, do Decreto-lei n.0 96,, de
22 de dezembro de 1937, decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a Prefeitura do Distrito Federal a receber, em
doação, o domínio útil do "terreno, respectivas benfeitorias e instalações que
constituem o patrimônio d8. Associação Hospital de Caridade do Realengo,
situada na Rua Oliveira Braga, em Realengo.
§ 1.0 Ficam isentas de quaisquer ônus fiscais, custas e emolumentos, as
transmissões ou averbações que se fizerem necessárias para êsse fim,
§ 2. 0
As despesas decorrentes da presente doação, inclusive do desmembramento do terreno que faz parte dos bens/ do finado General Nestor Sezefredo dos Passos, em inventário e ainda não partilhados, caberão à Prefeitura
do Distrito Federal.

Art. 2.0 A Prefeitura do Distrito Federal deverá manter os serviços
médicos, farmacêuticos e odontológicos que a Associação Hospital de Caridade do Realengo vem prestando aos necessitados da localidade,
Art. 3.u A Prefeitura do Distrito Federal deverá conservar nos serviços
do· Hospital um médico, uma escriturária, duas enfermeiras e um prático de
farmácia que exercem atualmente suas funções na Associação Hospital de
Carida:de do Realengo.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 27 de llovembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marconaes 'Filho.
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DECRETO·LEI N. 0 7.087 -

DE

EXECUTIVO

27 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal- a conceder isenção de impostos predial
e territoriãl aos clubes desportivos, na forma que menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cOnfere o ar·
tigo 180 da Constituição e nos têrmos do art. 31, do Decreto-lei n. 0 96, de
22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.0 Fica 0 Prefeito do Distrito Federal autorizado a conceder isencão
dos impostos predial e territorial aos cluhes desporl1vos,. em cujas sedes, p~a
ças. ou campos, se pratiituem desportos náuticos ou terrestres, sem apostas e
a dispensar as mesmas entidades desportivas do pagamento de dívida relativa
a qualquer tributo, apurada até o corrente exercício.
Art. 2.o
d~

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56P
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 7. 088 -

DE 27 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a vender, em concorrência pública,
o imóvel que menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e nos têrmos dv art. 31, do Decreto-lei n.0 96, de
22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a vender, em
concorrência pública, o imóvel sito na Rua Almirante Saddock de Sá, entre
os números 346 e 360;.com área de 323 m2,63 (trezentos e vinte e três metroa
quadrados e sessenta e três decímetros quadrados) .
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N.0 7. 089 --;..- DE 27 DE NOVEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da justiça e Negócios Interiores, o crédito· suplementar de
'
Cr$ 480.000,00 à verba cjue especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil cruzeiros) à Verba 2 - Material, do Anexo 18 -

ATOS
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Ministério da Justiça e Negócios Interiores - do Orçamento Geral da República (Decreto-lei n.0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), cbmo segue:
VERBA 2 -

Consignação li -

MATERIAL

Material de Consumo

Subconsignação 22 - G&neros d_e alimentação e de dieta; alimentos pre•
parados; animais para corte; gêlo; artigos para fwnantes
04 - Departamento de Administração
03 -

Divisão do Material .....•...... _. . . . • . . .

Art. 2.0

~ste

Art. 3.0

Revogam-se as· disposições em contrário.

Cr$

480.000,00

Decreto-lei entra em vigor na. data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETullO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 - 7.090 -

DE

28

DE

NOVEMBRO DE 1944

Abre, ao Departamento de Imprensa e Propaganda o crédito suplementar de
Cr$ 80. 000,00, à dotação éfue especifica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 80.000,00 (oitenta
mil cruzeiros) em refôrço da Verba 2 - Material, do vigente orçamento do
Departamento de Imprensa e Propaganda, Anexo n. 0 4, do Decreto-lei número 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA 2 -

Consignação III -

MATERIAL

Diversas despesas
Cr$

Subconsignação 42 - Telefone, telefonemas, telegram'as, radiogramas e porte postal , .... ·............. : . .••........
Art. 2.0

80,.000,00
:ftste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as dispoSições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de novembro do 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V ARGA:!!;.

A. de Souza Costa.

186

ATOS

DO

PODER

DECRETO-LEI N . 0 7.091

EXECUTIVO

-DE

28

DE- NOVEMBRO DE

1944

Concede isenção de direitos de importação e demais taxas aduaneiras ao
ovino em pé e à carne de carneiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
tigo 180 da Constituição,_ decreta:

~ado

0

ar-

Art. 1.0 · O gado ovino em pé e a carne de carneiro, congelada ou res~
friada, classificados, respectivamente, nos artigos 5 e 86 da Tarifa da Alfândega, ficam isentos, pelo prazo de seis meses, contado da data dêste
Decreto-lei, do pagamento dos direitos de importação para consumo e demais
taxas aduaneiras,- inclusive a de previdência social.
Art. 2.0 1!;ste Decreto-lei entrará em vigor na data da .sua publicação,
Í'evogadas as disposições em cOntrário.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 7. 092 -

DE 29 NOVEMBRO DE 1944

Anula dfxretos de reforma e aposentadoria e dá outras providências
O Presidente 'da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam anulados o Decreto de 15 'de março de 1911, reformando
o 1.0 Sargento da Armada Olímpio Fernandes de Aguiar e o de 27 de março
de 1942, aposentando-o como Chefe de Portaria do Estado Maior da Armada.
Art. 2.0 Para todos os efeitos, é o mesmo Sargento considerado reformado na graduação de Sub-Oficial da Armada, a partir de 27 de rparço de
1942, percebendo, da data dêste Decreto-lei _em diante, os vencimentos da
mesma graduação, de acôrdo com a tabela então .em vigor, sem direito, porém, à percepção de quaisquer vantagens atrasadas. ·
Art. 3.0 :Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de· novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhetn.
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N. 0 . 7.093 -

DE

29

DE NOVEMBRO

DE 1944

Abre ao Miin~tério da Fazenda o crédito suPlementar de Cr$ 155.120,00, á
verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere o ar~
tigo 180 da Constituição, decreta:

Art· 1.0 Fica aberto o .crédito suplementar de cento e cinqüenta e cinco
mil, cento e viflte cruzeiros (Cr$ 155.120,00), em refôrço da Verba 1
Pessoal, do vigente orçamento do Ministério da Fazenda (Anexo n. 0 16 do
Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de i.943), como segue:
VERBA

1 -

PESSOAL

Consignação li -- Pessoal Extranumerário

SI c. n.O 06 -

Diaristas
04 Diretoria Geral da Fazenda Nacional
06 - Serviço do· Pessoal . . . . . .

Parágrafo único.
da Moeda.

Cr$

155. 120,00

O crédito de que trata êste artigo se destina à Casa

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio da Janeiro, 29 de novembro de 1944, 123.0 _da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO~LE,V

N.0 7.094 -

DE 29 DE NOVE_MBRO DE

1944

Exclui do ugime de fiscalização a emprêsa Pirelli S. A., Companhia Industrial
Brasileira, com sede em São Paulo, e dá. outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.0 e 7.0 do
DecretO-lei n.0 4.807, de 7 de Ojltubro de 1942, e no art. 4.0, parágrafo único.
do Decreto-lei n.0 5.661, de 12 de julho de 1943, decreta:

Art. 1.° Fica excluíd8 do regime de fiscalização pelo Govêrno a emprêsa Pirelli S. A., Companhia Industrial ,Brasileira, com sede em São Paulo.
Art. 2.°
1943.

Fica revogado o Decreto-lei n.O 5. 751, de 16 de agôsto de

Art. 3.0

~ste

Art. 4.

Revogam-se as disposições em contrário.

0

Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56P
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

i88
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DECRETO-LEI N.o 7. 095 -

DE

EXECUTIVO

29

DE NOVEMBRO DE

1944

Dispõe sôbre interstício para promoção
O Presidente da República, usando "da atribuição que lhe col)Íere o ar.
tigo J.80 da Constituição, ·decreta:
Art. 1.0 O interstício para as promoções decorrentes do Decreto~lei número 7.040, -de 10 de novembro de 1944, é o que estabelece o art. 13 do
Decreto-lei n. 0 5. 625, de 28 de junho de 1943 (Lei de Promoções) .

Art. 2.o O presente DecretO-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
,
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO-LEI N.0 7. 096 -

DE

29

DE NOVEMBRO DE'

1944

Dispõe sôbre cômputo de interstício e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O oficial que tiver ingressado nos quadros de acesso por efeito
de dispensa ou redução de qualquer requisito, caso não seja promovido durante o prazo fixado de validade daquela dispensa ou redução, não será excluído do quadro de acesso, mas só poderá cqncorrer às promoções após satisfazer integralmente aós requisitos normais.
'
Art, 2.0 Os interstícios .fixados no artigo 13
de 28 de junho de 1943, são computados da forma

do

Decreto-lei n. 0 5. 625.

seguinte~

a) Promoção a 1. 0 Tenente e Capitão - em relação às datas de promoção.
b) Promoção a oficial superior - em relação às- datas fixadas no artigo 43 do Decreto-lei n. 0 5. 625, de 28 de junho de 1943.
Parágrafo único.
forma.

As reduções de interstício são computadas da mesma

Art. 3.0 O presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1944, 123.0 da Irldependência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

A'l'OS
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DECRETO-LEI N.0 7.-097 -

DE

30

:JE NOVEMBRO DE

1944

Determina que a função de Comflndante da ,Escola de Ae.mnáutica é atinente ao
pôsto de Brigadeiro do Ar

O Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere o artigo 180 da Cànstituição, decreta:
Art. 1.0 A função de Comandante da Escola de Aeronáutica passa a
ser atinente. ao Pôs to de Brigadeiro do Ar.
Art. 2.0

ítste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art, 3.0

Revogam-se

a~

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
da República.
GETUÚO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N.0 7. 0981-

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1944

Abre ao Mini8tério da Guerra o c1·édito suplementar de Cr$ 2. 200. 000,00, à
verba que especifica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, dec:reta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementai- de dois milhões e duzentos
mil cruzeiros (Cr$ 2.200,000,00), em refôrço da Verba 1
Pessoal, do vigente orçamento do Ministério da Guerra (Anexo n.0 17 do Decreto-lei nÚ·
mero 6, 143, .de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA

1 -

PESSOAL

Consignaçifo V ..,..-- Outras DesPesas com Pessoal
S/c n.O 27 -

OutraS despesas
03 - Salário-família
17 - Diretoria de Intendência .•.•.•

Art. 2.0

~ste

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

c,$
2. 200. 000,00

Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO. VARGAS.

Eurico G. Dutra.
A. de Souza Costa.
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DECHETO-LE! N.O 7. 099 -

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1944

Abre ao Ministério da Marinha o crédito suplementar de C1·$ 1.100.000,00,
à verba que especifica
O Presidente da República, us'ando da atribuição que lhe confere
tigo 180 da Constituiçã0, decreta:

0

ar-

Art, 1.0 Fica aberto o crédito suplementar de um milhão e cem mil
cruzeiros (Cr$ 1.100.000,00), em ref8rço da Verba 1 - Pessoal,·do vigente
orçamento do Ministério da Marinha (Anexo n. 0 19 do Decreto-lei n.o 6.143,
de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA 1 -

Consigna~o

S/c n.0 27

V -

PESSOAL

Outras Despesas com Pessoal

Outras despesas
03 - Salário-fS:mília
19 - Diretoria de Fazenda ......... .

580.000,00

Consi!jzw.ção VII -'Inativos
S/c n. 0 31

Aposentados, jubilados, reformados, inválidos,
asilados e pessoal da reserva
19 - Diretoria de Fazenda ... ,,, ........ ,.

520.000,00
1.100. 000,00

Art. 2.0

ftste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 !
da República.
GETULIO VARGAS.

Hemique A. Guilhem.
A. de Souza Costa.

DECRETO~LEI

N.0 -7.100- DE 30 DE NOVEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
1.000.000,00, para a _Fábrica Nacional de Motores
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, d~reta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas o cré·
dito especial de t1JU milhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000,00), para atende1
às despesas (Material) de embarque, transporte e seguro de material adqui·
rido nOs Estados Unidos da América do N arte e destinado ao prosseguiment(
e instalação da .Fábrica Nacional ~e Motores. COntinua aqui>
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Parágrafo único. O crédito de que trata ~ste artigo será automâticaro.ente registrado e distribuído à Delegacia do Tesouro Brasileiro em 'Nova
York, à disposição da Comissão da Fábrica Nacional de Motores naquele
país.

Art. 2.0

:ftste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em

contrár,~o.

Rio de janeiro, 30 de novembro de 1944, 123 .. : :. da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A . de Souza Costa .

DECRETO-LEI N. 0 7.101 -

DE 30 DE NOVEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério· da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
2. 000.000,00, para prosseAuimento da construção da rodovia Lorena~
ltajubá

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confei-e o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito
especial de dois milhões de cruzeiros (Cr$ 2.000.000,00), para atender às
despesas (Obras, Des'apropriações, Aquisições de Imóveis e Equipamentos) com
o prosseguimento da construção da rodovia Lorena-Itajubá.
Art. 2.0

ítste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Óma.

A. de Souza Costa.

DECRETÓ-LEI N.0 7.102 -

DE 30 DE NOVEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito suplementar de
Cr$ 15. 000,00, à verba que especifica
O Presidente da RepúbliCa, usando _da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto o crédito suplementar de quinze mil cruzeiros
(Cr$ 15.000,00), em refôrço da Verba 1 - Pessoal, do vigente orçamento
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do Ministério da Viação e Obras Públicas (An~xo n.0
n.0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), ~orno segue:
VERBA

Con~ignação V -

S/c n.0 25 -

1 -

22 do Decreto-Ie!

PESSOAL

Outras Despesas com Pessoal

Substituições
04 - Departamento de Administração
06 Divisão do Pessoal . • . . . • . . . •

Art. 2.0

~ste

Art. 3.0

Revogam~~e

Cr$

15. 000,0(

Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicaçãO

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.'
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.103 -

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1944

Concede auxilio à Associação Brasileira de Normas Técnicas, e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar
tigo 180 da· Constituição, decreta:

Art. 1.0 E' conc~dida à Associação Brasileira de Normas Técnic~ (A
B. N. T.), a partir dE: 1 de janeiro de 1945, o auxilio anual de cem mil cru
zeirqs (Cr$- 100.000,00), para elaboração de normas, especificações e mé
todos de ensaios de material necessários ao progre:;so da indústria nadam;
e, especialmente, ttlndo em vista as nec'essidades dos serviços pÚblicos civí
da União.
Art. 2.0 O auxílio a que se refere o artigo anterior será pago por cont
de dotação própria, para ês.se fim incluída no orçamento do Departament
Administrativo do Serviço Pó.blico, ria Verba 3 - Sel'Viços e Encargos, 06 Auxílios, contribuições e subvenções.
Art. 3.0 E' peÍ-mitido à -A.B.N.T. receber subvenções e auxílios de
Estados e Municípios ou outros quaisquer, sem prejuízo ·do que lhe é outo1
gado pelo "presente Decreto-lei.
Art. 4.0 O Departamento Administrativo do Sel'ViÇo Público (D.A
S. P. ) oi·ganizará o programa dos trabalhos que serão soliCitados, anualment1
à A. B. N. T. e que interessem diretamente ao serviço civil federal, tefido com
objetivt~:
·
a) a fixação de tipos e padrões;'
b) o estabelecimento de especificações destinadas a definir a qualidaà
e a regular o recebimento de materiais;
c) a unifiCação d~ métodos de ens-aio;
d) a codificação de regras e prescrições relativas a produtos e à ex1
cução de Óbras;
'
e) a unificação e fixação da terminologia e dos símbolos.
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Parágrafo único. Dos trabalhos executados em cada exerc1c10, deverá a
A.B.N.T. apresenter circunstanciado relatório ao D.A.S.P., dentro do priw
rneiro trimestre do exercício seguinte.
Art. 5.0 As normas, especificações e métodos de ensaio, aprovados pela
A.B. N. T., serão adotodos nos serviços públicos civís da União, a juízo do
D.A.S.P. que, para tal fim, baixará portarias.
Art. 6.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da N.epública.
GETUL10

VARGAS.

A. da Souza Costa.

DECRETQwLEI N.0 7.104 -w

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1944

Abre ao MiniStério da Educação e Saúde o c;édito suplementar de
Cr$ 100.000,00, à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituiçã(J' decreta:
Art. 1.0 · Fica abe:rto o crédito suplementar de cem mil cruzeiros (Cr$
100 .. 000,00), em refôrço da Verba 2 Material, do vigente orçamento do
Ministério da Educa\dão e Saúde (Anext> n. 0 15 do Decretowlei n. 0 6.143, de
29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA 2 -

Consigrwção Ill ::;;c. n. 0 29 -

MATERIAL

Diversas Despesa$

Acondicionamento e. embala:gem; armazenageln, carretos, estivas e capatazias; transporte de encomendas, cargas e animais;
alojamento e alimentação dêstes e de se.us
tratadores em viagem; seguros de transw
porte
34 - Departamento Nacional de Saúde
13 - Serviço Federal de ÁgUas e
Esgotos ................. ·

Cc$

100.000,00

Art. 2.0

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

Art. 3.0

Revogamwse -'as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1944, 123.0 da lndependênci'a. e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema,
A. de Souza Costa.
Cal. de Leis -

Vol. VII

F. 13
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DECRETO-LEI N.o 7.105 -

DE

30 DE

NOVEMBRO

DE 1944

Câa cargos, suprime funções gratiiicade.s no Quadro . Único do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio e àá outras providências
O

Presidente da Repáblica, usando da atribuição que lhe confere

0

art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam cdados, no Quadro Único do 'Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, os seguintes cargos isolados de provimento em comissão:
1

Delegado
Delegado
1 Delegado
1 Delegado
1 . Delegado
1 Delegado
1 pelegado
1 Delegado
1 Delegado
1 Delegado
1 Delegado
1 Delegado
1 Delegado
1 Delegado
1 Delegado
1 Delegado
1 Delegado
1 Delegado
1 Delegado
1

Regional
Regional
Regional
Regional
R12gional
Region::!.l
Regional
Regional
Regions.•l
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Reg,"ional
Regional

do Tmbalho
do Trabalho
do Trabsolho
do Trabalho
do Trabalho
do Trabalho
do Trabalho
do Trabalho
do. Trabalho
do Trabalho
do Trabalho
do Trabalho
do Trabalho
do ·Tt:::.•balho
do Tmbalho
do Trabalho
do Trabalho
do Trabalho
do Trabalho

(Amazonas), padrão L.
(Pará), padrão M.
(Maranhão), padrão L.
(Phrui), padrão L.
(Ceará), padrão M.
(R. G. Norte), padrão M.
(Paraíba), padrão M.
(Pernambuco), padrão N.
(Alagoas), padrão M.
(Sergipe), }:!adrão M.
(B<>.•hia), padrão N.
(E. Santo), padrão L.
(R. Janeiro), padrão N.
(M. Gerais), padrão N.
(Paraná), padrão M.
(Santa Catarina), ps.odrão M.
(R. G. Sul), padrão N.
(Goi;:;..z), padrão L.
(M. Grosso), padrão L.

Art. 2.° Ficam suprimidas, no mesmo Quadro e Ministério, dezenove
funções gratificadas de Delegado Regional_ do Tr<>.•balho.
Art. 3. 0 Para atender à despesa com a execução do disposto neste'
Decreto-lei, no período de 1 a 31 de dezembrq do corrente ano, fica 8.berto,,
ao Ministério, do Trabalho, Indústria e Comércio · - Anexo n.0 21 do Orça._
mento Geral d.a República para 1944, o crédito de Cr$ 57.100,00 (cinqüenta e sete mil e cem cruzeiros), suplementar à Verba 1 Pessoal, Consignação I Pessoal Permanente, Subconsignação 01 Pessoal Perms.~
nente.
Art. 4-, 0 Êste Decreto-lei entrará E~m vigor em 1 de dezembro de 1944.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1944; 123.0 da Independência e

56.0 da :RepÚblica.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
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N.0 7.106 -

DE

30

DE NOVEMBRO DE
1.

1944

Abre ao Ministério aa Viação e Obras Públicas o crédito suplementar de
C•$ 15, 000,50 .à verba que especifica
O Presidente da República, uSando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de quinze mil cruzeiros e
cinqüenta centavos (Cr$ 15.000,50) em refôrço da Verba 3 Serviços e
Encargos, do vigente orçamento do Iv.Iinistério da Viação e Obras Públicas
(Anexo n. 0 22 do Decreto-lei n.o 6.143, de 29 de dezembro de 1943),
como segue:
VERBA 3 SERVIÇOS E ENCARGOS

Diversos

Consignação I -

S/ c. n. 0 18- Indenizações
31- Depa.rtamento Nacional de Estradas de
Ferro
02- Estr.ada de Ferro Bahia e Minas ·Cr$ 15. 000,50
Art. 2.0 Êste Decreto~ lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revog~~se as disposições em contrário.
Rio de JaneirO, 30 d'e novembro de 1944, 123.0 da Independência e

56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa .

DECRETO-LEI ;N".0 7.107 -

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1944

Abre ao Ministério da Agricultura o crédito suplementar de Cr$ 1. 600,00 ·
à verba que especifica

O Presidente da República, usando da atribuição que !he confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto o crédito suplementar de mil e seiscentos cruzeiros (Cr$ 1.600,00) à Verba 1 Pessoal, Anexo 14 Ministério da
Agricultura•, o Orçamento Geral da República em vigor (Decreto-le~ número 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA

1 -

Consignação 111 -

PESSOAL

Vantagem

S/ c. n. 0 14- Gratific~ção de representação
04- Departamento de Administração
06- Divisão do Pessoal ......... .
c,s 1. 600,00
Art. 2.0 Êste Decreto-lei. entra erri. vigor na data de sue publicáção.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1944, 123. 0 da Independência e
56,0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Saiies.
A. de Souza Costa.
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N. 0 7. 108 ~

DE

EXECU'l'IVO

1

DE, DEZEMBRO DE

1944

Desapropria, para fins de utilidade pública, um ter:eno em Natal, Estado do
Rio Grande do Nor te

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 0 ar.
tigo 180 da Constituição e de acôrdo com o § 2.0 do art. 2.0 , combinado com
as letras a e b do art 5,,0 do Decreto·lei n. 0 3 .365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1..° Fica desapropriado, por utilidade púbEca, o domínio diretO
do terreno com a Éirea de 201. 152,20 :m2, situado no local denominado "Quin·
tas da Boa Vista", cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, o qual,
em virtude da concessão feita pela carta de sesmaria n. 0 76, de 6 de janeiro
de 1. 605, do então Governador Geral, pertence à PFefeitura Municipal de
Natal, tudo de acôrdo com o processo n. 0 7. 059·44, da Secretaria da 1\/Ia.
rinha.
Art. 2.0 Êsse imóvel destina·se à ampliação das instalações da Base
Naval de Natal.
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em· vigor na data de sua pu.
blicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1944, 123.0 da Inçlependência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilh.em.

DECRETO·LEI- N. 0 7. 109

~ DE 1 DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza a aquisição de teueno em Natal
O Presidente da República, usando da atribuição que· lhe confere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta.:
Art. 1.° Fica autorizada n aquisição, pela União, do domírdo útil do
terreno municipal com a área de 201. 152,20 m2, situado no local denominado
"Quintas da Boa Vista", cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,
aforado pela respectiva Prefeitura IJ.runicip:?-1 ao Senhor Alfredo Edeltrudes
de Sousa, com as benfeitorias que existam, pela importância de duzentds e
um mil cento e cinqüenta e dois cruzeiros e vinte centavos (Cr$ 201.152,20),
de acôrdo com o processo n. 0 7 .059·1944, da Secretaria de Iv:1arinha.

·a

Art. 2.0 O imóvel em aprêço destina-se
ampliação das instalações da
Base Naval de Natal, no interêsse da Defesa Nacional.
Art. 3.0 A despesa :resultante deverá correr à conta do
n. 0 6. 085-A, de 10 de dezembro. de 1943.

Decreto-lei

Art. 4.0 O presente Decreto·lei entrará ern vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.
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DECRETO-LEI N.O

7.110~DE

4

DE

DEZEMBRO DE

1944

Orça. a Receita e lix<:t a De!ó:pesa do Distrito Federal para o exercício de 1945

O Presidente da R2-púb1ica, us<:ndo da atribuição que lho confer-em os
arts. 180 da Constituição e 31 do Decre~o-lei n.~ 96, de 22 de clezen1bro de
1937,

de::reta:

Art. 1.0 O orçamento geral do Distrito Federal para o exerc1c10 de 1945,
estima a Receita em Cr$ 734. 650.000,00 (setecentos e trinta e quatro
milhões, seiscentos e cir.qüenb mil cmzeiros) e calcula a Dezpesa em
Cr$ 734.640.990,00 (setecei.ltos e trinb e quarto milhões seiscentos c quarenta mil novecentos e·noventa cruzeiros).
Art. 2.0 A Receit:!, cOnforme o B.nexo n. 0 1, será realizada com o pr-oduto do que fôr arrecad2do sob oS seguintes títuios e sub-títulos :

I

~·

Receita ordinária

a) Receita tributária :

c,·$
494.750.000,00
88.600. 000,00

583.350.000,00

b) l:Ceceita patrimonial .......................... .
c) Rec8itas divers3.s ............................ .

21. 500.000,00
13.000. 000,00

Impostos ....•...............
Taxas ..................... .

II -

Receita e:.<:tnwrcl:inári« -....................... .

617.850.000,00
116. 800.000,00
734. 650. 000,00

Art. 3.0
forma:

A Despesa, cliscrimim::da em ane::ros, distribuir-se-á d8. se-guinte

c,s
416.352.200,00

Pesscal

I

II

Material :
a) Permanente
b) De consumo

III -

8. 241.700,00
79.165.272,00

87.406.972,00

7. 000. 000,00
23.202. 972,00
6. 627. 100,00
71.334.400,00
120.267.346,00
2.450. 000,00

230.881.818.00

Despesas diversas :

a) Imóveis ....................
h) Encargos correntes ..........
c) Subvenções e auxílios .......
d) Serviços adjudicados .........
e) Obrigações .................
f) Eventuais ..................

.
.
.
.
.
.

734. 640.990.00
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Art .. 4.0 Fazem parte integrante do presente Decreto-lei, os anexos que
o acompanham, especificando a Receita e discriminando a' Despesa, com a
indicação da respectiva legislação.

Art. 5.°

Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a realizar as

operações de crédito que se tornarem necessárias, para a antecipação da Receita, até o máximo de Cr$ 50.000. OOO,OO- (cinqüenta milhões de cruzeiros).

Art. 6.° Fica o Prefeito do Distrito Federal _autorizado a aplicar o saldo,
que vier a verificar-se da execução dêste Decreto-lei, em serviços hospitalares
e de educação, -na proporção de 50 % para cada um,
Art. 7.0 'Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondf!S Filho.

DECRETO-LEI N. 0 7.111 -

DE

4 DE DEZEMBRO DE 1944

Prorroga 0: prazo a que se refere o art. z:o do Decreto-lei n,0 6. 589, de 15
da junho de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe. confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica prorrogado até 31 de dezembro do corrente ano o prazo
a que se refere o art. 2.0 do Decreto-lei n. 0 6.589, de 15 de junho de
1944, para apresentação ao Tribunal de Contas do relatório circunstanciado
das operações do "Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da
Defesa Nacional", pertinentes ao e.....::ercício de 1943.
Art. 2:0

f:ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se es disposições em contrB.rio ..

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VÃRGAS,

A, da Souza Costa.
Alexandre Marcondes Filho.

llemique A. G.uilhem.
Eurico G. Dutra.

P. Leão Veloso,
João 'de Mendonça Lima.
Apolonio' SalJes.
Gustavo Capa.nema,.
Joaquim Pedro Sal.gado Filho.
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DECRETO-LEI N.0 7.112

199

DE 4 DE DEZEMB~O DE 1944

Autoriza a emissão de "Let1·as do Tesouro"
O Presidente da República, us:mdo da atribuição que lhe confere o artÁgo 180 da Constitu:ição, decreta:
Art. 1.0
É o Ministro de Est~do dos Negócios da Fazenda autorizado
a emitir, até o limite de dois bilhões de 'cruzeiros (Cr$ 2.000.000.000,00),
"Letras do Tesouro", vencíveis em Cento e oitenta ( 180) dias.
Art. 2.0 Os títulos terão o valor nominal de cem mil cruzeiros (Cr$
100.000,00), quinhentos mil cruzeiros (Cr$_ 500. 000,00) ou um milhão de
cruzeiros (Cr$ 1.000.000,00), ao portador, e vencerão juros de três por cento
(3%) ao ano.

Art. 3.0
A1·t.

4.0

Este Decreto-lei entrará em vigor na data de s~a publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de dézembro de 1944, t23.0 da Independência e 56.''

da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 7. 113 -

DE 4 DE DEZEMBRO DE 1944

Eleva o limite da emissiio de "Obrigações de Gu(3Jrm" autorizada pelo Decreto-lei n. 0 4. 789, de 5 de outubro de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
·
Art. 1.° Fica elevado à quantia de oito bilhões de cruzeiros (Cr$
8.000.000.000,00) o limite da emissão de "Obrigações de Guerra" de que
tratam os Decretos-leis· ns. 0 4'. 789, de 5 de outubro de 1942, e 6. 516, de
22 de maio de 1944.
Parágrafo único. A elevação est8.belecida neste artigo será considerada
para os efeitos do disposto no art. 11 do referido Decreto-lei n. 0 4. 789,
de 1942.
Art. 2.0
blicação.
Art.

3.0

O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua puRevogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N. 0 7.114 -

DE

4

DE DEZEMBRO DE

1944

Dispõe ~ôbre a cobrança de "Obrigações de Guerra"
O Presidenta da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A Caixa de Amortiz:;:ção e as Delegadas Fiscais do Tesouro
Nacional nos Estados, farão a cobrança da subscrição compulsória das "Obri!!·acões de Guerra" com base no impôsto de renda, nara entrega imediata dos
;e;pectivos tít.ul~s aos subscritores, no ato do rec~lhimento das cotas, sem
outras fonnalidades ..
Art, 2. 0 Quando o subscritor compulsório incorrer em mora, esta será
cobrada pelas repartições referidas no artigo anterior, simultâneamente com

a contribuição devida.
Art. 3.0 A Diretoria Geral da Fazenda Nacional eXpedirá as instruções
que forem r;.ecessárias à execução dêste Decreto-lei.
Art.

4.0

O presente Dec1·eto-lei entrará em vigor em 1 de janeiro

de 1945.
Art. 5.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
d:õl República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.115 -

DE

4

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza substituição de títulos do Tesouro Nacional
O Presjdente da; República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e
Considemndo que a arrecadação da subscrição compulsória das "Obrigações de Guerra" está condicionada aos •prazos marcados em lei e é função
do impôsto de renda lançado para as pessoas· compreendidas naquela subscrição, decreta:

Art. 1.° Fica o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda autorizado
a refcrmar, por igual prazo de cento e oitenta ( 180) dias, as letras do Te~
souro Nacional emitidas ou a. emitir com base na arreca.dação das '~Obriga
ções de- Guerra", até o recolhimento efetivo dos :respectivos recu:rso.s.
Art. 2.0 O presente
blicação.

Decreto~ lei

entrará em vigor na data de sua pu-

Art. 3.0 RevogamMse as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República·.
GETULIO

VARGAS.

A. á e Souza Costa.

continua aqui>
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DECRETO-LEI N.o 7.116 -

EXECU'l'lVO

DE

4

20'1

1944

DE DEZEMBRO DE

f.!Iodifica a taxa cobrada sôhre a lã e:n bruto e em tio pn::para.do em meadas,
novelos, bobin'as ou carretéis de qualquer qualidaáe
O Presidente da República, uszndo da atribuição que lhe confere o artigo. 180 da Constituição, decreta:
Art.
pa~smão

1.0 Os artigos 133 e 137, Classe 6.a (Lã) da Tarifa eril vigor,
a ser obo:ervados CO?J- a seguinte modi~icação:
CLASSE 6,.:õ~

Lã
Mí-

Em b<uto ou prepan:.da
Gerais

Art. 133 -

Em bruto

A,rt. !37 -

EJ4 fio preparado em me8.das,

nimo

Cc$

Cc$

kg. P. B.

3,40

2,80

kg. P. L.
kg. P. L.

11,40

9,20

14,00

11,40

nov8los, bobinas ou c<J.rretéis de qualquer qualiflade:
Simples, de uma ou mais
pern2.s ou cabos, para
tecelazem ou para obras
de sirgueiro, com ou
sem mescla de algodão:

Crú · on bn:mco ...... .
Tinto, colorido ou estampado

Art. 2.0 As encomendas feitas até & dsta do presente Decreto-lei ficam
subordbadas à taxnção da pauta anterior.
Art.

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data d<.1 sua publicação.

Art. 4. 0 ReVOgam~se as disposiçõ~s em contrád_o.

'·Rio de Janeiro, 4 de. dezembro de 1944, 123.0 da Jndependência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEJ N. 0 7.117 -

DE

4

DE D:EZEMBP.O DE

1944

Prorroga a vigr1ncia do crédito especial abe::to pelo Decreto-lei n. 0 4. 229, de
2 de abril de 1942, p;:c:·rogada pelo ârJ n. 0 6.037, ·de 25 de novemhro
do 1943.
·

O Presidente da Rep'Úbli.ca, usando da atribuição que lhe
tigo 180 da Constituição, deGet~:

confe~·e

o ar-

Art. 1. 0 ~ica prm-rcga·da, até o encerramento do exercício de 1945, a
vigência do crédito especial de dois milhões de cruzeiros (Cr$ 2. 000, 000,00),
aberto ao Ministério da Vi8ção e Obras Públicas pelo Decreto-lei n. 0 4. 229,
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de 2 dG abril de 1942, para atender às .deSpesas com a dragagem do canaii
de acesso ao pôrto de Cabadelo, no Estado da Paraíba, e cujo período de]

vigência foi estendido aci exercício de 1944, por fôrça do Decreto-lei nú-1
mew 6.037, de 25 de novembro de 1943,
Art,

2.0 :Êste Decreto-lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contr€.rio.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULip

VARGAS.

João de Mendonça Litna.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.118 -

DE

4

DE DEZEMBRO DE

1944

Abre, ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o crédito suplementar
de Cr$ 77.000,00 à verba que indica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Fica aberto, ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio'
(anexo n. 0 21 'do orçamento geral da União para 1944), o crédito de Cr$
77.000,00 {setenta e sete mil cruzeiro~) suplementar à Verba 1 - Pessoal,
Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 07 - Tarefeiros,
para atender no período de ·1 a 31 de dezembro, ao pagamento de despesa
com a admissão de tarefeiros para o DePartamento Nacional do Trabalho.
Art. 2. 0 O orçamento para 1945 será majorado- na importância neces·
sária a atender à despesa com admissão· de tarefeiros durante o exercício vin-:
douro na mesma base.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em _vigor na data ç1e sua publicação,
revogadas as disposiçõe's em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
-A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7. 119 -

DE

4• DE DEZEMBRO DE 1944

Prorroga o disposto no Decreto-lei n.O 3. 760, de 25 de outub'ro de 1941, sôbre
o aproveitamento de capitães de lotJ&o curso e de cabotagem, já aposentados, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 Oa Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogado, por mais tr&s anos,. o disposto no Decreto-lei
n.0 3. 760, de 25 de outubro de 1941, que permite o aproveitamento dos
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capitães de longo curso e de cabotagem, já aposentados, brasileiros naturalizados, para exercerem as .funções de Comandantes e Ime-diatos de navios nacionais e prorrogou a vigência do Decreto-lei n. 0 988, de 28 de dezembro
de 1938.
Art. 2.0 A autorização, a 'que se refere o·:_·.art, 1.0 do Decreto-lei número 3. 760, de 25 de outubrq .de 1941, será concedida pelo Ministro da MariP..ha, por interméd~o da Diretoria da Marinha Mercante.
Art. 3.0 Êste Decreto~lei entr-ará em -\rigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
:Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VA~GAS.

Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.

DECRETO-LEI N. 0 7, 120 Cria

lunç~o

DE

4 DE DEZEMBRO DE 1944

gratificada no Quadro Permanente do Ministério da Educação e
.
Saúde é dá oUtras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada no Quadro Permanente do Ministério da Educação
e Saúde a fUncão gratificada de Chefe da Biblioteca (F.N.M.- U.B.) com
Cr$ 5. 400,00 -(cinco mil e quatrocentoS cruzeiros) anuais.
Art. 2.0 Êste' becreto-lei entrará em vigor em 1 de janeiro de 1945,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DEC~TO-LEI N. 0

7.121 -

DE 4 DE DEZEMBRO DE 1944

Transfere a Escola Técnica de Niterói para a cld~de de Campos, Estado do
Rio de Janeiro, e a ela ~ncorpora a Escola Industrial de Campos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica a .Escola Técnica de Niterói, criada pelo Decreto-lei número 4 .127, de 25 de fevereiro de 1942, transferida para a cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro.
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Art. 2.0 ·A Escola Industrial de ·Campos fica incorpor~da à. escol(;,• técnica ora transferida, passando os dois estabeiecimentos a constituir um ~ó, com
a denominação de Escola Técnica de Campos.
Art. 3. 0 Êste Decreto~~ei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas ~s disposições em c·ontrário;
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de- 194-4, 123.0 da Independência e 56.o
da Repúbli~a.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO-LEI N. 0 7.122 -

DE 4 DE DEZEMBRO DE 1944

Cria, no Distrito Federal, dois estabelecimentos· aliciais de ensino oocundáno

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constitu:lçâo, decreta:
Art. 1.° Ficam criados no Distrito Federal dois estabelecimentos oficisis de ensino secundário, ·a s:;;,.ber:
1. Colégio Bernardo de Vasconcelos.
2. Colégio Mmquês de O linda.
§ 1.0 Os estabelecimentos de ensino de que
o cur-so ginasial e os cursos clássico e cie!1tlfico
§ 2.0 O Colégio Berndrdo de V~sconcclcs
externato, e o Cclé~io J'v.lm-c1uês d:ô! O linda, sob o

trata êste
do ensino
funCionará
:regime de

artigo ministra:rão
secundário.
sob o t·egime de
internato.

Art. 2. 0 O Ministério d~. Educação providenciará a organização dos
estabelecimentos de ensina secundário criados por· êste Decreto-lei, e os trans~
ferirá à administração da Prefeitura do Distri'~o Federal.
§ 1.° Feita a tr::msferência, passarão o Colégio Bemardo de Vasconcelos
e o Colégio l\1arquês clG Olbd2 à categoria de es'a:.':Jelecim.eDtos de ensino
secundário equiparados, com inspeção do Govêrna FGderal.
§ 2.0 As condições de tra.nsfe:rência (ônus da_ manutenção, custo do ensinO, etc. ) consts.rão de contrato a ser assinado . en'tre o Ministro da Educação e o P1efeito do Distrito FedereJ, mediante prévia aprovação do Pre~
sidente da República.

Art. 3.0 :ítste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro,
56. 0 da República.

4

de dezembro de 1944, 123.0 da

GETULIO

Independência

VARGAS.

GUstavo Capanema.
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DE

4 DE DEZEMBRO DE 1944

Aprova o Tratado de Amizade enüe o Brasil e a China, firr'nado no Rio
de janeiro, a 20 de agôsto de 1943
O Presidente da República, nos têrmos do artigo 180 da Constituição:

Resolve aprovar o Tratado de Am!zE.de entre o Brasil e a China, firmado 110 Rio de Janeiro, a 20 de agôsto de 1943.
Rio de Janeiro, 4
56.0 da República.

de dezembro de 1944, 123.0 da

GETULIO

Indei?endência e

VARGAS.

P. Leão Vellow.

DÉCRETO~LE! N. 0 7.124 -

DE 4 DE DEZEMBRO DE 1944

Dispõe sôbre o pessoal da. Comissão Executiva da Pesca

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe' confere o artigo 180 da Constituição, decretz.,:
Art. J.. 0 Os serviços da Comissão Executiva da Pesca (C.E.P.) serão
executados por empreg.sdos admitidos para as funções e séries funcionais da
respectiva Tabela Numérica, aprovada por decreto do Presidente d& República.
·§ 1.0 E' indispensável, nas admissões, a prev1a comprovação de habilitação, por meio de pmv~s, ou de pn)Va:s e títulos, exceto quando se tratar de
funções em comissão, que serão de livre preenchimento.
§ 2. 0 As promoções obedecerão, no que couber,
Se:rviço Pú)Jlico Federal.

<?JO

sistema em vigor no

Art. 2.0 Além dos empregadàs a que se rGfere o artigo anterior, poderão, também, ser admitidos empregados contratados.
§ 1.0 A adrnissão de contmtz.do dependerá de autorização expressa do
Presidente da RePública e só poderá ser feita para o desempenho de fun.
çôes recor.hecidamente especializadas, para as quais não haja, na C. E .P ••
servidor dêvidz.mente habilitado.
§ 2.o A proposta de contrato indicz.·rá, colllo condições de locação':

a) 0 trabalho a ser executado;
b) o período de e:,ecução, com as datas de início e terminação;
c) o regime de trabalho a que ficará sujeito o contratado; e
d) o Sal€! rio a ser atribuído.
Art, 3.0 O pessoal da C. E. P. será admitido pelo Presidente e por êle
promovido, removido, transferido,. demitido e licenciado.
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Art. 4.0 Além do salário da função, o pessoal da C.E.P. só poderá
perceber:
a)

salário"~ família;

b) gratificação áe função, prevista na Tabela Numérica a que se refere

o artigo 1.0;
· CJ gratificação pela prestação de serviço extraordinário, de acôrdo com
o disposto no C3pÍtulo III do Título li do Decreto-lei n.0 1. 713, de 28-10-39,
e respectiva -regulamentação; e
d) diárias e ajudD de custo, nos casos previstos nos Capítulos IV e V

do Título II do citado Decreto-lei n. 0 1. 713.
Art. 5.o Êste Decreto-lei entrará em vigÓr .na data de sua publicação,
-revogadas as· disposições em contrário.

Rio de Janeiro,

4

de deZembro de 1944, 123.0 da

Independência e

56.0 da RePública.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO-LEI N.O 7. 125 -

DE

4

DE DEZEMBRO DE

1944

Reorganiza o Serviço de Estatística da ·Produção, do Ministério da AgriculR
tura, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ·confere o arR
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O Serviço de Estatística da Produção (S. E. P. ) , subordinado
administrativamente ao Ministro da AgricUltura e obediente à orientação
técnicB do Conselho Nacional de Estath.tica, constitui um dos Órgãos exe-·
cu:..ivo!:! centrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (I .B. G. E.)
e tem por finalidade levantar as estatísticas referentes à exploração direta
do lõolo e do subsolo e ao beneficiamento ou à transformação imediata e final
dos produtos· agrícolas, pastoris e extrativos, bem como coordenar. e sistemlltizar as estatísticas fiSiográficas em geral e divulgar, em publicações próprias, ou por intermédio do S.D. ou do I.B.G.E., os resultados dos seus
trabalhos.
Art. 2.0 O S.E.P. comp1·eende:
Seção da Produção Extrativa (S.P.E)
Seção da Produção Agro-Pecuária (S .A.P.)
Seção do Cadastro RUral (S'.C.R.)
Seção de Estudos e Análises ·(S.E.A.)
Seção de Administração (S.A.)
Seção de Mecanização (S. M. )
Art. 3. 0 O S.E.P. terá os pormenores de sua organizaçãO e as normas
para o seu funcionamento estabelecidos em regimento,
·Art. 4.0 O presente DecretoRlei entrará em vigor na data de sua publiR
cação, revog:adas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro' de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúbliça.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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6
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DE DEZEMBRO DE 1944

Abre ao Ministéâo ·da. Ed~cação e Saúde o crédito espe~ial de Cr$ 93. 500,00,
para o fim que especifica
O Presidente da Repúblic~, usaD.do da atribuição que lhe conf~re o
art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 -· Fica aberto' ad -Ministério da Educação e Saúde o crédito especial de CrS 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos cruzeiros) para
ocorrer ao pagamento da despesa com a viagem de Jorge Saldanha Bandeira
de Melo, Mário Kroeff, Teófilo de Almeida e Ari ·de Castro FernandeS ao
Perú, a fim de participarem das· reuniões da Associação Interamericana de
liospitais.
Art. 2.0 O crédito a que se refere o presente decreto-lei será considerado
aut'omàticamente registrado e distribuído à Tesouraria do Ministério da
Educação' e Saúde.
Art. 3.0 O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de dezembro de_ 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

A, de Souza Costa.

DECRETO-LEI N . 0 7.127 -

pE 7

DE DEZEMBRO DE

1944

Aprova o Acôrdo celebrado em 30 de novembro de 1944, entre os Govêrnos
da Urüão e o do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da. Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado e fazendo parte integrante· dêste, Decreto-lei, o
Ac8rdo celebrado em 30. de novembro de 1944, entre o Govêrno Federal e o
Govêrno do Estado de São Paulo.
Art. 2.0 Êste Decreto-lei entrará em Vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1944, 123.0 dã Independência e _56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

A. de SOuza Costa •
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ACôRDO CELEBRADO ENTRE O GOV!:RlTO FEDERAL E O GOV:êRNO
DO ESTADO DE SAO PAULO
O Govêrno Federal e 0 Govêrno do Estado de ~ão Paulo, represent~dos,
respectivemente, pelos Senho:ces Doutores AI-exsndre Marcondes Filho, Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, e Fernando
Costa, I:1terventor Federal no Estado,
Considerando que 0 Convênio celebrado em 6 de junho de 1942 _e aprovado pelo Decreto-lei n.O 4.479, de 15 de julho de 1942', delagando ao Govêrno Estadual as atribuições que coubessem cu viessem a caber às Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, modificou
senSivelmente 0 piano a que c.bedecera o Convênio anteriormente vigorante;
Considerando que tal modificação, inspirada no mesmo pl2no de unidade
nacional que informa tôda a legi.slação proteton1 do trabalho. se orientou no
sentido de favorecer a devolução oportunn à autoridade federal do exercício
das atribuicões delegadas, sem todavia ope>:lr solução de c;..ntinuidade com a
cessação dõ's valiosos serviços prestados pelo Departamento ~~<;tadual do Trabalho;
Considerando que a ultimação dos estudes respectivos ]a agora permite,
por form.a definitiv&, a concretização daquele duplo objetivo, para o fim de
permitir o cumprimento dos arts. 57-61 da Constituição Federal;
Resolvem:

1.0 - Fica rescindido 6 Convênio celebrado em .6 de junho de 1942, aprovado pelo Decreto-lei federal n. 0 4.479, de 15 de julho de 1942, e Decreto
Est2dual n. 0 13,036, de 29 de outubro de 1942, voltando, conseqüentemente,
a funcionar no Estado de São Paulo a Delegacia Regional do Ministério do
Traba.lho, Indústria e Comércio, com tôdas as atribuições que foram delegadas ao Departamento Estadual do Tra·balho, bem assim com tôdas aqu~s
que já eram próprias desse Órgão e vinh2m sendo por êle exercidas.
2.0 O Departamento E-stadual do Trabalho, obedecida a sua atual
organização administrativa, passa a constituir a Delegacia Regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e, com esta denominaç.ão, a fazer
parte integrante do mesmo Ministério.
3.0 Aos 2tuais funcionários e extranumerários do Departamento Estadual do Trabalho é assegurada, no serviço público federal, situação idêntica.
bem como comput<.1do integralmente, pa:r:a todos os efeitos legais, o tempo
de serviço estadual.
4. 0 ~ E' facultado aos funcionários e extranumerários a que se refere
o item anterior optarem pelo serviço público estadual mediante requerimento
dirigido ao Ministro do Tr<~balho, Indústria e Comércio.
5.0 Aos funcionários estaduais e extranumerários que passarem a exercer cargo ou função federal, por fôrça dêste Acôrdo, é facultativa a contribuição devida ao Instituto. de Previdência dos Servidores do Estado (I. P.
A. S. E.), desde que já sejam contribuintes obrigatórios de outra instituição
de previdência.
6.0 O material existente no Departamento Estadual do Trabalho, em
uso ou depósito, de conSumo ou permanente, inclusive docuni.entação, será
transferido para o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, :ffiediante
inventário.
7. 0 O Govêrno do Estado de São .Paulo porá à disposição do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; os imóveis ocupados pele Departamento Estadual do Trabalho, até que o Govêrno Federal disponha a respeito·
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O órgão pessoal do Departamento Estadual do Trabalho enviará

à Divisão do' Pessoal do Ministério do Traba'lho, Indústria e Comércio a relação dos servidores existentes, para efeito de aproveitamento e pagamento de
vencimentos e remuneração de dezembro.
9.0 - Os Governos Federal e Estadual expedirão, desde logo, os atos çecessários à perfeita execução do presente Acôrdo, inclusive no que se refere
às obrigações decorrentes da cláusula VI do ConVênio e artigo 39 e seus § § do
Regulamento aprovado pelo Decreto federal n. 0 10.471, de 22 de setembr()

de 1942.

·

E, por estarem assim ·ajustados, foi lavrado em duas vias o presente
Acôrdo, que, depois de lido e achado conforme, é assinado aos 30 dias do
mês de novembro de mil novecentqs e quarenta e quatro. - Fernando Costa.
- Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 7.128 -

DE 7 DE DEZEMBRO DE 1944

Dispõe sôbre a execução das leis de proteção c.o treba.lho rio Estado de São
Paulo, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e tendo em vista o Acôrdo celebrado com o Govêrno
do Estado de S~o Paulo, aprovado pelo Decreto-lei n. 0 7 .127, de 7 de dezembro de 1'944, decreta:
Art. 1.0 Fica restabelecida a Delegacia Regional do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio. no Estado de São Paulo, voltando a ser da
sua competência tôdas as atribuições delegadas ao Govêmo do referido Es""
tado, bem assim tôdas aquelas que já eram próprias do Departamento Estadual do Trabalho e vinham sendo por êle exercidas.
Art. 2.° Fica criada, na Parte Permanente do Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o cargo, em comissão, padrão P,
de Delegado Regional do referido Ministério no Estado de São Paulo.
Art. 3.0 Passa a ser parte integrante do Ministério do Trabalho, In~
dústria .e Comércio, obedecida a atu:::~l organização administrativa, o Departamento Estadual do Trabai.ho, que constituirá a Delegacia de que trata
o artigo 1.0.
Art. 4.° Fica criada, no Quadro Único do Ministério do "Trabalho,
Indústria e Comércio, uma Parte Suplementar constituída dos cargos e funções gratificadas no Quadro do Departamento Estadual do Trabalho, com
os seus respectivos ocupantes, que serão lotados na Delegacia Regional de
que trata o art. 1.0 , constantes da tabela anexa, que é parte integrante dêste
Decreto-lei, passando os cargos que compõem o atual Quadro Único ~a constituir a Parte Permanente.
Parágrafo único. Êstes cargos serão extintos à medida que se vagarem, efetivadas as promoções às classes superiores, qmmdo fôr o caso.
Art. 5.0 Serão criados na
nistério do ._Trabalho, Indústria
que forem extintos nos têrmos
aproveitadas no preenchimento

Parte Permanente do Quadro Único do Mie . Comércio, os cargos correspondentes aos
do artigo 'precedente, cujas dotações serão
dos novos cargos.

Art. 6.0 Serão rrumtidos com suas vantagens os extranumerários atualmente existentes no D . E. T., salvo os que optarem pelo serviço público
estadual.
Col. de Leili -

Vol. VII

P: 14
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Art. 7.0 -A Divisão do Pessoal do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio providenciará a expedição dos devidos Decretos aos funcionários
estaduais atingidos por êste. Decreto~lei.
Art. 8.0 É facultado aos ocupantes dos cargos de que trata o artigo 4,o
optarem pelo serviço público estadual, mediante requerimento dirigido ao
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro de 60 dias a contar da
data da publicação dêste Decreto-lei.

Art. 9.0 O tempo de serviço estadual dos funcionários e extranumerá~
rios a que se refúe o presente Decreto-lei será computado integralmente
para todos os efeitos legais, inclusive aposentadoria e antiguidade de classe:
Art. 10, Aos -funcionários e extranumerádos estaduais atingidos por
êste Decreto-lei é facultativa a contribuição devida ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, àesde que já sejpm contribuintes
obrigatórios de outra instituição de previdência, na data -da sua publicação.

Art. 11. O . pagamento àos vencimentos e remuneração dos servidores
do Depart~mento Estadual do Trabalho, relativo ao mês de dezembro, será
efetuado pela Secretaria da F'nzenda do Estado ele São Paulo, como adian.
tamento ao Govêrno Fedcoral e posterior restituição por parte dê'ste.
Art. 12. Fica suprimido na Parte Permanente do Quadro Único do
Ministério do Tr2balho, Indústria e Comércio o cargo de Representante Especial do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio junto ao Govêrno do
Estado de São Paulo, padrão P, em comissão, destinando-se a dotação correspondente ao pagamento do ocupante do cargo de Delegado Regio~al, criado
por êste Decreto-lei.
Art. 13. O Govêrno do Estado de São Paulo porá à disposição do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio os imóveis ocupados pelo Departamento Estadual do Trabálho, até que o Govêrno Federal disponha de
outras instalações .

Art. 14. Oportunamente será expedida a legislação complementar que
se fizer necessáúa para a boa execução do presente Decreto-lei.,
Art. 15. O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua pU·
blicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
RELACÃO DOS CARGOS A QUE SE REFERE O ART. 4.0 DO DECRETO•
LEI N,0 7.128 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1944
Cargos em comissão, respeitados os direitos dos titulares efetivos
, quanto a vencimentos

6
6

1
9
5

Diretores .............. ·, ............................ .
Chefes de Seção, sendo 4 da Diretoria da Fiscalização do
Trabalho e 2 da Diretoria da "organização do Trabalho ...
Chefe da Delegacb Regional do Trabalho em Santos
Chefes de Divhoão Regional do Trabalho ................ .
Chefes de Seção da Diretoria Administrativa ....... , ... .

continua aqui>

N

K
M
K

J
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Car&os de provimento efetivo
S 20 24 -

1 10 -

1 1 1 -

40 39 1 3

3
30
15
25

35
-40

75
5
14
20
22
1

2
1
1
20
42

Procuradores do Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procuradores do Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procuradores Adjuntos ............................. , , . .
Sub-Chefe do Arquivo Dactiloscópico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comissários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ..... , . . . . . . . .
Perito em DaCtiloscopia Clínica ..................... , .
'Almoxarife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pagador .. , ........................................... ,
Inspetores .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspetores Auxiliares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tradutor , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arquivistas de fichas dactiloscópicas . ·................ , .. ,
Auxiliares de_ Arquivista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
Auxiliares de Fiscalização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.0 Escriturários , ........ , ,·, ............ , . . . . . . . . . . . . .
2.0 Escriturários ......... ·... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.0 Escriturários ..... , ............................. , . .
4. 0 Escriturários ... , .............................. , . , .
5.0 Escriturários ............................... , , . , . . .
Dactiloscopistas ....... .- . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotógrafos ........ , ................. , .. , ........ ,, . . . .
Auxiliares de Dactiloscopista .............. , ... , ... , . . . . .
Auxiliares de Fotógrafo .................... , .. , . . . . . . . .
Zelador ........................................... , . , .
Mensageiros ................. : ..................... ·. . .
Telefonista .. , ..... , ................................ , ,
Motorista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contínuos ... ·.. , ..................... , . , ......... , , . . . .
Serventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M
L

J
J

J
I
I

H

H
G
E
G

E
E
H
G

E
D

C
F
F
D
D
E

D
D
D
C
B

Fungões gratificadas
1

7

Assistente do Delegado
Chefes de Seção.

~egional

DECRETO-LEI N. 0 7.129 -

DE

7 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza- a garantia do Tesouro Nacional a uma operação de crédito em
favor da Estrada de Ferro Central do Brasil
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda autorizado
a dar a garantia do Tesouro Nacional a quarenta (40) notas promissóriaS a
emitir pela Estmda de FeHo .Central do Brasil, em dólares americanos, até a
importância total de seis milhões,- vinte e nove mil, quinhentos e trinta e
cinco dólares (US $ 6, 029,535,00), acrescida 'dos juros de quatro e meio
por cento (4,5 %) ao ano, durante o prazo de dez ·(lO) anos, para a aquisição de quinze (15) locomotivas elétricas, três (3) subMestações, cinco (5) cabines seccionadoras e demais materiais e equipamentos destinados ao prosseM
guimento da eletrificação da mesma Estrada,

212

A'l'OS

DO PODER

EXÉCUTIVO

Art. 2.0

Êste Decreto-lei 'entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1944,. 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
João de Mendonça Lima.

DECRETO-LEI

N. 0

7.130 -

DE

7

DE DEZEMBRO DE

1944

Atdoriza a garantia do Tesouro Nacional a uma operação de crédito em favor
da Estrada de Ferro Central do Brasil, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda autorizado
a dar a garantia do Tesouro Nacional para abertura, no Banco do Brasil S. A.,
de um crédito até o limite de setenta milhões de crqzeiros (Cr$ 70.000.000,00),
em favor da Estrada de Ferro Central do Brasil, aos juros de seis por cento
(6 %) ao ano e prazo de dez (10) ·anos.
Art, 2.0 À conta do crédito de que trata o artigo anterior, liquidará a
Estrada de Ferro Central do Brasil o débito atual do empréstimo a que se
refere o Decreto-lei n.O 4.001, de 7 de janeiro de 1942, modificado pelo de
n. 0 5.652, de 5 de julho de 1943, utilizando o saldo restante na aquisição
de quatorze ( 14) locomotivas elétricas "Diesel".
·
Art. 3.° Fica o Barico do. Brasil S. A. autorizado a debitar no fim do
1.0 semestre de cada um dos dez ( 10) exercícios financeiros a partir C. e
1945, à conta "Despesa ·da União", a importância de sete milhões de cruzeiros
(Cr$ 7 .000.000,00), destinada à amortização do crédito a que se refere êste
Decreto~ lei.
Art, 4.0 Os recursos necessários aos fins mencionados no artigo anterior
correrão à conta da subvenção que for consignada, no Orçamento Geral da
União, à Estrada de Fe:rro Central do Brasil, "ex-vi" do art, 28 do Decreto-lei
n, 0 3.306, de 24 de maio de 1941.
Art. 5.0 Os juros de seis por cento (6 %) ao ano~ contados, por semestres, sôbre os débitos verificados, serão levados pelo Banco do Brasil S. A. à
conta da Estrada de· Ferro Central do Brasil e . por ela diretamente liquiM
dados.
·
Art. 6.0

Êste DecretoMlei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Jan'eiro, 7 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

João de Mendonça Lima.
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EXECUTIVO

-,DE

7

DE DEZEMBRO DE

1944

Ministéâo da Viação e Obras Públicas o crédito suplementar de
Ci$ 571.592,50, à verba que especifica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 ·da Constituição, decreta:
Art. 1.<'

Fica aberto 6 cr-édito suplementar ele quinhentos e setenta e
(Cr$
571.592,50), em refôrço da Verba 2 - Material, do vigente orçamento do
0
Ministé.rio da Viação e Obras Públicas (Anexo n. 22 do Decreto-lei número 6.143, de 29 de dezembro de 1943), c?mo segue:
um mil, quinhentos e noventa e .dois cruzeiros e" cinqüenta centavos

VERBA 2

Cofzsignação 11 -

S/ c. n.0 19 -

-

MATERIAL

Material de Consumo

Combustíveis; mat8rial de lubrificação e lim·peza de máquinas, material para conservação
de instalações, de máquinas de aparelhos; sobressalentes de máquinas e de viaturaS; artigos de iluminação.
31 -· Departamento N acionai de Estradas
de Ferro
02 - Estrada de Ferro Bahia e Minas

Cr$ 571.592,50

Art. 2.0

ftste Decreto-lei entra em vigor ria data de sua publicação.

Art, 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7. 132 -

DE

7

DE DEZEMBRO DE

1944

Abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito suplementar da
' Cr$ 7. 000.000,00, à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que- lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.°
Fica aberto o crédito suplementar de sete milhões de cru~
zeiros (Cr$ 7.000.000,00), em refôrço da Verba 3 - Serviços e Encargos,
do vigente orçamento do Ministério da Viação e Obtas Públicas (Anexo n.o 22
do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 áe dezembro de 1943), como segue:

21"1!

ATOS
VERBA 3

DO

PODEI\

SERVIÇOS E ENCARGOS

Consignaç-ão I S/c. n. 0 40 -

gXJ~CU'l'lVO

Diversos

Serviço de Transporte Postal

30 -

Departamento dos Correios e Telégrafos
b) Pagamento às companhias de na-

vegação aérea, pelo transporte
de correspondência e encomendas postais, na forma da legislação em vigor . . . . . . . . . . . .

Cr$ 7. 000.000,00

A:rt. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3.

Revogam-se as disposições em contrário.

0

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1944, 123.0 da Indepondência e 56,fJ
da República.
GETULIO

VARGAS.

] oão de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 7 .133 -

nn 7

DE DEZEMBRO DE

1944

Dispõe sôbre a distribuição de créditos destinados a despesas de material da
Casa da Moeda
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 A partir do exercício de 1945 serão distribuídos à Casa da
Moeda os créditos, orçamentários ou adicionais, concedidos para aquisição
de máquinas e seus pertences, ferramentas e matérias primas destinadas aos
trabalhos especializados da mesma repartição.
Art. 2.0

Revogam-se as' disposições em coniTário.

Rio de Janeiro, 7 de dezeJ.Llbro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

A'l'OS
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N. 0 7.134 · - DE 7 DE DEZEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 245.841,50, para.
pagamento de serviços e fornecimentos feitos ao Ministério da Agricultura
em 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, dec_reta:

Art. 1.° Fica aberto aq Ministério da Fazenda o crédito especial de duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentoS e quarenta e um cruzeiros e cinqüenta centavos (Cr$ 245. 841,50), que será distribuído ao Tesouro Nacional,
para atender à despesa (pivida Pública) proveniente de serviços e fornecimentos feitos em 1943 em proveito da Comissão de Construcão do Centro
Nacional de Ensino e Pesquisas Agronôinicas, do Ministério da Agricultura,
de que tr~ta o processo fichado no mesmo Tesouro sob n. 0 125.356-44.
Art. 2.0
Art. 3.

0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrár"io.

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 7.135 -

DE 7 DE DEZEMBRO DE 1944

'

Concede à Sociedade Escolas ·e Ambulatório São José; do Estado do Rio
Grande do Norte, uso e gôzo, a título precário,_ do terreno de marinha
que menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica concedido à "Sociedade Escolas e Ambulatório São José",
coh1 sede na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, uso e gôzo,
a título precário, do terreno de marinha, com a área de oitocentos .e dezesseis
~etros quadmdos. e noventa e cinco decímetros quadrados (816,95 m2), situado na Rua São João, do bairro Anchieta (antiga Rocas), da mesma cidade,
tendo os característicos e confrontacões constantes do memorial descritivo que
se encontra a fls. 66 do pmcesso fiC"hado no Tesouro Nacional sob o n. 0 96.735
de 1944.
Parágrafo único. A concessão subsistirá enquanto o terreno fôr ocupado
pelas escolas operárias mantidas pela concessionária, ressalvada à União a faculdade d>:! utilizar-se do mesmo terreno, se necessário aos serviços federats,
sem indenização de qualqufir espécie e em qualquer o":Portunidade:
Art. 2.0
blicação.
Art. 3.0

O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua puRevogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa,
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ATOS
DECRETO~ LEI

DO PODER

N. 0 7 .· 136 -

DZ

EXECU'l'IVO

7

DE DEZEMBRO DE

1944

Au,toriza a aceitG.çiio de doação de terreno feita à União pelo Município
de São João da Barra
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministério da Fazenda autorizado a aceitar, por intermédio da Delegacia do Serviço do Patrimônio da União no Estado do Rio
de Janeiro, doação que o Município de São João da Barra, autorizado pelo
Decreto-lei n.0 27, de 2 de ?gÔsto de 1943, de sua Prefeitura e com aprovação do Interventor Federal no ditb Estado, faz à União dos terrenos que
menciona para que nos mesmos· seja construído edifício em que venha a fun-

cionar a Capitania dos Portos naquele Município, construção que será iniciada
dentro de dois (2) anos, a contar da publicação do diploma municipal.
Art. 2.0 ':ítste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1944,
da República .

123~ 0

da Independ@ncia e 56.o

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.137 -

DE 7 DE DEZEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da justiça e Negócios lnteriors o .crédito especial de Cr$
1. 000.000,00, para auxílio à Fundação Abrigo do Cristo Redentor
' O Presidente da República, usando da atribuição ·que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Justiçà e Negócios Interiores o
crédito especial de um milhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000,00), que será distribuído ao Tesouro Nacional, para atender à despesa (Serviços e Encargos)
com o pagamento a ser feito, a título de auxílio, à Fundação Abrigo do Cristo
Redentor, pela transfer@ncia, àquela entidade, da direção da Escola João Luiz
Alves, com os menores nela recolhidos, na conformidade do que ficou delibe-rado no processo n.O 225,.529-44, do mesmo Tesouro.
Art. 2.0

:ítste Decreto-.lei entrará effi. vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em cogtrário.

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1944, 123:0 da lndepend@ncia e 56.0
da República\
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

A. de Souza Costa.

ATOS
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N.o ? .133

-

DE

217

7 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a exonerar a "Associação Aliança dos
Cegos" do pagamento do impôsto que menciona
O Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere o artigo 180 da ConStituição e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n.0 96, de 22
de dezembro de 1937, decreta-:
Art. 1,0 Fica o PrefeiÍo do Di~trito Federal autorizado a exonerar a
"Associação Aliança dos Cegos" do pagamento do impôsto predial correspondente aos exercícios de 1938 e 1939, relativo ao prédio n. 0 4 7 da Rua Vinte
e Quatro de Ma:io e a isentá-la do pagamento do referido ·impôsto, a partir
do exercício de 1945.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1944, 123.0 da 'Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Alexand-re Maicondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 7.139 -

D1.'1 7 DE DEZEMBRO; DE 1944

Auto-riza o P-refeito do Distrito Federal a conceder a isenção dos· impostos que
menciona à t'Casa São Luiz para a Velhice,.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n. 0 96, de 22
de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.0 Fica o Prefeito do Distrito Federal. autorizado a conceder à
"Casa São Luiz para a Velhice" (Instituição Visconde Ferreira d'Almeida)
isenção dos impostos predial, territorial e de licença para localização, bem
como de outros impostos incidentes sôbre imóveis de propriedade dessa instituição e que a mesma utilize ou venha a utilizar em serviços de assistência
socia-l, restrita, porém, a isenção, à parte dos imóveis ocupada exclusivam~nte
por êsses serviços-.
Art. 2.0

Revogam-se as

d~sposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1944, '123.0 da Independência e 56. 0
da República .
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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PODER

DECRETO-LEI N. 0 7.140

EXECUTIVO

~ DE

7

DE DEZEMBRO DE

1944

Abre ao Ministério da Educação e Saúde o crédito suplementar de Cr$
180.000,00, à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe. confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.°

Fica aberto o crédito suplementar de cento e oitenta mil cru-

zeiros (Cr$ 180.000,00), em refôrço da Verba 2 - Material, do vigente orçamento do Ministério da Educação e Saúde (Anexo n.0 15 do Decreto-lei
n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue: ·
VERBA 2

Consignação li S/ c. n. 0 17 -

-

MATERIAL

Material de Consumo

Artigos de expediente, desenho, ensino e educação; artigos escolares para distribuição; fichas e livros de escrituração; impressos e material de clflssificação, inclusive fichas bibliográficas e de referência
33 - D,epartamento Nacional de Educação
14 -

Divisão de Ensino InduStrial
O1 - Di visão de Ensino Iridustrial

13.000,00

Combustíveis; material de lubrificação e limpeza de máquinas; material para conservação' de
instalações, de máquinas e de aparelhos; sobressalentes de máquinas e de viaturas; artigos de
iluminação
33 - Departamento Nacional de Educação
14 - Divisão de Ensino Industrial
01 - Divisão de Ensino Industrial

2.000,00

22 -

Gêneros de alimentação e de dieta; alimentos
preparados; animais para corte; gêlo; artigos
para fumantes
33 - Departamento Nacional de~,Educação
14 - Divisão de Ensino Industrial
01 - Divisão de Ensino Industrial

58.000,00

S/ c. n.O 25 -

Matérias primas e produtos manufaturados ou
semi-manufaturados destiP..'ados a qualquer transformação
33 ·- Departamento Nacional de Educação
14 - Divisão de Ensino Industrial
01 - Divisão de Ensino Industrial

50.000,00

S/c. n.O 26 -

Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e
odontológicos; adubos em geral e corretivos; inseticidas· e fungicidas; artigos cirúrgicos· e outros de uso nos laboratórios em geral
33 - Departamento Nacional de Edu~ação
14 - Divisão de Ensino Industrial
O1- - Divisão de Ensino Industrial

7.000,00

8/c. n.

0

S/ c. n.

0

19 -

ATOS
Consi~nação

S/c. n.

0

30 -

0

8/c. n. 37 -

219
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III -

Diversas Despesas

Água e artigos para limpeza e desinfecção; serviços de asseio e higiene; lavagem e engomagem
de roupas; taxas de água, esgôto e lixo
33 - Departamento Nacional de Educação
14 - DiviSão de Ensino Industrial
01 -- Divisão de Ensino Industrial

10.000,00

Iluminação, fôrça motriz e gás
33 - Dep::=<rtamento Nacional de Educação
14 - Divisão de Ensino Industrial
01 - Divisão de Ensino Industrial

40.000,00
180.000,00

Art. 2.0

:ftste DeCreto-lei entra em vigor na data de súa publ~cação.

Art. 3.

Revogam-se as disposições em contrá-rio.

0

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1944, 23.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capa.nema .

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.141 -

DE 7 DE DEZEMBRO DÉ 1944

Altera. as carreiras de Bibliotecário e Bibliotecário-auxiliar do Quadro Permanente do 1\iinistério da Educação e Sat.de e dá outras providências

O Presidente da República, usando çla atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Am:. 1.° Ficam 2lteradas, na forma da tabela anexa, as carreiras de
Bibliotecário e Bibliotecádo-auxiliar do Quadro PE)rmanente do Ministério
da Educação e Saúde.

Art. 2.0
de 1945.
Art. 3.0

:Êste Decreto-lei entrará em vigo/ a partir de 1 de janeiro
Revogam-se as disposições em .contrário.

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1944, 23.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAúDE

QUADRO PE!"MANENTE

SITUAÇÃO PROP')STA

SITUAçÃO ATUAL

de

I
I

Núm.
Carreira- ou cargo

cargo!

Classe
ou
padrão

Exce·

I .

Vagos I Quadro

dent-es

I

I

Núm.
Carreira ob cargo.

de
cargos

()

o

::J

""

::J

c
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_o

c

v

Provi-

dentes

sórios

3

L

5
7
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K

J
I

-

-

-

-

-

I. Q.P.

Q.P.
Q.P.
Q.P.

51 ................... .
1~ ::::::::::::::::: :::

20

-:;;-I
· I

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

Observacões: OS
cargos pro~isórios seião
suprimidos à medida
que seus ocupantes forerp. sendo promovidos
à classe superior.
O número total de
cargos ocupa-dos na carreira não poderá ser
superior a 48.

I

.

L
K

J
I

-

-

I
I
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I

I
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H
G
F
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I
I Q.P.
Q.P.

I

- I 5 I I
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N. 0 7.141 "A" -

EXECUTIVO

7

DE

DE DEZEMBRO DE

1944

Eleva para 90 dias o pra;o de que trata ~ art. 12 do Decreto-lei n.0 7. 024,
de 6 de novembro de 1944
O Presidente da República, usando. da atribuição que lhe confere o .artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica elevado para noventa {90) dias o prazo de que trata
art. 12 do Decreto-leí n. 0 7. 024, de 6 de novembro de 1944.

0

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3.

Revogam-se as disposições em contrário.

0

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e Sõ.o
da República.
GETULIO V ARCAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7. 142

~ DE

11

DE DEZEMBRO DE

1944

Restabelece cargo no Quadro lll - Parte Suplementar, do Ministério da Viação
e Obras Púhlic_as e dá outtas ptovidências·
O Presidente da República, usomdo· da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica restabelecido, no Quadro III - Ps.rte Suplementar, do Mi·
nistério da ViaÇão e Obras Públicas, a parrtir de 18 de novembro de 1941,
o cargo da classe B da carreira de Cart-eiro, suprimido pelo Decreto n. 0 8. 225,
de 14 de novembro de 1941, e que será provido caril a reintegração de Nelson
Neves Fern:z.
Art. 2· 0 A despesa• decorrente dêste Decreto·lei, será atendida, no corrente
exercício, com os recursos da conta-corrente do memo Quadro.
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na ds.ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa .
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N. 0 7.143 -

D~CRETQ-LEI.

DE

11 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza reintegração em cargo vag:o do Quadro Suplementar do Ministério da
Agricultura
O Presidente da República, usm1do da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição:

Considerando que Vicente de Paula C~·valcanti, demitido em 1926 do
cargo de observador de Estação Ill.l:eteorológica de 3.a classe, foi mandado rein"tegrar por decisão judicial que transitou em julgado;

~

Considerando que ·a reintegração deve operar-se no cario da classe B da
carreira de Observador Meteorológiéo do Q. S. do Ministério da Agricultura,
resultante da transformação por que passou o anteriormente ocupado;
Considerando que o cargo trE.msformado foi considerado extinto pelo Decreto-lei n· 0 5. 000, de 27-11-42, devendo ser suprimido quando se vagar;
Considerando que o adiamento dessa supressão permitirá a reintegração, no
próprio cargo resultante da transformação, como determina o art. 75 do Estatuto dos Funcionários Civis da União e consulta o interêsse da administração,
decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a reintegração de Vicente de. Paula Cavalcanti
em cargo vago d~ classe B da carreira de Observador Meteorológico do Qu'3.dto
Suplementar do Ministério da Agricultura; correndo a respectiva despesa por
collta do saldo da conta-corrente do Quadro Único do mesmo Ministério.
A supressão dêsse cargo, prevista no DeCreto~lei n, 0 5.000, de 27-11-43,
após a vacância que se segUir à reintegração,

d~r-se-á
~.

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11
da República.

~e

dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56· 0
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO~LEI

N. 0 7.144 -

DE 11.DE DEZEMBRO DE

1944

Abre ao ·Ministério da Agricultur:a o crédito especial de Cr$ 18. 000,00, para
pagamento de gratificação de representação

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 . Fica abe•to ao Ministério da Agricultura o crédito especial de
dezoito mil cruzeiros (Cr$ 18.000,00), para atender à despesa (Pessoal)
com o pagamento da gratificação de representação de ~etenta e cinco ~ólares
(US$ 75,00) mensais, no perÍodo de doze meses, concedida ao agronomo,
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classe H, 'João Gonçalves de Sousa, que obteve autorização para se afastar
do país, com destino aos Estados Unidos da América do N arte, no gôzo de
uma bolsa de estudos.
Art. 2·.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua public:ação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1944, 123~0 da, Independ&ncia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.145 -

DE 11 DE DEZEMBRO DE 1944.

Abre ao Iillirristét:io da justiça e Neg6cios Interiores o crédito suplementar de

Cr$ 78.802,00 à verba que especifica
O Presidente da República, usando da,· atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, deáeta:

Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de setenta ~ oito mil oitocentos e dois cruzeiros (Cr$ 78.802,00), em refôrço da Verba 3 - Serviços
e Encargos, do vigente orçamento do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (Anexo n, 0 18 do Decreto-lei n. 0 6 .143, de 29 de dezembro de 1943),
como segue:
VERBA 3 -

SERVIÇOS E. ENCARGOS

Consignação I -

Subconsignação n. 0 36 -

Diversos

Serviços Contratuais

24) Imprensa Nacional.........................

Cr$

78.802,00

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1944, .123.0 da lndependêntia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
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12 DE DEZEMBRO DE 1944

Altera, sem aumento de despesas, o Orçamento Geral da República
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam feitas no Anéxo 7 Conselho de Imigração e Colonização, do Orçamento Geral da .República (Decreto-lei" ·n.0 6.143, de 29 de
dezembro de 1943) as seguintes alterações:
·
VERBA

1

__.:._ PESSOAL

Consignação' W Subconsignaçao 23 -

Ind~nizações

Diárias

Cc$

24.000,00
9.500,00

Passa de ........................................ , ..
Para ............................................. .

Consignação III -

Vantagens

Subconsignação 14
Gratificação de representação (Decretolei n. 0 406 de 4-5-38 e Decreto n.0 3.010 de 20-8-38)
Passa
Para

70.000,00
84.500,00

de

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação._

Art. 3.0 ·Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 ·'
da República.
·
GETULIO V ARG'AS,

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.147 -

DE

12

DE DEZEMBRO DE

1944

Altera a organização do Serviço de Saúde da Aeronáutica e estabelece o efetivo
do Quadro de Saúde da Aeronáutica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe Confere .o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 O Serviço de Saúde da Aeronáutica, criado pelo Decreto-lei
n. 0 4-.848, de 20 de outubro de 1942, passa a ter a seguinte organização geral:
Diretoria
Órgãos de execução, compreendendo:
Departamento de Seleção e Contrôle
Departamento d'e Assistência do Pessoal
Cal. de Leis -

Vol. VII

F. li
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Departamento Hospitalar
Departamento Complementar
Instituto de Pesquisas

Serviços de Saúde de Zonas Aéreas
Art. 2.0 O Quadro de s'aúde da Aeronáutica, do Corpo de Oficiais
da Aeronáutica, criado pelo Decreto-lei n. 0 3. 872, de 2 de dezembro de
1941, passa a ter o seguinte efetivo:
Bragadeiro Médico

........... ·. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . .

1

Coronel Médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . .
Tenente-Coronel Médico .... ·................................ , . . .
Major Médico •....................• ........................... :.
. Capitão Médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primeiro Tenente Médico ............................... ·. . . . . . . .

4
10
15
45
75

Art. 3.0 :Êste Decreto~lei entra em vigor na data de sua ·publicação, revogadas as_ disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1944,
da República.

1~3. 0

da Jndepe?dência e 56.o

GETULIO VARGAS.

}oaqulm Pedro Salgado Filho.

DECRETO~LEI N. 0 ,7.148-DE

l3 DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a doar o terreno que menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da ConstituiÇão, e nos têrmos do art. 31 do Decreto~lei n. 0 96, de
22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.0 Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a doar à entidade
a que se refere o Decreto~ lei ri.0 6. 693, de 14 de julho de 1944, o terreno
sito à Rua Santa Luzia, lado par, entre a Avenida Graça Aranha e o prolongamento da Rua da Imprensa, com área aproximada de 3. 000m2.
Parágrafo único. Ficmn isentas de quaisquer Ônus fiscais, custas e ema.
Jumentos, as transmissões ou averbações que se fizerem necessárias para
êsse fim.
Art. 2.0 ·

Revogam~se

·as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de_ 1944, 123.0 da
da República.

Independênc~a

e 56.0

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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13

1944

Amplia, para seis meses, o prazo concedido pelo art. 3.0 do Decreto
n. 0 16.461, de 29 de agôsto de 1944
O Presidente da Repúblir:a, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica ampliado para seis meses, a contSI!' _da data da publicação
dêste Decretohlei, o prazo ·concedido pelo art. 3.0 , do Decreto n.0 16.461,
de ·29 de agôsto de 1944, para que as firmas e emprêsas interessadas na indush
trialização da mandioca ou no comércio; em grosso, de seus produtos, efetuem
a inscrição de seus estabelecimentos no Registro criado no.• Comissão Executiva
dos Produtos de Mandioca, pelo art. 2. 0 ·do Decreto citado.
Art. 2· 0 O presente Decretohlei' entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas ô.'S disposiçÕes em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembl-o de 1944, 123.0 da Independgncia e
SÓ.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaJies.

DECRETQhLE! N.6 7.150 -

DE

14

DE DEZEMBRO DE

1944

Abre ao Ministério do Trabalho, lndústri;; e Comércio o crédito especial de
Cr$ 1. 704.366,70, para despesas com trabalhadores destinados ao Vale
do Amazonas
O Presidente da República, usando da atribuiç,ão que lhe confere o artigo 180 da Coristituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
o crédito especial de um milhão, setecentos e quatro mil, trezentos e sessenta
e seis cruzeiros e setenta centavos (Cr$ 1. 704.366,70), para atender às
despesas (Serviços e Encargos) de qualquer natureza 'relacionadas com ~ seleção, alimentação e assistência médica e farmacêutica aos trabalhadores brasileiros destinados ao Vale do Amazonas.
Art. 2.0 O crédito a que se refere o artigo anterior vigorará até_ o
encerramento do exercício de 1946 e poderá ser aplicado, no todo ou em
parte, segundo as necessidades dos serviços, sob o regime de adiantamento,
mediante prévia autorização do Presidente da República.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em , contrário.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
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EXECU'l'IVO

DE 14 DE DEZEMBRO DÉ 1944

Abre, ao i~inisté.âo- da Educt::.ção e Saúde, o crédi'to supleinentar dg
Cr$ 1.400,00 à verba que especifica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
tig? 180 da Constituição, .decreta:

0

ar.

Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de mil e quatrocentos cruzeiros (Cr$ 1.400,00) ·à Verba 1 - Pessoal, do Anexo 15 - Ministério da
Educó!ção e Saúde, do Orçamento· Geral da República em vigor (Decreto-lei
n. 0 . 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA 1 -

PESSOAL

Consignação 111 S/c. n.0 14 -

Vantagens

Gratificação de representação
04 -

Departamento de Administração
06 -

Divisão do Pessoal . ." ..... .

Cr$

1.400,00

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.

Revogam-se as disposições· em contrário.,

0

Rio de JaneirO, 14 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
·da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.152 -

DE 14 DE

·nEZEMB~O

.DE 1944

Abre ao Ministério da Educação e Saúde o crédito .suplementar de
Cr$ 5. 000,00, à verba que especifica
O Presidente Q.a R'epública, usando da atribuição que lhe cOnfere o ar~
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de cinco mil cruzeiros (Cr$
5.000,00), em refôrço da Verba' 3 - Serviços e Encargos, do vigente orça~
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menta do Ministério da Educação e Saúde (Anexo n.O 15, do Decreto-lei
n.o 6.143, de 29 de dezembro de 1943), corria segue:
VERBA 3 -

SERVIÇOS E ENCARGOS

Consignaç-ão I -'-- Diveisos
S/c. n.0 18 -

Indenizações
34 -

Departamento Nacional de Saúde
13 -

Serviço Federal de Águas e
Esgotos
a) Despes·as

decorrentes de
avarias em linhas de energia elétrica, leitos de bondes, es'gotos e condutores
de gás , , ....... ·.. ,, .. ' .. .

Art .. 2.0
Art. 3.0

Cc$

5.000,00

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicaçã'o.
Revogam-se a:s disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RePública.
qETULIO VARGAS.

Gustavo. Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.153 -DE 14 DE DEZEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Educação e Saúde o crédito suplementar de Cr$
1. 100, 000,00, à verba que especifica
O Presidente da RepÚblica, usando da atribuição que lhe confere
tigo 180 da Constituição, decreta:

0

ar-

Art. 1.° Fica abert'o o crédlto suplementar de um milhão e cem mil
cruzeiros (Cr$ 1.100.000,00), em refôrço da Verba ,Z Material, do· vigente orçamento do Ministério da Educação e Saúde (Anexo n. 0 -15 do De-.
ereto-lei n.O 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA

2 -

Consignação li S/c. n. 0 22 -

MATERIAL

Material de Consumo

GêneroS de alimentação e de dieta; alimentos preparados; animais· para corte;
gêlo; artigos .para fumantes
04 - Departamento de Administração
04 - Divisão de liAaterial ...•

Cr$

1.100.000,00
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Art. 2. 0

~ste

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Decreto-lei entrará em viaor na data de sua publicaçj

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e
da República.

si
I

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 7.154 -

DE

14

DE DEZEMBRO DE

1944

Dispõe sôBre o regime de previdência dos servidores públicos dos Estad~
MunicÍpios e Territórios e da Prefeitura do Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o aj
tigo 180 da Constituição, d_ecreta:

Art. 1.0 O regime de previdência social instituído para os servidore:
públicos civís da União poderá se aplicar ao pessoal a serviço dos EstadoS
Municípios, Distrito Federal e Territórios, mediante acôrdo com o Instituto di
Previdência e Assistência dos Servidores ·do Estado, na forma -do Decreto
lei n. 0 4.551, de 4-8-42.
Art, 2.0 A fim. de dar cumprimento ao disposto no artigo anterior, 01
respectivos Interventores ou Gov2rnadores e o _Prefeito do Distrito Federa!
. submeterão à aprovação do Presidente da República, por intermédio do Mi:
nistério da Justiça e Negócios Interiores, os projetos de lei que se fizerem
necessanos, observando, no que couber, os Dec<etos-leis ns, 1. 202, de 8-4-3g
e 5.511, de 21-5-43.
Art. 3.0

Esta lei entr.a em vigor na: data de sua publicação.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrádo.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de
da República.

1944,

123.0 da Independência e 56.0

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N, 0 7.155 _:____ DE 14 DE DEZEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da· ]ustica e Negócios Interiores o crédito suplementar de
Cz·$ 90. Õ_OO,OO, à verba que esPecifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arti"go 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de noventa mil cruzeiros
(Cr$ 90.000,00), em refôrço da Verba 2 -Material, do vigente orçamento

A'l'OS

DO PODER

231

EXECUTIVO

do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (Anexo n.0 18 do Decreto-lei
o.O 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA 2 -

Consignação III -

MATERIAL

Diversas Despesas
Cr$

8/c. n.

0

37 -

Iluminação, fôrça motriz e gás
29 -

SI c. n.O 42 -

Departamento Federal de Segurança..,
Pública . . ........................ .

60.000,00

Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas e
porte postal
29 -

Departamento Federal de Segura'nça
Pública . . ........................ .

30.000,00

90.000,00
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publiç:ação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.? 7. 156 -

DE

14 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o· Prefeito do Distrito Federal a realizar a permuta dos terrenos
menciona

ue

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. '180 da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 96, de 22 de dezembro de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a realizs.<r 9. permuta da área de 115m2,80 (cento e quinze metros e oitenta decímetros quadrados), do imóvel rÍ. 0 21 da Rua d~ América, de propriedade da Prefeitura
do Distrito Federal, resultante da execução do projeto de· alinhB.mento número. 2. 774, pela área de 229m2,50 (duzentos e vinte e riove metros e cinq-Üenta decímetros quadrados), dos terrenos junto e depois do n. 0 15 e junto e
ant-es do n· 0 21 do.• mesma rua, igualmente atingidos pelo referido projeto.
Art. 2.0 A presente permuta é feita sem p!"ejuízo do reCebimento, pela
·Prefeitura do Distrito Federal, da diferença de valores dos terrenos a permutar que, de a~Ôrdo com os laudos de avs.•liação, da Comissão Permanente de
Desapropriações do Departamento do Patrimônio, da Secretaria . Geral d< Fi-
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nançs.•s, importa em Cr$ 39.650,00 (trinta e nove mil, seiscentos e cinqüenta
cruzeiws).

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1944, 123.0 dso Independência e
56- 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandte Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 7.157 -

DE

14

DE DEZEMBRO DE

'1944

Manda abolir a taxa constante déi tabela C - item XI - , n.O 241, do Decretolei n.0 2. 740, de 24 de novembro de 1940, na parte que menciona
O Presidente da República, Usando da atribuição que 'the confere o
art. '180 da Constituição, e nos têrmos do art. 31. ~o Decreto-_lei n. 0 96, de 22
de dezembro de 1937, decreta:

,f'l.rt. 1.0 Fica abolida, na parte relativa a carnes e miúdos desembarcàdos ·
nos entrepOstos ou frigoríficos particulares a taxa de dez réis (um centavo),
de que trata o Decreto-lei n, 0 2. 740, de 24 de novembro .de 1940, ns.• tabela C--....:
item 11, n. 0 241.
·
Parágrafo único. O disposto neste artigo tem aplicação a partir de 1 de
janeiro de 1944.
Art. 2· 0 Revogam-se as disposições em contrár~o.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro ,de 1944, 123.0 da Independência e
5Q· 0 da República,
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N. 0 7.158 -

DE

14

DE DEZEMBRO DE

1944

Prorroga até 30 de junho de 1945 as disposições dos Decretos-leis ns.. 6.364.,
de 23 de março, 6.612, de ·22 de junho, e 6.629, de 26 de junho, todos
~~~·

.

O Presid~nte da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constitu~ção, decreta:

Art. .1.° Ficam prorrogadas até 30 de junho de 1945 as disposições . dos
Decretos-leis ns. 6.364, de 23 de março, 6.612, de 22 de junho, e 6.629, de
26 de junho, todos de 1944 ..

ATOS

233

DO PODER EXECUTIVO

Art. 2.0 Êste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3· 0 Revogs.•m~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1944J 123.0 dâl Independência e
56· 0 da República,
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7. 159 -

DE 14 DE· DEZEMBRO DE 1944

Abre ao Mfnistério da Fazenda o crédito sUplementar de Cr$' 36. 000,00, à
verba que especifica

O Presidente da 2epública, usando da atribUição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fi'ca aber'to o cré'dito suplementar de trinta e: seis mil cruzeiros
(Cr$ 36.000,00), em refôrço da Verba 2 - Material, dó vigente. orçs.mento
do Ministério da 'Fazenda (Anexo n, 0 16 do Decreto-lei n, 0 6.143, de 29 de
dezembro .de 1943), como segue:
VERBA 2 -

Consignação Ill -

MATERIAL

Diversas Despesas

S/c n. 37- Iluminação, fôrça motriz e gás

c,$

11- Alfândegas

36. ooo,oo

Parágrafo único. O crédito. a< que se refere êste artigo se destina à Alfândega do Rio de Janeiro,
Art. 2· 0 O presente Decreto~lei entrará em vigor na• data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1944, ·123.0 d:>.• IndeRendência e
56· 0 da RepúbliCa.
GETULIO

VARGAS,

A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.160 -

DE 14 DE DEZEMBRO DE 1944

'

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 5. 000,00,
à verba que especifica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 'confere o artigo 180 da Constituição, decreta:·
Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar de cinco mil cruzeiros (C:r$
5.000,00), em refôrço da Verba 2 -Material, do vigente orçamento do Mi-
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nistério da Fazenda (Anexo n.O 16 do Decreto~lei n. 0
dezembro de 1943), comci segue:
VERBA 2 -

Consignação 11 S/c. n.

0

17 -

6.143, de 29 de

MATERIAL

Material de Consumo

Artigos de expediente, desenho, ensino e
educação; artigos 'escolares para distribuição;
fichas e livros de escrituração; impressos e
material de classificação, inclusive fichas
bibliográficas e de referência.

22

Delegacias Fiscais ......... , .- , .. .

C•$

5. 000,00

Parágrafo um co. O crédito a que se refere êste artigo se destina à' De..
legacia Fisca·l na Paraíba.
Art. 2.0

Êste Decreto~ lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário,

.

.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1944, 123.? da Independência. e· 56.o
da República.
GETULIO VARGAS-.

A. de SoUza Costa.

DECRETO-LEI N.0 7.161 -

DE

14

DE DEZEMBRO DE

1944

Altera, sem aumento de despesa, o Orçamento Geral da República
O Presidente da República, usando .da atribuição que lhe confere o artigo 180 da ConStituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam feitas no AneXo n. 0 22 - Ministério da ViaçãO e Obras
Públicas, do Orçamento 'Geral da República (Decreto-lei n. 0 6 .143, de 29
de dezembro de 1943), as seguintes alterações:
VERBA 1 -

Consignação IV Subconsignação 23

PESSOAL

Indenizações

Diárias

04 06 -

Departamento de Administração
Divisão do Pessoal
Passa de ................. .
Para ..................... .

C;$
C•$

96. 000,00
71. 000,00

32 · - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Passa. de ........... , , , , . , . .
Para .............. , , ... , . .

Cr$ 120.000,00
Cr$ 145. 000,0(}
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Art. 2.0

Êste Decreto-iei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência. e 56.0
da Rl3pública.
GETULIO

VARGAs.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.162 -

DE

14 DE DEZEMBRO riE 1944

Prorroga a vigência do crédito eSpecial aberto pelo DeCreto-lei n.0 5. 374,
de 5 de abril de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica prorrogada, até o encerramento do exerctcw de 1945, a
vigência d.o crédito especial de vinte milhões de cruzeiros (Cr$ 20.000. 000,00),
aber,to ao Ministério da Viação e Obras Públicas pelo Decreto-lei n. 0 5.374,
de 5 de abril de 1943, para prosseguimento e conclusão das· obras da vari~:mte
São João, na Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina.
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em c_ontrário.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência. e 56.o
da República_.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 7.163 -

DE

14 DE DEZEMBRO DE 1944

Prorroga a vigência do crédito especial aberto pelo Decreto-lei n.O 4. 446,
·de 8 de julho de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica prorrogada, até o encerramento do exerctcw de 1945, a
vigência do crédito especial de. trinta e' dois milhões e duzentos mil cruzeiros
(Cr$ 32.200. 000,00), aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas pelo
Decreto-lei n.0 4.446, de .8 de julho de 1942, para ocorrer às despesas com a
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construção de um ramal hrroviário na Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, ligando a estação Joaquim Mur.tinho à "Fazenda Monte Alegre", "no
município. de Tibagí, e cujo período de vigência foi estendido ao exercício
de 1944, por fôrça do Decreto-lei n.0 6.078, de 9 de dezembro de 1943.
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.

Revogam-se as. disposições em contráFiO.

0

Rio de ·Janeiro, 14 de dezembro de 194-4, 123.0 da Independência. e 56.0
da República.
GETULIO V A,RGAS.

João de Mendonça Lima.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 7 .164_·-

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza a permuta de terrenos em Niterói, Estado do Rio de janeiro

art.

O Presidente da República, usanC.o da atribuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Art. 1-° Fica ~ Unão autorizada a realizar, coin o espólio de Manuel
da Silva Lino, a permuta de terrenos situados em Niterói, Estado do Rio de.
Janeiro, obedecendo, porém, as seguintes condições:
a) o espólio de Manuel da Silva Lino, cederá, em definitivo, oo Ministédo

da Marinha, por intermédio do Servico do, Patrimônio da União,. o domínio
útil dos terrenos de ~arinha e acrescido, a saber:

I - lote n, 0 53 corh a área, aproximadamente, de 3 .168,00. m2, situado
na Rua Barão de Jaceguai, a que se refere a carta de aforamento de 9 de fevereiro de 1897;

II - parte do lote n. 0 640 com a área aproximada de 1. 452,QO m2, do
da Ponta da Areia de que trata a carta de aforpmento de 21 de mmço
de 1902;
l~do

111 - parte do terreno acrescido de m&<rinha, com a área aproximada de
680,00 m2, contígua aO lote n. 0 640, acima referido, de que cogita a carta
de aforamento de 21 de março de 1902;
b) o Ministério da Mminha cederá também, em definitivo, ao espólio
de Manuel da Silva Li no, por intermédio do Serviço do Patrimônio da U niiá.o,
parte do terreno nacional denominado lote n. 0 32, com a área aproximadamente
de 2. 795,00 m2, que se acha sob a sua jurisdição;

c)· passará a pertencer, em definitivo, ao espóiio de Manuel da Silva Lino

a parte do terreno próprio national denominado lote n, 0 32, com a área de'
4. 845,00 m2, já o'CupE~do' pelo mesmo espólio, com benfeitori&•s de sua propriedade, constituídas ·anteriormente à passagem do referido lote n, 0 32 à jurisdição do Ministério da Marinha.
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Art. 2.0 A permuta em aprêço é baseada nas áreas demarcadE1s na cópia
heliográfica da respectiva planta, da qual uma das viE1s constituirá parte ,integrante da escritura a ser ássinad&>.
Art. 3· 0 O presente Decreto-lei entra<rá em vigor na data de sua publiw
cação, revogadas as dieposições em contrário
Rio de Janeiro, 15 d8 dezembro de 1944, 123.-<l d&r Independência e

56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.
A. de Souza· Costa.

DECRETO-LEI N, 0 7.165 -

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1944

Suprime cargo no Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere •
art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido, no Quadro Permanente do Ministério da. Educação e Saúde, um cargo isolado de provimento efetivo, de Profes~or Catedrático (C. P. ~I), padr.ão L, da cadeira de Sociologia do Colégio Pedro !I;

Art. 2· 0 Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

3S

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de dezembrO de 1944, 123.0

dS~

Independência e

56.0 da RepúbliCa,
GETULIO VARGAS.

Gustf;l.VO Capanema ·.

DECRETO-LEI N. 0 7. 166 -

DE 15 DE DEZEMBRO DE

1944

Extingue o Hospital Militar de Teófilo Otoni
O Piesidentc da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigp 180 da COnstituição, decreta;
Art. 1.° Fica extinto, ·o Hospital Militar de Teófilo Otoni, criado pelo
Decreto-lei n.0 5. 968, de 29 de outubro de 1943. ,
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

,dâ.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro
República.

de

1944, 123.0 da Independência e 56.0
GETULIO VARGAS.

EWico G. Dutra.

.
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DECRETO.LEI N. 0 7.167- DE 16

DE DEZEMBRO DE

1944

Dispõe sôbre o pessoal da Comissão de Marinha Mercante
O Presidente da República, usando da atribuição que -lhe confere
art. 180 da Constituição, decreta :

·O

Art. 1.0 Os serviços da Comissão de Marinha Mercante (C. M. M.)
serão executados por pessoal próprio, admitido para as funções e séries fun·
cionais da respectiva Tabela Numérica, aprovada por decreto do Presidente
da República.
·
Art .. 2.0 E' indispensável, nas admissões, a prévia comprovação. de habilitação, por meio de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo único.

O disposto neste artigo não se aplica às funções em

comissão, que serão de livre preenchimento.

Art. 3.0 As promoções obedecerão, no que coube~, ao sistema em vigor
no Serviço Público Federal._
Art. 4. 0
perceber:

Além do salário da função, o pessoal da C.M._M. só poderá

a) salário~família;
b) gratificação de função,. prevista na Tabela Numérica a que se refere

o art. 1.0 ;
. c) gratificação pela prestação de serviço extraordinário, de acôrdo com o
disposto no Capítulo III do Título li do Decreto~lei n. 0 1. 713, de 28~10~39,
e respectiva regulamentação;
d) diá"rias, para it1denização das despesas de alimentação e pousada, de
acôrdo com o disposto no Capítulo IV do Título li d,o citado Decreto~lei, e re<:·
pectiva regulamentação; e
e) ajuda de custo, de acôrdo com o disPosto no Capítulo V do Título !I do
mesmo_ decreto· lei.
Art. 5.0 Ficam elevados para Cr$ 5. 500,00 os vencimentos mensais
dos membros da C. M. M., fixados pelo art, 17 do Decreto-lei n.~ 3, 100, de
7 de tJ.?.arço de 1941.
Art. 6.0 O parágrafo único do art. 1.7 do Decreto-lei n.O 3, 100, de 7
de março de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Se a. nomeado fôr militar, funcionário pÚ.·
blico, ou empregado de emprêsa de navegação mantida ou administrada pelo Estado, não perceberá o vencimento atribuído aos membros
da C. M. M., mas terá direito, a título de representação, a uma gra·
tificação arbitrada pelo Presidente da República, ficando-lhe asse·
gurados os direitos e _as vantagens integrais do -pôsto ou cargo que
ocupar".
Art, 7,0 Os §§ i .O e 2. 0 do art. 2.0 do Decreto-lei n. 0 5. 249, de ] 5
de fevereiro de 1943, passam a vigorar com a seguinte redação :
"§ 1.0 O vencimento dos membros das subcomissões será fixado
em Tabela Numéri~a, aprOvada por decreto do Presidente da
República.
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§ 2.0 Aplica·se aos membros das subcomissões o disposto uo
parágrafo único do art. 17 do Decreto·lei u. 0 3.100, de 7 de março,
de 1941".

Art. 8.0 Êste decreto·lei entrará em vigor na: data de sUa. publicação,
exceto quanto ao disposto no art. 5.0 , que vigorará a partir de 1 de janeiro
de 1944.
Art. 9P

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 16 de dezembro de 1944, 123.0 da Independê!lcia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO·LEI N.O 7.168

--DE

16

DE DEZEMBRO DE

1944

Altera a carreira de T_écnico de Educação Rural do Quadro Permanente do
Ministério da A~ricultura e dá. outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 186 q.a Constituição, decreta:
Art. l.° Fica alterada, na conformidade da tabela anexa, a carreira de
Técnico de Educação Rural do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. A despesa com o provimento dos cargos vagos criados por
êste Decreto· lei, na importância de Cr$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil
cruzeiros), será atendida com os recursos da conta.corrente do Quadro.
Art. 2.0 ~ O ingresso na carreira far·se·á mediante concurso para provimentü. dos cargos da classe inicial, até que haja funcionários habiliÍados em
curso de aperfeiçoamento e especialização na forma da legislação vigente.
Art. 3. 0 :Êste Decreto·lei entrará ·em vigor em 1 de janeiro de 1945,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO" VARGAS.

Apolonio So.lles.

MIN!STtRIO DA -AGRICULTURA

QUADRO PERMANENTE
~

_SI':rUAÇÃO ATUAL

I

Núm.1

de
Carreira ou cs.rgo
cargos .

qasse
ou
padrão

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

E~ce-

Núm.
Vagos Quadro

dentes

Carreira ou cargo
de
cargos

Técnico de Educação Rural
2

4
8

--14

. . . . . . ' .. . . . . .
. . . .. .. .......
. .. . . . . . . . ... .

Classe
ou
pOOrão

Exce-Vagos

Poovisórios-

dentes

Técnico de Educação Rural
M

-

L

-

K

-

_Q.P.

5

.......... ·····

1

Q.P.

10

1

Q.P.

........... " .
..............

-

--2

20

--35

•.

M
L
K

-

3
7

13

10

23

10

---

Observações: Os cargos prov1sonos serão suprimidos à medida que seus ocupantes forem sendo
superior. O número total de cargos ocupados na carreira não poderá ser superior a 35.

pro~ovidos

-

à classe
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DECRETO-LEI N. 0 7. 169· -

DE

.16 DEZEMBRO DE 1944

Cria e suprime função gratificada no Quadro único do Ministé~io do Trabalho, Indústria e Comércio e dá outras providênCias

art.

O Presidente da República, usando da atribuição Que lhe confere o ar180 da Co~stitl.Íição, decreta:

Art. 1.° Fica criada, no Quadro Único do Ministério 'do Tré'!J:>alho, Indústria e Comércio, a função gratificada de Chefe de Secretaria da Procumdoria Geral da Justiça do Trabalho, corri Cr$ 6.000,00 an.uais.
Art. 2.° Fica suprimida a função gratificada de Secretário da Procuradoria .Geral da Justiça do Trabalho.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor em 1 de· janeiro de 1945,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência ê 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N.O 7.170 -

nE 19

DE

DEZEiiffiRO

DE

1944

Q:mcede à entidade a que se· refere o Decreto-lei n. 6. 693, de 14 de julho
de )944, isenção de todos os impostos
0

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:
~
·
Art. 1.0
E' concedida à entidade a que se refere o Decreto-lei n. 0 6.693,
de 14 de julho de 1944, isenção de todos os impostos da União e da Prefeitura do Distrito Federal.
Parágrafo único. A imunidade protege todos os bens, rendas e Serviços
da referida entidade, assim como tôdas as operações em que ,figure como
adquirente, ou donatária de bens imóveis, móveis ou semoventes, estendendose, outra'Ssim, às doações, atos, registros e averbações nE!cessárias a sua constituiçã'o.
·
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS .
Alexandre Marcondes Filho.

A. de Souza Costa.
Cal. de Leis -

Vol. VII
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DECRETO-LEI N. 0 7.111 -

DE 19 DE DEZEMBRO DE 1944

Dispõe sôbre o pessoal da Caixa Econômica Fede,tal de .Minas Getais
O Pre~idente da República, usando da atribuição que lhe confere o s.•rtigo 180 da Constituição, decreta:
A.rt. 1.0 Os serviços da .Caixa Econômica Federal de Minas Gerais serão
executados por . empregz.•dos admitidos para as funções e séries funcion?is da
respectiva Tabela Numérica, aprovada por decreto do Presidente da República.

Art. 2.0 Na admissão de empregados é indispensável a comprovação de
h:::.-bilitação por meio de provas ou provas e títulos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às funções em
comissão, que serão de livre preenchimento, devendo a escolha recair, de pre.
ferência, entre os empregados da Caixa.
Art. 3.0 Os empregados da Cs•ixa serão admitidos pelo seu présidente na
forma do art. 2. 0 e por êle promovidos, removidos;. transÍeridos, demitidos
e licenciados.
Art. 4. 0
perceber:

Os empregados da Caixa,"' além do salário da furição, só poderão

a) salário-fa-mília;
b) gn~tificação de função prevista na Tabela Numérica a que se refo~o
o art. 1°·

c) gratificação semestral;
d) ajuda de custo;
e) diárias;
f) gratificação pela prestnção de serviços extraordinários;
é) auxilio para compemar diferenças de Caixa; t:l
h)

cotas~partes

na forma dos §§ 4.0 e 5.0 dêste artigo.

§ 1.0 A gratificação semes::ral de cada empregado não poderá ser superior
a um mês de salário e a sua concessão dependerá da existência de recursos
próprios, de acôrdo com o Regimento Interno da Cs.<ixa.
§ 2. 0 A concessão de ajuda de custo, diárias e gratificação pela prestação
de serviços extraordinários obedecerá às disposições legais correspondentes, que
vigorarem para os servidores civis da União.
§ 3.0 Os auxílios para compensar diferenças de caixa só poderão ser con·
cedidos aos empregados que pagarem ou receberem em moeda- corrente e não
poderão ser superiores a cem cru~eiros (~r$ 100,00) mensais para cada em~
pregado.
§ 4. 0 Do saldo das multas contrs.•tuais, resultantes de execução promovida
pela Caixa, oitenta por cento ( 80 o/o) poderão ser distribuídos pelos ocupantes
das funções de natureza jurídica.
§ 5.0 Da taxa de avaliação e fiscalização de imóveis, eventualmente cobrada dos -interessados, a têrça parte poderá ser distribuída pelos engenheiros
que participa,rem da avalia-ção ou fiscalização, não podendo, entretanto, excede-r
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de sessenta mil cruzeiros (Cr$ 60.000,00) por ano a soma das vantagens
atribuídas a cada engenheiro, inclusive o salário da função.
§ 6.0 Aos atuais empregados é assegurado o pagamento das gratificações
adicionais por tempo de serviço, s.< .que fizerem jus na data da 'publicação
dêste Decreto-lei.
Art. 5.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

" contrário.
Art. 6· 0 Revogam-se as disposições em
Rio de Janeiro, 19 de. dezembro de 1944, 123.0 da Independência e
56. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7-.172 -

DE 19 DE DEZEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Agricultura o crédito espeçial de Cr$ 25.000,00, para
pagamento de gratificação de representação
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 189 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da . Agricultura o crédito especiàl
de vinte e cinco mil cruzeiros (Cr$ 25. 000,00), para atender à despesa
(Pessoal) com o pagamento da gratificação de representação de cento e
vinte e cinco dólares (US$ 125.00) mensais, no período de dez (10) meses,
concedida ao agrônomo fitossanitarista, classe K, Jalmirez Guimarães Gomes,
que obteve autorização para se afastar dO país, com destino aos Estados
Unidos da América do Norte, no gôzo de uma bôlsa de estudos.
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República. ,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7. 173 -

DE 19 DE DEZEMBRO DE 1944

Transfere a Estrada de Ferro Tocantins para a administração da Fundaç,ão
Brasil Central e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 180 da Constituição, e de acôrdo com o que consta do processo nú-
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mero 11.936-44, do Departamento de Administração do Ministério da Viação
e Obras Públicas, decreta:
Art. 1.0 Passa a ser exercida pela Fundação Brasil Central, instituída
pelo Decreto-lei n. 0 . 5. 878, de 4 de outubro de 1943, a administração da
Estrada de Ferro Tocantins, na' parte em tráfego e em· cgnstrução.
Parágrafo único. Esta transferência é realizada sem ônus para a Fundação Brasil Central.
Art. 2.0 O Govêrno Federal abrirá no prox1mo exerc1c10 o crédito especial necessário ao prosseguimento da construção do trecho de Jatobal a
Praia da Rainhri.
Art. 3.0 A Fundação Brasil Central administrará livremente a Estrada
de Ferro Tocantins, ficando para isso investida de todos os poderes necessários, inclusive o de designar e dispensar pessoal, ressalvados todos os direitos dêste na data do presente Decreto-lei.
Art. 4.0 O Ministério da Viacão e Obras Públicas fica autj)rizado a
assinar com a Fundação Brasil CenÚal o contrato que· regulará e efetivará a
transferência, bem como os ajustes sôbre execução de serviços destinados ao
desenvolvimento da rêde da referida· estrada.
Art. 5.0

•

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETUL..IQ VARGAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.174 -

DE 19 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o Ministério da Fazenda a transferir gratuitamente, sob condições, à
Acadeinia Brasileira de Letras o domínio útil da área de terreno acrescido
de marinha que menciona, f!esmembrada do próprio naciom~l sob a juris~
dição_ do Conselho Federal de Comércio Exterior e situado no Distrito
Federal, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 'confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica o Ministério da Fazenda, pelo Serviço do 'Patrimônio da
União,, autorizado a transferir gratuitamente à Academia Brasileira de Letra~
o domínio útil de uma área de terreno 8.crescido de marinha, situado na Avenida Presidente Wilson, no' Distrito Federal, com seiscentos e doze metros
quadrados e vinte decímetros quadrados (612,20 m2), de vinte metros (20m)
de frente por trinta metros e sessenta e um centímetros (30,61 m) de comprimento, de frente a fundos, de acôrdo com os elementos técnicos constantes
do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o n.O 42.824, de 1944,
loc;alizada no lado esquerdo do imóvel sob o n.O 203 daquele lograduro, áre<J
que, em virtude dos entendimentos havidos e para efeito da transferência ora
autorizada, será desmembrada do próprio. nacional situado na mesma Avenida
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Presidente Wilson, onde funciona o Conselho Federal de Coniêrcio Exterior,
antigo "Pavilhão Britânico" na Exposição do Centenário do Erasit".
Art. 2.0 A transferência do domínio útil do terreno menCionado no artigo antecedente tem por finalidade única e expressa a ampliação das instalacões da séde da Academia Brasileira de Letras, ao qual imóvel será o
mesmo terreno incorporado para ficar, igualmente, sujeito à condição de que
tr9.ta o art. 2.0 do Decreto-lei n. 0 5.316, de 11 de março de 1943.
Art. 3. 0 No Serviço do Patrimônio da União assinar-se-á o contrato da
transferência gratuita do domínio útil do terreno de que se trata, de acôrdo
::::om a discriminação técnica constante do processo mencionado no art. 1.0
dêste Deç:reto-lei.
§ 1.0 O contrato será lavrado em livro da repartição, isento de qualquer
impôsto de sêlo ou emolumento, e valerá como escritura pública, para efeito
de transcrição, ·que será gratuita e mediante certidão verbo ad verbwn, no Regisúo de Imóveis competente.
·
§ 2.0 O mesmo contrato será outorgado sàmente depois de haver a Academia Brasileira d'il Letras dado cumprimento à condição, proposta pelo Conselho Federal de ComérciO Exterior e aceita pela Academia, de construir, àS
suas expensas, no terreno restante do antigo "Pavilhão .Britânico", um edifício de dois pavimentos, com a área coberta de trezentos e vinte metros quadrados (320 m2) em cada um dêles, de acôrdo com a planta constante do citado processo n. 0 42.824, de 1944, no qual edifício serão instalados os diversos
serviços daquele Conselho, Q.ue funcionam nos anexos do ·referido "Pavilhão
Britânico" os quais serão demolidos pela Academia, também às suas expensas.
Art. 4.0 Para a demolição dvs anexos do antigo "Pavilhão Britânico'',
e construção do edifício de dois pavimentos, a que se refere o § 2.0 do ar··
tigo antecedente, fica desde logo autorizado o Conselho Federal de Comércio
Exterior a conceder a respectiva permissão, mediante têrmo de responsabi·
!idade, isento de qualquer impôsto de sêlo ou emolumento, mas sob as condi~
ções que julgar necessárias, e que será firmado pela citada Academia.
Parágrafo único. Cumprida integralmente a condição a que se obrigará
a Academia Brasileira de Letras e com o que ficará desmembrada a área de
612,20 m2, citada no art. 1. 0 dêste Decreto-lei, do próprio nacional ali também mencionado, aquêle Conselho fará ao Serviço do Patrimônio da União
a necessária comunicação, para os efeitos de que trata· o art. 3.0 dêste Decreto-lei.
Art. 5.0 O presente Decreto-lei entra em vigor na data "de sua publi,cação.
Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS

A, de Souza Costa,

DECRETO-LEI N.O 7.175 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1944

Dispõe sôbre o pessoal do Departamento Nacional do Café
O Presidente da República, ~sando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os serviços do Departamento Nacional do Café (D.N.C.)
serão executados por empregados admitidOs para as funções e séries fundo-
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Numérica, aprovada por decreto do Presidente d?

Art. 2.0 Além dos empregados a que se refere o artigo anterior, poderã
o D. N. C. admitir contratados, diaristas e· pessoal eventual.
§ 1. 0 A admissão de contratado só poderá ser feita mediante autorização expressa do Presidente. da República e para o desempenho de funções reconhecidamente especializadas, para as quais não haja, no Departamento, servidor devidamente habilitado,
§ 2. 0
Só poderá sei admitido pessoal diarista para o desempenho de
funções de natureza braçal ou subalterna.
§ 3.0 Fica fixado em Cr$ 40,00 o salário diário max1mo do di?rista.
§ 4. 0 Ao pessoal contratado e diarista do Departamento Nacional do
Café aplicar-se-á, no que couber, a legislação referente aos extranum·erárks
contratados e diaristas do Serviço Público Federal.
§ 5.0 A admissão de pessoal eventual poderá ser feita apenas para atender a necessidade urgentes ou de caráter transsitório.
§ 6.0 Ao pessoal eventual não _poderão ser pagos salários superiores aós
fixados na tabela a que se refere o art. 1.0, observada a equivalência ou analogia de funções.
§ 7.0 Ao pessoal eventual aplica-se, no que couber, a legislação referente
ao pessoal para obras da União.
Art. 3.0 Na admissão de empregados é indispensável a comprovação de
habilitação por meio de provas, ou provas e títulos.
§ 1.0 O dispo,sto neste artigo não se aplica às funções em comissão, qu_e
serão de livre preenchimento, devendo a escolha recair, de ~referência, entre
os empregados do D. N. C.
§ 2.0 A admissão de pessoas estranhas aos serviços do D.N .C., para o
exercício de função em comissão da respectiva Tabela, fica condicionada a
prévia aprovação do Ministro da Fazenda.
Art. 4.0 Os empregados do D.N.C. serão admiitdos pelo respectivo presidente e por êle promovidos, removidos, transferidos e demitidos.
Art. 5.0 As promoções obedecerão, no que couber, ao sistema em vigor
no Serviço Público Federal.
Art. 6.0 Os empregados do D.N.C., além do salário da função, só
poderão perceber:
a) salário-família;
b) gratificação de função prevista na Tabela Numérica a que se refere
o art. 1.0 dêste Decreto-lei;
c) gratificação de representação quando em serviço no estrangeiro, arbitrada pelo Presidente da República;
d) gratificação semestral;
· e) ajuda de Custo, de acôrdo com o disposto no Capítulo V do Título !I
do Decreto-lei n. 0 1. 713, de 28-10-39;
f) diárias para indenização das despesas de alimentação e pousada, de
acôrdo com o disposto no Capítulo IV do Título li do mesmo Decreto-lei, e
respectiva regulamentação; e
g) gratificação pela prestação de serviço extraordinário, de acôrdo com a
re[ulamentação que fôr expedida.
§ 1.0 Aos atuais empregados do D. N. C. poderá continuar a ser concedida gratificação de Natal, de acôrdo com a Tabela anexa, e, mais, as
seguintes vantagens que . estiverem percebendo:
a) gratificação de Gabinete;
b) gratificação para compensâí- queb1a de caixa;
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c) auxilio para locomoção;
d) gratificação para estada;
e) gratificação por serviço especial;
f) gratificação de representação;
€) gratificação adicional;
h) diferença de salário; e
i) auxílio para almôço.
§ 2.0 Os. empregados que estiverem percebendo qualquer das vantagens enumeradas .nas alíneas do parágrafo anterior deixarão de fazer jus à
mesma desde que, a qualquer título, venham a perceber salário igual ou
maior que a soma do salário 'atual e essa vantagem.
§ 3.0 Não serão computados, para os efeitos do disposto no parágrafo
a.nterior, os aumentos gerais de salári'o.
§ 4. 0 Os empregados que estiverem percebendo qualquer das vantagens a que se referem as alíneas a, b, c,~ e, i e g do § 1.0 deixarão de fazer
jus. à mesma deSde que lhes sejam __ atribuídas funções diversas das que atualmente executam ,
§ 5.0 Os empregados que estiverem percebendo uma ou outra das
vantagens a que se referem as alínee.s d e i do § 1.0 deixarão de fazer jus
à~ mesma desde que sejam removidos dos atuais locais de trabalho,
Art. 7.0 A gratificação semestra1 não poderá ser superior a um mês
de vencimento e será concedida, nos meses de junho e dezembro, pelo pre·
sidente do D.N.C.
Parágrafo único. A concessão da gratificação semestral condiciona~se às
possibilidades financeiras do D. N. C.

8.1

Art.
Art. 9.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1944, 123.0

da Independência e

56.0 da República,
GETULIO

VARGAS

A. de Sousa Costa.
LIMITE DAS GRATIFICAÇÕES DE NATAL A QUE SE REFERE O
§ 1.0 DO ART. 6.0
Salário mensal

Até
De
De
De
De

C c$ 500,00 ................
501,00 a C c$ 1.100,00
Cr$
C;$ 1.101,00 a C;$ 1. 500,00
C;$ 1.501,00 a Cc$ 1. 800,00

Limite da gratificação
Um mês de salário mais C;$
....................... C c$

....................... ü$
....................... C;$

300,00
800,00
900,00
950,00

C;$ 1.801,00 a C;$ 2. 000,00 ....................... ü$
De Cc$ 2.001,00 a C;$ 2.400,00 ....................... C c$
Superior a C;$ 2.400,00 ................................ C;$

1.050,00
1.300,00
1. 500,00

Observação Para os diaristas será considen:::da um mês de salário a
quantia correspondente a 25 diúrias.
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DECRETÜ-LEI-N.o 7.Í.76 ~DE 20 DE DEZEMBRO DE 1944
Abre ao Ministério das Relações Exteriores ' o crédito especial de
Cr$ 146.900,00, para despesas decorrentes de auxílio especial e de

indenizações
O Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere
tigo 180 da Cons_tituição, decreta:

0

ar·

Art. 1.° Fica aberto .ao Ministério das Relações Exteriores o crédito
especial de cento e quarenta e seis mil e novecentos cruzei~os (Cr$ 146.900,00),
que será distribuído ão Tesouro Nacional, para atender à despesa (ServiÇos
e Encargos), decorrente da concessão de auxíliO especial e de Indenizações,
arbitradas na forma do Decreto-lei n. 0 3.291, de 21 de maio de 1941.
Parágrafo único. À conta do crédito a que se refere ~ste artigo serão
classificados os pagamentos já efetuados neste exercício, provenientes da con~
cessão das vantagens de que se tr"àta.
Art. 2.0

Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art,

Revogam-se as disposições em contrário .

3.

0

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1944, 123.0 da Independ~ncia e
56.0 da República:
GETULIO

VARGAS

P. Leão VeloSo.
A. de Sousa Costa.

DECRETO-LEI N.0 7.177

~DE

21 DE DEZEMBRO DE 1944

Altera o efetivo do Quadro de Oficiais do Corpo da Armada e dá

ou.tcas providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1,0 O efetivo do Quadro de Oficiais do Corpo da Armada ( QO)
passará a ter a segUinte constituição:

Vi~e-Almirantes
Contra-Almirantes . , . , ................... , ... , .
Capitães de Mar e Guerra ..................... ·.
Capitães de Fragata .......................... .
Capitães de Corveta .......................... .
Capitães Tenentes ........ , .....•..............
Primeiros· Tenentes .... , . , .................... .
Segundos Tenentes ~ Em número limitado pelo de
alunos que terminarem o curso da Escola Naval
(Quadro aberto)

4

lO
36
70
140
260
350
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Art. 2.0 Os Oficiais classificados M continuarão a figurar como homÓ·
lagos 'do Quadro Ordinário na forma da legislação em vigor.
Art. 3.0 O. presente Decreto~lei entrará em vigor na data de sua
blicação, revOgadas as disposições em contrário.

pu~

Rio de Jcineiro, 21 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO-LEI N.0 7 .178 -

DE 21 DE DEZEMBRO DE 1944

Dispõe sôbre a aposentadoria do Embaixador Luiz
Martins de Sousa Dantas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreté!:

ar~

.Art. 1.0 O Embaixador .Luiz Martins. de Sousa Dantas deverá ser considerado aposentado no cargo ·de Embaixador, padrão .o, do Quadro Suple~
mentar do Ministério das Relações .Exteriores, a partir de 26 de abril de
, 1944, ficando· sem efeito o De7reto de 9 de maio de 1941 que o .aposentara
nêsse mesmo cargo .
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

P. Leão Veloso.

DECRETO-LEI N. 0 · 7.179 -DE 21 DE DEZEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especi4l de Cr$ 6. 040,251,80, para
pagamento de notas de papel-moeda
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 180 da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de
seis milhÕI'!s, quare~ta mil, duzentos e cinqüenta e um cruzeiros e oitenta
centaVos (Cr$ 6. 040. 251,80) ,. que será distribuído à Delegacia do Tesouw
Brasil!'!iro em .Nova York, para atender à despesa (Serviços e Encargos)
prove!tiente de fornecimentos de notas de papel~moeda, efetuados pela firma
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"American Bank Note Company", ·na conformidade do processo protocolado
no Tesouro Nacional sob n. 0 230. 852-44, a saber:

US$
8. 000. 000

à e cédulas de Cr$ 5,00, das séries 1.a a 80.3 ,
pelo preço de .............. ·............... .
de cédulas de Cr$ 10,00, das séries 316.a a 330.3 ,
pelo preço de ...... : .........· ..... ~ ....... .
de cédulas de Cr$ 20,00, das séries 6.a a 135.a,

1.500.000
13.000.000

pelo preço de

78.112,00
14.894,00

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

131.787,50
20.370,00

4.000.000

de cédulas de Cr$ 50,00, das séries 101.3 a 120.3 ,
pelo preço de ............................. .
de cédula.s de Cr$ 100,00, das séries 21.a a 60.a,
pelo preço de .......... , . , .. , ............. , .
de céduJ.as de Cr$ 500,00, das séries 3.a a 10.a,

42.866,00

'750.000

pelo pret;o de ............................. .

9.150,00

29.250.000 , de cédulas, pelo preço de ... ; ............... .

297.179,50

Despesas de transporte e seguro ...... , ....... .

4.833,09

2.0.00.000

302.012,59

Art. 2.0
Art. 3.

0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em ~ontrário.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.180 -

DE 21 DE DEZEMBRO DE 1944

Dá nova redação ao a.rt. 7.0 do Decreto-lei n.0 4.655, de 3 de setembro
de 1942
O Presidente .da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica assim redigido o art. 7,0 do Decreto-lei n.0 4. 655, de
3 de setembro de 1942:
"Art.
minado.

7.0

As estampilhas serão emitidas por tempo indeter-

Parágrafo umco. O Diretor Geral da Fazenda Nacional poderá ordenar o recolhimento ou a substituição. de estampilhas, se
houver justo motivo."

continua aqui>
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Art. 2.0

Êste DecretO-lei entrará em vigor na data da sua p'ublicação.

Art.

Revogam-se as disposições em contrário.

3.0

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza

DECRETO-LEI N. 0 7.181 -

d~sta.

DE 21 DE DEZEMBRO DE. 1944

ProrroJ1a a vigência do crédito especial aberto pelo Decreto-lei n. 0 5. 212, .
de 21 de janeiro de ~943
O Presidente da República, us.:'ndo da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 180 da Constituição, decreta:

Art.. 1.° Fica prorrogada, até o encerramento do exerc1c10 de 1945, a
vigência do crédito especial de oitocentos mil cruzeiros (Cr$ 800. 000,00),
abertos ao Ministério da Fazenda pelo Decreto-lei n. 0 5.212, de 21 de janeiro de 1943, para atender às despesas de instalação e funcionamento da
Comissão de Financiamento da Produção, de sua Secretaria e do "Serviço de
Contrôle .e Recebimento de Produtos Agrícolas e Matérias Primas".
Art. 2.0
Art.

3.0

Êste~ Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1944, .123. 0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7. 182 -

DE 21 DE DEZEMBRO DE 1944

Transfere do Ministério. da Agricultura para a Prefeitura do Distrito Federal
a admiillstração, fiscalização e conservação da Floresta da Tijuca
O Presidente da República, usando da atribuição q~e lhe confere o artigo 1?0 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas do Ministério da Agricultura para a Pre·
feitura do Distrito Federal a administração, fiscalização e conservação da
Floresta da ·Tijuca, formada pelas matas que começam no Alto da Boa Vista
(Praça Afonso .Vizeu) no início da Estrada da Cascatinha, seguindo rumo
N. S. até o alto da Pedra do Conde, desq:mdo, até o local denominado Ex~
celsior: · e daí até o Pico da Tijuca, correndo pelas vertentes até o Bico do
Pàpagaio, descendo até encontrar a Estrada da Paz a 7 50 metros ( setecen-

252

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

tos e cinqüenta metros) do Açude da Solidão. Daí seguindo a linha divisória pelo lado esquerdo da Estrada da Paz até o Açude da Solidão, seguindo
ainda a divisa pelo lado esquerdo da Estrada do Açud,e até encontrar as
propriedades particulares da mesma Estrada; O fechamento desta área segue

pela divisa das propriedades particulares até a Estrada da Cascatinha no
Alto da Boa Vista .
Art. 2.0 O ·Ministério da Agricultura entregará à Prefeitura do Distrito Federal os., prédios. da referida área, que ficarão sob 3 administração
da Prefeitura, a quem caberá a reconstrução e conservação dos me~mos.
Art. 3.° Fica o Ministério da Agricultura desobrigado da fiscalização
das matas e mananciais nesse perímetro que ficou sob' a guarda e responsabilidade da Prefeitura do Distrito Federal.
Art. 4.0 :€ste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

ea

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Apolonio Salles.

DECRETO~LEI

N.0 7.183 -

DE 22 DE

DEZEMB~O

DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 28.000.000,00 para
aquisiç.3o de material destinado à cunhagem de moedas e ao aparelhamento
-das oficinas da Casa da Moeda, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1,° Fica aberto ao MinistériO da Fazenda o crédito especial de
vinte e oito milhões de cruzeiros (Cr$ 28.000.000,00), para atender às seguintes despes<;<s de material para a C,asa da Moeda:

~) aquisição de material semi-manufaturadO para a
cunhagem de moedas di visionárias .. , , .......... .

25. 000. 000,00

b) aquisição de máquinas e ferramentas diversas para
as oficinas da Casa da Moeda

3. 000. 000,00.

c,·$ 2s. ooo. ooo,co
Parágrafo único. O crédito de que trata êste artigo será automàticamente
registrado e distribuído pelo Tribunal de Contas ao Departa_mento Fe_de;al
de Compras,
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Art. 2.° Fica revogado o Decreto~lei n.0 7. 133, de 7 de dezembro de
1944, que dispõe sôbre a~ distribuição de créditos destinados a despesas de
material da Casi da Moeda.
Art. 3.0

Êste Dec;reto~lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 4.

Revogam-se as disposições em contr.ário.

0

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1944, '123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO~ LEI

N. 0 7. 184 -

DE

22 DE DEZEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito supleinentar de Cr$ 11.400.000,00,
à verba que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto
centos mil cruzeiros (Cr$
soai, do vigente ... erçamento
creto~lei n. 0 6.143, de 29

o crédito suplementar de onze milhões e quatro11.400.000,00),. em refôrço da Verba 1 - Pes~
do Ministério da Fazenda (A,nexo n. 0 16 dO Dede dezembro de 1943), com~ segue:

VERBA

1

PESSOAL

Consignação VII· -

SI c. n.0 31 -

Aposentados, jubilados, reformados, in~
válidos, asilados e pessoal da reserva
24 -

Art. 2.0
Art. 3.0

Inativos

Diretoria da Despesa Pública. .

Cr$

11.400. 000,00

Êste Decreto-lei entTatá em vigor na data de sua publicação.
Revogam~se

as disposições em

co~trário.

Rio de }at_leiro, 22 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO- VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N.0 7.185

DE 22 DE DEZEMBRO DE 1944

Destaca a importância de Cr$ 4. 127. 646,60, para liquidação de dívidas relacionadas, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
tigo 180 da Constituição; ·decreta: ·

0

ar-

Art. 1.° Fica destacada do crédito especial aberto pelo - Dec'reto-Iei
n. 0 2. 443, de· 24 de julho de 1940, modificado pelos de ns. 0 2. 923, de 30
de dezembro do meúno ano, e_ 4. 010, de 12 de janeiro de 1942, a in'lporfância de quatro milhões cento e vinte e sete mil seiscentos e quarenta e
seis cruzeiros e sessenta centavos (Cr$ 4.127 .646,60), para ocorrer à liquidação das dívidas relacionadas no processo n.0 178.381-44, do Tesouro Nadormi.
·
Art. 2.° Fica prorrogada, até o encerramento do exercício. de 1945, a
vigê11cia do crédito especial a ~ue alude o artigo anterior.
Art. 3. 0 O destaque de que trata o art.
mento do exercício de 1945.

1.0 vigorará até o encerra-

Art. 4.0

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 5. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 7.186 -

DE 22 DE DEZEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Guerra o crédito suplementar de Cr$ 91. 740,00, à
l'erba que especitic3.
O Presidente da Rep'liOlica, usando da atribuição que lhe confere o arM
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto 0 crédito suplementar de noventa e um mil setecentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 91. 740,00), em refôrço da Verba 1
Pessoal. do vigente orçamento do Ministério da Guerra (Anexo n. 0 17 do
Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943), como segue:

VERBA

1

-

Consignação li! S/c. n. 0 21 -

Vantagens

Gratificações Militares

17 Art. 2.0

PESSOAL

Diretoria de Intendência

91.740,00

Êste Decreto-lei entrãrá em vigor na data de sua publicação.

ATOS

Art, ·3,0

DO PODER EXECUTIVO
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Revogam-se as disposições em contrário,

'Rio cj.e Janeiro, 22 de dezembro' de 1944, 123. 0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 7.187 -

DE

22 DE DEZEMBRO DE 1944

Abre, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 2 .091,ÜO,
para pagamento de diferença de vencimentos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ?rtigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aberto ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um cruzeiros), para pagarriento, a Manuel de Avila Goulart, da diferença entre os vencimentos co!'respondentes ao pôsto de Tenente-Coronel e os que lhe foram pagos como
professor do extinto Colégio Floriano, no período de 25 de abril de 1940 a 22
de janeiro de 1942.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema,
A. de Souza Costa,

DECRETO-LEI N. 0 7.188 -

DE

22 DE DEZEMBRO DE 1944

P1·orroga a vigência do crédito aberto pelo art. 2.0 do Decreto-lei
n, 0 6. 646, de 29 de junho de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica prorrogada, até o encerramento do exercício de 1945, a
aplicação da parcela de trinta e dois milhões, sessenta e cinco mil, quinhentos
e setenta e dois cruzeiros (Cr$ 32.065. 572,00) que à conta do crédito de ses~enta milhões de cr)J.zeiros (Cr$ 6Ó. 000.000,00), aberto pelo Decreto-lei número 6. 646, de 29 de junho de 1944, foi destinada à aquisição de trilho~
relayers.
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ATOS

DO PODER EXECUTIVO

Art. 2.0

Êste Decreto-lei entrará' em vigor na data de sua publicação.

Art-. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário ..

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS .

.João de Mendonç..a Lima.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 7.189 -

DE 22 DE DEZEMBRO DE

1944

Altera, no Ministé~io da justiça e Negócios InteriOJ·es, a carreira de Dactiloscopista do Quadro Permanente e transforma a carreira de Dactiloscopista
do Quadro Suplemêntar em Dactiloscopista-auxiliar

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, na forma da tabela anexa, a carreira de Dactiloscopista do Quadro Permanente do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2.° Fica transformada em Dactiloscopista-auxiliar, na fornla da tabela anexa, a carreira ·de Dactiloscopista do Quadro SUplementar do mesmo
Ministério.
Art. 3. 0 Os ocupantes dos cargos atingidos pelo disposto neste Decreto-lei terão seus títulos de nomeação apostilados ·pela Divisão do Pessoal
do Ministério.
Art. 4.0 A despesa com a execução do disposto heste
rerá à conta dos recursos da conta corrente do. Quadro.

Decreto~ lei

cor-

Art. 5.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor a 1 de janeiro de 1945, revo.
vagadas as disposiçõe.s em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e Sf,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filh(1.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES

QUADRO

PERM&~ENTE

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.l

ICaneim ou cargo
cargos
de

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

-

2

Dactiloscopista .

K

3

Dactiloscopista .

J

-

4

5

I

9

--29

Vagos Quadro

I

I
I

I

-

-

9

-

-

Q.P.

13

-

-

Q.P.

17

-

H

-

5

Q.P.

G

-

1

Q.P.

F

I

II

-

Q.P.

-

10
1

1

22

fI

K

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

J

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

27 I

I
I

~I

I

VagO!

L

I

H

Provisórios

dentes

I

I Dactiloscospista
I ................
I
I ................
I
I ................

Exce-

Classe
ou
pOOrão

I

Q.P.

Dactiloscopista .

Carreira ou cargo

de

cargos

dentes

4

I

Dactiloscopista .

Núm.

Exce-

-

Dactiloscopista .

I
6 Dactiloscopista .

~

Classe
ou
padrão

I

I

-

I

-

II
II
I

-

9
11

14
22

13

---

I

69

8

8

Observações: Os cargos provisórios serão suprimidos à medida que seus ocupantes forem sendo promovidos à classe
súperior. O total de cargos ocupados não poderá ser superior a 88. Dêsse total, 34 cargos só poderão ser preenchidos à medida que forem sendo- suprimidos outros tantos da carreira de Dactiloscopista-Auxiliar do Quadro Suplementar, na razão de
1 por 1.

QUADRO SUPLEMENTAR

SITVI~ÇÃO ATUAL

I Classe I ExceI dentes

Núm.!

de : Carreira ou cargo '
ou
cargos !
] p2.drão

I

II

7
7

I

1

cargos

I

.......... ' .....

H

G

I-

F
F

-

Q.S.

7

Q.S.

7

-

I --

Q.S.

10

-

-

-

-

-

-

-

II
I
I

..

-

I

I

I

16

Q.S.
Q.S.

l

f 26

Q.P.

I

Auxiliar
I
I
I
I . ...............
I

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

II ................
'

I

G

F

-1I
66

I

J

H

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

_I
I

Vagos

·-

Provisórios

dentes

I
I

I Dactiloscopista-

J

Exce-

Classe
ou
pa.drão

Carreira ou cargo

l

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

--;--/I

Núm.
de

I

.

11

25

I

Vago' Quad,o

Dactiloscospista

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

10 I
16

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I[

II
I
I
I
I
I
I
I

I

II

I

II
I
I
I

II
I
I

I'
I

I

Observação: - O cargo da classe F da carreira de Dactiloscopista do Quadro Permanente, ora incluído nesta carreira1 é
oc:upado por Francisco de Paula Braga.
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EXECU'flVO

22

DE NOVEMBRO DE

1944

Transforma, cria e supTim2 car{1os de p;:-ofessor no Quadro Permanente do Mini~::tério á~ Edt.:caçiio c Saúde, e dá outras prOviáências.
Ainda n5o foi publicado. no Diá.rio Oficial.

(*) DECRETO-LEI f.Z_.o 7.191- DE 23 DE DEZEMBRO DE 1944

Orçamento Geral da República para
art,

1945

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fie&• aprovado, para o exercício financeiro de 1945, o Orçamento
Geral da República dos Estados Unidos do Brasil, discriminado pelos AnexoS
de ns. 1 a 22, integrante dêste Decreto-lei, sendo a Receita estimada em
oito bilhões, duzentos e trinta e dois milhões, trezentos- e noventa e nove mil'
cruzeiros (Cr$ 8. 232.399. 000,00) e a Despes& fixada em oito bilhões, duzentos:
e cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e onze cruzeiros
(C,$ 8.205.297.811,00).
Art. 2.0 A Receita será realizada- m~diante a arrecadação dos tributos,
rendas, suprimentos de fundo's e outras contribuições ordinádns e extraordinárir:.>S, na forma da legislação respectiva e das especificações du Anexo n, 0 1~
sob os seguintes grupos:
RENDA ORDINÁRIA

c,$

c,s

I - Rendas Tributárias , , ....... , , . 6. 637.200.000,00
I I - Rendas Patrimoniais , , , , . , , . , ..
79.200. 000,00
I I I - Rendes Industriais , ...... , . , , ,
409.415.000,00
IV - Diversas Rendas . , .. , . , .... , , ,
341.238.000,00 7.467.053.000,00
RENDA EXTRAORDINÁRIA , ••• , . , .•• ! ..... , .. , , ,
TOTAL

DA

RECEITA, , .•••• , , , , • , , . , , , , , • , ,

765.346. 000,00,
8. 232,399, 000,0(}

Art. 3.0 A Despesa, na forma dos Anexos de ns. 2 a 22, será realizada:
·com a satishoção dos encargos da União e com o custeio e a manutenção dos
serviços públicos, sob a seguinte distribuição:
Anexo n.o
Anexo n.o
Anexo n.o
Anexo n.o
Anexo n.o
Anexo n.o

2 -Presidência da República ...... , ...... , .
3 - Depr:.ortamento Administrativo do Serviço
Público , .... , , , .. ; ............ , , , .
4 - Departamento de Imprensa e Propaganda
5 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
6-Conselho Federal de Comércio Exterior ..
7 - Conselho de Imigração e Colonização, ••

c,$
2. 846.200,00
18.248. 100,00
14. 165.160,00
19.137.600,00
1. 834. 340,00
676.600,00

('~) N. do SPb. Os anexos teferidoll no presente decreto-lei serão publi~
cados, em suplemento a esta edição,
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Anexo n. 0

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

n°
n. 0
n, 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0

Anexo n. 0
Anexo n. 0
Anexo n. 0

Anexo n.0

DO PODER EXECUTIVO

8 - Conselho Naciona-l de Águas e Energia
Elétrica
... , . , . , ......... , ..... ,
9 - Conselho Nacional do Petróleo ......... , .
10- Conselho de Segurança Nacional ....... ,
!l-Coordenação da Mobilização ~con8mica ..
12- Comissão Central de Requisições .. : ... , .
13- Ministério da Aeronáutica. , , ........ , ..
14-Ministério da Agricultura .............. .
15 -M-inistério da Educação e Saúde .... .
16- Ministério da Fazenda, ............... .
17- Ministério da Guei-ra . , , ............. .
18-Ministério da Justiça e Negócios Inte~
ri ores
19- Ministério da Marinha ............... .
20- Ministério das Relações Exteriores .. , , ..
21 -Ministério do Trs.•balho, Indústria: e Comércio
............... , ........ .
22- Ministério da Viação e Obras Públicas .. .
TOTAL DA

DESPESA ... , . . . • . . . . . , , .

1. 520. 600,00
50.021.000,00
514.440,00
10.288.500,00
342.100,00
619.950.143,00
311.355.092,00
595. 700 .110,00
2. 668.000.000,00
1·.577. 765.721,00
427.724.562,00
616.224.778,00
85.428.000,00
315.627.000,00
867.927.765,00
8.205. 297.811,00

Art. 4.° Fica o Ministro da Fazenda autorizado a realizar as operaçÕP-s
de crédito que se torn2rem necessárias, por antecipação da Receita, até o
má.•dmo de um bilhão de- cruzeiros (Cr$ 1.000.000.000,00).
Art. 5.0 Revogarri-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1944,_ 123.0 da Independência e
56. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Henrii:J.ue A, Guilhem.
Eurico G. Dutra.
P. de Leão Veloso.
A. de Souza Costa.
João de _Mendonça Lima.
Apolonio Sa.lles.
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO-LEI N. 0 7. 192 -

DE 23 DE DEZEMBRO DE 1944

Dispõe sôbre a administração fiscal dos Territórios Federais e dá
outras providências

O ·Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o 9.rtigo 180 da Constituição, decreta:
·
Art. 1.0 Fica revogado o art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 6.269, de 14 de
fevereiro de 1944.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Art. 2.0 A partir de 1 de janeiro de 1945 reverterão à competê:Ó.cía
privativa da União os tributos e as rendas estaduais cobrados nas áreas trans~
formadas nos Territórios Federais de Amapá, Rio Branco, Guaporé, Ponta
Porã e Iguaçu.
Parágrafo único. Qs tributos que a União ou os municípios tiverem re·
cebido, até 31 de dezembro de 1944, ficarão definitivamente incorporados
às respectivas receitas, valendo a quitação dada pela repartição arrecadadora
competente até essa data.
Art. 3.0 Aos municípios situados nos Territórios Federais de Amapá,
Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã e Iguassu, além dos 50 % do impôsto de
indústrias e profissões lançado pela União, pertencem:
I - o impósto de licença;
II - o impôsto predial e o territorial urbanos;
III - os impostos sôbre diversões públicas;
IV - as taxas sôbre serviços municipais.
Art. 4.0 Na cobrança dos tributos referidos no art. 2.0 , exceto o de
vendas e consignações, serão aplicados as leis, os decretos, os regulamentos, as
resoluções e decisões em vigor nos respectivos Estados, na dat~ em que foram
criados os Territórios.
Parágrafo único. Nos Territórios de Guaporé e Iguaçu, constituídos de
áreas desmembradas de dois Estados, vigorarão em cada caso as taxas e ta~
belas mais módicas.
Art. 5.0 O impôsto de vendas e consignações será cobrado, em todos os
Territórios Federais, de acôrdo com os dispotivisos ainda em vigor do De~
ereto n. 0 22.061, de 9 de novembro de 1932, da Lei n.O 187, de 15 de ja~
neiro de 1936 e do Decreto-lei n. 0 915, de 1 de dezembro de 1938.
Parágrafo único. O impôsto de vendas e consignações será cobrado à
razão de Cr$ 12,50 por Cr$ 1. 000,00 ou fração, tanto nas vendas a prazo
como nas vendas à vista.
Art. 6. 0 A partir de 1 de janeiro de 1945 cessará a cobrança das taxas
de serviços que pertenciam aos Estados.
Art. 7.0 Será transferido às repartições fiscais da União, na primeira
quinzena de janeiro de 1945, o serviço de arrecadação das rendas constantes
do art. 2.0 , inclusive os arquivos das antigas exatorias estaduais.
Art. 8.0 Os funcionários estaduais incumbidos da arrecadação de rendas.
serão aproveitados pelo Govêrno do Território, de acôr.do com seus direitos~
nos têrmos da legislação estadual. Os que não puderem ser aporveitados serão postos em disponibilidade, na forma da lei.
Art. 9.0

1tste Decreto-lei entrará em vigor no dia 1 de janeiro de

1945.
Art. 10.

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
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DECRETO·LEI N. 0 7.193 -

DE

26

DE DEZEMBRO DE

1944

Dispõe sôbre o pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe. confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

. Art. 1. 0 Os serviços da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul
serão executados por empregados admitidos para as funções e Eéries funcionais da respectiva Tabela Numérica, aprovada por decreto do Presidente da
República.
Art. 2.0 Na admissão de empregados é indispemável a comprovação da
habilitação por meio de provas ou provas e títulos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às funções em
comissão, que serão de livrE! preenchimento, devendo a escolha recair, de preferência, entre os empregados da Caixa,
Art. 3.0 Os empregados da Caixa Eerão admitidos pelo respectivo pre. sidente e por êle promovidos, removidos, transferidos, demítidos e licenciados,
Art. 4. 0 Os empregados da Caixa, além do salário da função, só poderão perceber :
6

a) salário-família;
b) gratificação de função prevista na Tabela Numérica a que se refere o

art. 1.0 dêste Decreto-lei;
c) gratificação semestral;
d) ajuda de custo;
e) diárias;
f) gratificação pela prestação de serviço extraordinário;
g) gra-tificàção de representação, quando em serviço ou estudo no estrangeiro;
h) cotas-partes de multa na forma:· do § 3.0 dêste artigo; e
i) auxílio para diferença de caiXa.
§ 1.0 A despesa total com a gratificação semestral a que se refere a
alínea c dêste artigo não poderá ser superior a trinta por cento (30 o/o) dos
resultados apurados nos balanços semestrais.
~ 2. 0
A concessão d~ ajuda de custo, diárias, gratificação pela prestação
de serviços extraordinários, gratiíicação de representação, quando em serviço
ou estudo no estrangeiro, e auxílio para diferença de caixa obedecerão 3s
disposições legais correspondentes que vigorarem para os servidores civís da
União.
§ 3.0 A metade do saldo das multas contratuais resultar..tes de execução
judicial, promovida pela Caixa, poderá ser rateada entre os ocupantes das
funções de natureza jurídica, de acôrdo com o regimento da Caixa.
§ 4. 0 Aos atu~.is empregaç!os é as:;.egurado o pagamento das gratific2ções
adicionais por tempo de serviço, a que tiverem feito jus, bem como das diferenças re::ultantes de padronização de salários, na forma que fôr estabelecida
por decreto .
Art. 5."

ftste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,

Art, 6. 0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.
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DECRETO-LEI N.O -7.194 -

DE
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26 DE DEZEMBRO DE 1944

Dispõe sôbre o pessoal da Caixa Econômica Federal do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art, 1.0 Os serviços da Caixa Econ&rilica :federal do Paraná serão executados por -empregados admitidos para as funções e séri&s funcionais da respectiva Tabela Numérica, aprovada por decreto do Presidente da Repúbli_ca.
Art. 2.0 Na a-dmissão de empregados é indispensável a comprovação de
habilitação por meio de provas ou provas e títulos,
Parágrafo único, O disposto nêste artigo não se aplica às funções em
comissão, que serão de livre preenchimento, devendo a escolha recair, de pre·
ferência, entre os empregados da Caixa,
Art. 3.0 Os empregados da Caixa serão admitidos pelo seu presidente
na forma do art. 2.0 e por êle promovidos, removidos, transferidos, demitidos
e licenciados.
Art. 4.0 Os empregados da Caixa, além do salário da função, só poderão perceber:
a) salário-família;
b) gratificação de função prevista na Tabela Numérica a 9ue se . refere

o art. 1.0 dêste Decreto-lei;
c) gratifiéação semestral;
d) ajuda de custo;
e) diárias;
f) gratificação pela prestação de serviços extraordinários;
g) gratificação de representação quando em serviço ou estudo no es·
trangeiro;
h) cotas-partes na forma dos_§§ 3.0 e 4.0 dêste artigo; e
i) auxílio para diferença de caixa,
§ 1.0
A despesa total com a gr;atificação semestral a que se refere a
alínea c não poderá ser superior a trinta por cento (30 o/o) dos resultados apurados nos balanços semestrais,
§ 2.0 A concessão de gratificação de representação, gratificação quando
em serviço ou estudo no estrangeiro, ajuda de custo, diárias, gratificação pela
prestação de serviços extraordinários e auxílio para diferença de caixa obed!:cerá às disposições legais correspondentes, que Vigorarem para os servidores
civis da União.
§ 3.0 Do saldo das mult~s contratuais) resultantes de execução promo·
vida pela Caixa, trinta por cento (30%) poderão ser distribuídos pelos ocupan·
tes das funções de natureza jurídica.
§ 4~0 Do saldo liquido da tax11 de avaliação de imóveis, eventualmente
cobrada dos interessados, vinte por cento (20·%) num máximo de oito mil
cruzeiros (Cr$ 8·. 000,00) anuais poderão ser distribuídos aos engenheiros que
participarem da avaliação.
§ 5.0 Aos a-tuais empregados é assegurado o pagamento das gratificações
adicionais por tempo de serviço, que lhes tiverem sido concedidas, bem como
das diferenças resultantes de padronização de salários, na forma do que fôr
estabelec~do por decreto.
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§ 6. 0 Os atuais empregados que percebiam até 30 de novembro de 1943,
gratificações especiais, poderão continuar a perceber as gratificações que lhes
cabiam naquela data.
§ 7.0 Ao atual presidente da Caixa fica mantida a gratificação de repre~
sentação de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) por semestre que lhe vem
sendo paga.

Art. 5.0
Art, 6.0

-

~ste

Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ReVogam-se as disposições em contrário.

Rio de janeiro, 26 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7. 195 -

DE

26

DE DEZEMBRO DE

1944

Dispõe sôbre a contribuição do pessOal da justiça Militar para o Montepio
Militar

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O pessoal da Justiça Militar, contribuinte do Montepio Militar ex-vi do art. 400, do Decreto-lei n. 0 925, de 2-12-38, e que teve seus
vencimentos aumentados pelo Decreto-lei n. 0 5. 976, de 10 de- novembro de
1943. descontará para a referida instituição um dia do sôldo correspondente
aos respectivos postos honoríficos que tiverem ou que foram anteriormente
atribuídos aos respectivos cargos, de acôrdo com a tabela de vencimentos militares expedida pelo citado Decreto-lei n. 0 5. 976,
'
Art. 2.0 As contribuições a que se refere o artigo .-anterior serão devidas
a partir da vigência do Decreto-lei n.O 6, 280,- de· 17 de fevereiro de 1944.
Art. 3.0 ~ste Decreto-lei entrará em vi'gor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico·G. Dutra.

DECRETO-LEI N.O 7.196 -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1944

Altera o artigo 7.0 do Decreto-lei n.0 4.953, de 13 de novembro de 1942

O Presidente ·da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica antecipado de um ano, o prazo de que trata o parágrafo
2.0 do artigo 7,0 do Decreto-lei nP 4.953, de 13 de novembro de 1942.
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Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio d"e Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO~LE!

N. 0 7,197 -

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1944

Estabelece a classificação comercial de lã de ovinos e dispõe sôbre o
comércio dessa matéria prima
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a<tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica estabelecida a classificação comercial de lã de ovinos, produzida, negociada, consumida e exportada, de acôrdo com as especificações
abaixo.
Art. 2.0 Para ef€ito de classificação, a lã de ovinos será baseada na
origem, finura e comprimento das fibras e dividida em nove categorias asEim
discriminadas:

1."
2.•
3.•
4."

5."
6."
7."

s.•
9."

Lã
Lã
Lã
Lã
Lã
Lã

de velo.
de borrêgo,
de retosa,
de pelego,
de aparas ou ponta de mesa,
de pata e barriga.
Lã de capacho.
Lã do campo.
Lã preta ou moura.

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

Art. 3.0 Denomina-se lã 'de velo aquela produzida nas diversas regtoe~
do corpo de um ovino, com exceção das patas e barriga; durante o período
de 12 meses.
Art. 4.0
nominações:
1."
2."
3.•
4."
5."

A lã de velo compreenderá cinco classes com as seguintes de.

Merina.
Amerinada.
Prima.
Cruza.
Crioula.

Parágrafo único. Para efeito de distinção entre as classes indicadas neste
artigo, será tomado em consideração apenas o' comprimento daS fibras e a finura estabelecida pela escala Bradford.
Art. 5.0 Considera-se Merina a lã proveniente de ovinos da raça Merina, com a finura mínima de 64 s".
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Parágrafo único. Esta classe será dividida em três tipos assim especi·
ficados:
Alta - Quando apresentar mechas, não estiradas com o comprimento mínimo de 4 centímetros.
Corrente - Quando apresentar mechas; não estiradas, com comprimento
de 2 a 4 centímetros.
Curta - Quando o comprimento das mechas não estiradas, fôr inferior
a 2 centímetros.
Art. 6.0 Considera-se Amerinada a lã produzida por ovinos em que predomina o sangue merino, com a finura de 60 s a 64 s, e com o comprimento
mínimo de 5 centímetros.
Art. 7.o Considera-se Prima a lã produzida por ovinos de raças puras
ou mestiças que ainda evidenciem o sangue merino, com finura de 58 s a
60 s.
Parágrafo único. Esta classe compreende dois tiPos assim especificados:
Prima A - Quando o comprimento das mechas fôr, no mínimo, de 6 centímetros e finura de 60 s,
Prima B Quando o comprimento das mechas fôr, no mínimo, de 7
centímetros e finura de 58 · s.
Art, 8.° Considera-se Cruza a lã produzida por ovinos puros ou mestiços, diferindo de.s classes antei"iores por já apresentar mechas alongadas,
com finura de 58 s a 40 s.
Parágrafo único. Esta classe divide·se em cinco tipos:
Cruza I - Mechas com o comprimento mínimo de 8
nura de 56 s.
Cruza I ! - Mechas com o comprimento mínimo de lO
nura de 50 5.
Cruza III - Mechas com o comprimento mínimo de
finura de 48
Cruza IV - Mechas com o comprimento mínimo de
finura de 46 s.

'·

centímetros e fi.
centímetros e fi-

11 centímetros e

12 centímetros e

v

Cruza
MechB.s com o comprimento mlnimo de 13 centímetros e
finura de 40 s a L14 S.
Art. 9.° Co:rn;idem-se CTioula a lã produzid3 por ovinos da p.-ix.itiva
raça criOula, com ausência de mechas pràpriamente ditas e exhtência de
grande quantidade de pêlos que acompanham as fibras, destacando-se no
velo em forma de extensas pontas, cujo comprimento atinge até 15 centímetrcs.
Art. 10. Denomina-se Lã de Borrêgo aquela produzida pela primeira
tosquia de um ovino que ainda não alcançou a idade de um ana, com rr..echas
pouco con1>istentes e ,...sem ligação entre si.
Parágrafo único.
Retosa Merina 60

Esta categoria compreer:.de três classes:
Proveniente da classe merina e finura mínima de

S.

Retosa Cruza -

Proveriiente d·as classes cruza e finura variável de 58 s

a 40 s.
Retosa Grossa de 40 s.

Proveniente das classes cruza, porém de finura abaixo

Art, 12. Chama-se Lã de Pelego a lã retirada mecânica ou qulmicamente da pele dos ovinos abaticLos para consumo.
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§ 1.0 Esta categoria compreende duas classes, que se distinguem únicamente pelo processo de extração, assim denominados:
Tosquia ~ Quando obtida mecânicanimente.
Cortume ~ Quando obtida pelo processo químico usado nos cortumes.
§ 2.° Cada uma dessas classes pode ser dividida nos três seguintes
tipos:
Lã curta Quando constitufdo por lã com menos de 3 meSe'! de cres
cimento.
Um quarto de lã Quando constituído por lã corresponden.te a 3 a 6
meses de crescimento .
Meia lã -.Quando constituído de ·lã de 6 e mais meses ~e crescimento.

Art. 13. Chamam-se Aparas ou Pontas de Mesa os pedaços de lã
provenientes dos trabalhos de classificação e limpeza de outras lãs, nas mesas
de classificação.
Art. 14. Denomina-se Lã de Patas e Barriga aquela produzida nas
pernas e barriga dos ovinos.
Parágrafo único. A lã de patas e barriga compreenderá uma única
classe com os seguintes característicos: fibras geralmente crespas; sem formar
mechas, porém entrelaçadas, de finura e coloração variáveis, suarda em elevada quantidade, misturada com impurezas. que lhe emprestam aspecto desagradável.
Art. 15. Chama-se Lã de Capacho a lã de velo que sofreu intensa
feltragem a ponto de tornar difícil a divisão das suas diferentes partes.
Art. 16. Denomina-se Lã de Campo a proveniente de animais encontrados mortos e que sofreram a ação das intempéries, Caracteriza-se pel~:~
côr branco-escura, com ton;! esverdeados.
Art. 17. De'riomina-se Lã Preta ou Moura a que provém de ovelhas
pretas, pardas ou mouras.
Parágrafo único. Esta categoria coinporta duas classes:
Fina ~ Quando se tratar de fibras com finura de 50 s ou ·acima.
Grossa Quando se tratar de fibras com finura abaixo de 50 s.
Art. 18. De acôrdo com seu grau de uniformidad~ nos v elos, qualquer
classe ou tipo terá ainda as seguintes denominações:
Especial Quando apresentar mais de 75% do tipo referido e menos
de 25% dos tipos imediatos.
Boa Quando apresentar de 65 a 75% do tipo referido e o excedente
dos tipos imediatos.
Corrente Quando a uniformidade de tipo estiver_ compreendida entre
50 a 65% e o excedente dos tipos imediatos.
MiSta - Quando se tratar de lã com menos de 50 o/o de uniformidade.

Art. 19. Desde que atenda às conveniências de comprador e vendew
dor, será facultado o agrupamento de dois tipo~ ou classes imediatas.
Art, 20, Além da especificação das classes, tipos e uniformidade, na
classificação da lã, dev~rão constar os defeitos que de certa malleira depreciem
o produto.
Parágrafo ·único.

Serão considerados defeitos:

a) Lã com sarna lã impregnada de partículas provenientes da escamação epitelial, ocasionada pelo Psoroptes Ovis (sarna). Apresenta-se geralmente ressequida, sem elasticicj.idade e sem resistência;
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b) Lã queimada ou manchada apresentando coloração variável;

lã prejudicada pelo banho sarnicida,

c) Lã epidêmica - lã proveniente de animais que sofreram transtornos
fisiológicos. Descoloridas, sem brilho, quebradiças, sem elasticidade e resistência. Mechas geralmente emaranhadas com pontas retorcidas até quase a
metade;
d) Lã terrosa lã com elevada quantidade de pó terroso, reduzindo a
suarda e respectivo rendimento;
e) Lã arenosa - lã com elevada quantidade de areia;
f) Lã com semente lã com se:mentes aderidas às fibras;
g:) Lã rosada lã com terra vermelha que modifica a coloração natural.

Art. 21 . A lã classificada será acondicionada sôlta ou em velas atados,
sendo para êstes obrigatório o emprêgo do fio de papel.
Art. 22.0 A embalagem de lã será feita em fardo~ de aniagem ou algodão, em bom estado e resistentes, de seção retangulàr e capacidade variável.
Art. 23. A classificação a que se refere êste Decreto-l?i será feita exclusivamente nos entrepostos devidamente licenciados e por classificadores registrados no Serviço de Economia Rural.
Art. 24. O resultado da classificação da lã destinada ao comércio ou
ao consumo, será mencionado, corri a responsabilidade do classificador, nos
documentos comerciais (fatura, romaneio, etc.) e marcado nos volumes correspondentes.
Art. 25. Quando, for solicitado por uma das partes interessadas, o clas.
sificador poderá emitir um certificado oficial de classificação, de acôrdo com
as normas já estabelecidas.
Art, 26, As possíveis divergências que surgirem entre comprador e vendedor, com referência à classificação da lã negociada, serão resolvidas por
meio de arbitragem.
Parágrafo único. As arbitragens serão efetuadas por meio de uma comissão de dois árbitros que serão indicados pelas partes interessad9.s e am
terceiro pelo Serviço de Economia Rural.
Art. 27. No estado de produção, as lãs destinadas aos entrepostos, em
acondicionamento original do produtor, terão livre trânsito, respeitadas as instruções que forem baixadas para êste fim.
Art. 28. Para dar cumprimento ao presente Decreto-lei, o Serviço de
Economia Rural fiscalizará a classificação, o comércio, o trânsito e o consumo,
a importação e a exportação de lã de ovínos em todo o território nacional,
baixando os regulamentos e as instruções que para êsse fim se tornarem necessários e que serão assinados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. As atribuições dêste artigo poderão ser delegadas aos
serviços especializados dos Estados produtores.
Art. 29. Para custear os serviços referidos no artigo 28, serão co.bra.
das as seguintes taxas:
Fiscalização no Estado produtor ...... .
Fiscalização para exportação ..................... .

por quilo
0,05

c,s

c,$ o,o1

Art. 30. O certificado de fiscalização da exportação sOmente será emitido, e cobrada a respectiva taxa, quando as lãs se destinarem ao estrangeiro.
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Art. 31. As fraudes e infrações constatadas pelo Serviço de Economia
Rural ou pelos serviços estaduais competentes, sem prejuízo da ação criminal
a que estiverem sujeitas, serão punidas com aplicação de multa de Cr$ 1.000,00
a Cr$ 5. 000,00, podendo ser elevadas ao dôbro nas reincidências.
Art. 32. O presente Decreto-lei entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 1945.
Art. 33. Fica com êste revogado o Decreto-lei n.O 6.604, de 19 de
ju1:1ho de 1944 e as demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
. da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO-LEI

N. 0

7.198 -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1944

Estende ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar do Distrito Federal o
disposto no art. 201 do Decreto-lei n.O 2 .186, de 13 de maio de 1940
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Artigo único. São extensivas desde esta data, aos oficiais e praças do
Campo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal, as vantagens
constantes do art. 201 do Decreto-lei n.0 2 .186, de 13 de maio de 1940,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de deiembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da P"lpública.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Méi.rcondes Filho.

DECRETO-LEI N.O 7.199 -

DE

28

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza a concessão de subvenção à Fundação Btas;I Central

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 5. 878, de 4 de
outubro de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a concessão, por intermédio do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, de uma subvenção em favor da Fundação Brasil
Central, até O máximo de quinze milhões de cruzeiros (Cr$ 15.000. 000,00)
anuais.
Parágrafo único. A subvenção será arbitrada anualmente pelo Presidente
da República, tendo em vista os programas de trabalho apresentados pela referida Fundação.
Art. 2.0 Para pagamento da subvenção anual que for concedida nos t~r
mos dêste Decreto-lei, consignará o Orçamento Geral da República a respectiva
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do-::ação, no Anexo correspondente ao Ministério· da Justiça e Negócios
ri ore:;,
Art. 3.0
Art. 4.

0

Êste Decreto-lei ~ntrará em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO V AF:GAS.

Alexandre Marcon.::::s Filho.

, DECRETO-LEI N. 0 7. 200 -

DE

28 DE

nz;~ZiviBRO DE

1944

Cria a carreira de Oficial Admi:r:.istrativo no Quadro Permanente do Departamento Administrativo do Serviço Público
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180, da Constituição, decreta: ·
Art. 1.0 Fica criada, na forma da tebela anexe>, :;o Quadro Permanente
do Deps·rtamento Administrativo do Serviço Públicc, a carreira de Oficial
Administrativo.
Art. 2.0 Os cargos criados por êste Decreto-lei serão providos com os
recursos da conta corrente do Quadro.
Art. 3.0 Êste Decreto-lei entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de

1945.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.0 da Indape!·:dência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Mar-condes Filho.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO
QUADRO PERMANENTE

----

--~~--

Número
de
cargos

Classe
Carreira ou cargo

ou

111

padrão

I
3

I

L
K

7
9

J

36

I

Vagos

Provisórios

Oficial Administrativo

5

12

Excedente'

I
H

3

5
7
9

12

24

36

24

Observações ~ Os cargos provisórios serão suprimidos à medida que forem
sendo preenchidos os das classes superiores. O número total de cargos
ocupados na carreira não poderá exceder de 36.

;nu~:;
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DECRETO-LEI N. 0 7.201 ....:..._ DE 28 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a conceder a isenção que menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei n. 0 96, _de
22 de dezeffibro de 1937, decreta:
Art. 1.° Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a conceder aos
herdeiros do finado engenheiro civil José de Cupertino Coelho ·cintra, isenção
de quaisquer impostos relativos à transmissão "causa-mortis" do imóvel
(prédio e terreno) situado na Rua Barão do Bom Retiro, 400, antigo 426,
inclusive o de desistência da herança do referido bem imóvel, em favor de
outros co-herdeiros.
Art.

2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N.O 7. 202

~

DE 28 DE DEZEMBRO DE 1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 51.557.362,00,
à verba que espeéifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aberto a· crédito suplementar de cinqüenta e um milhões,
quinhentos e cinqüenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois cruzeiros (Cr$
51.557.362,00), em refôrço da Verba 5 Dívida Pública, do vigente orçamento do Ministério da Fazenda (Anexo n. 0 16 do Decreto-lei n. 0 6. 143,
de 29 de dezembro de 1943), como segue:
VERBA

5

-

Consignação I -

DÍVIDA PÚBLICA

Dív}da Consolidada

ç,$
S/c. n.O 01 -

Dívida Externa
01 Serviço a ser efetuado de
acôrdo coni. o Decreto-lei número 6.019, de 23-11-1943. ao
câmbio de f: 67,61 5/8 e US$
16,70:
a) Para os empréstimos em
libras:
2 Juros J:, 21.788 ..... .
b) Para os empréstimos em
dólares:

c,$

1.473.333

ç,$
1 Amortização
US$
1.040. 770 ...
2 - Juros US$
854.985

17.380.869
14.278.251

31.659.120

33.132.453
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Comissões . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outras despesas a saber selos, tele~
gramas, publicações, incineração de títulos, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .

12 , 586 . 94 7
5. 837.962

51.557.362
Art. 2.0
Art. ·

3.0

~ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,

Revogaril-se. as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7. 203 -

DE

28

DE DEZEMBRO DE

1944

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 28.447,80 para pagamento de fornecimentos feitos em 1930
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de
vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete cruzeiros e oitenta centavos
(Cr$ 28.447,80), que será distribuído ao Tesouro Nacional, para atender ao
pagamento (Dívida Pública) de fornecimentos feitos em 1930 ao Serviço de
Proteção aos Índios, de que trata o processo fichado no mesmo Tesouro sob
n.O. 136.718-44.
Art. 2.o

Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art, 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7. 204 -

DE

29 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o emprêgo -de borracha sintética na i-ndústria nacional e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As fábricas de artefatos de borracha estabelecidas no país, i.nclusive as que tiverem assinado contratos com o Govêrno Federal, nos têrmos
dos Decretos ns. 4.242, de 5 de janeho de 1921; 15.818, de 14 de novembro
de 1922; 4. 793, de 7 de janeiro de 1924 e 16.763, de 31 de dezembro rle
1924 e do Decreto-lei n. 0 300, de 24 de fevereiro de 1938, ficam autorizadas
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a empregar, na manufatura dos artefatos que produzirem, os ebst&merrN
vulgarment8 denominados borracha sintética,. com o fim de obter maior rendimento na produção e maior economia de borracha natural.
Art. 2.0 A autorização de que- trata o artigo anterior será dada pela
Comissão de Contrôle dos Acordos de Washington ou por seus delegados, l)o'>
têrrilos do Decreto-lei n. 0 5.428, de 27 de abril de 1943, durante a vigêncta
dos Acordos sôbre borracha assinados pelo Brasil com o Govêrno dos Estadas
Unidos da América.
Art, 3.0 A borracha sintética imports:da nos têrmos dêste Decreto-l~i
será considerada, para todos os efeitos legais, como matéri;:t prima, e gozará
de isenção de direitos de import:;:ção para consumo e demais taxas aduaneir~:~s,
inclusive a taxa de Previdência Social.
Art. 4.0 E' da competência dos Inspetores d2s Alfândegas conceder o
favor de que trata o a-rtigo anterior, Cabendo à Comis~ão de Contrôle dos
Acordos de Washington e aos seus .delegados encaminhar às Alfândegas v~
pedidos que lhes forem endereçados pelo importador.
Art. 5. 0 À Alfândega por onde for processada a isenção, o importador responsável apresentará, anu::::lmente, minucioso relatório da boa aplicaçã!l
da matéria prima importada.
Art. 6. 0 A borracha sintética importada com a isenção a que se refere
o presente Decreto"-lei não poderá ser reexportada para o estrangeiro como
matéria prima .
Art. 7.0
blicação.
Art, 8.0

O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua puRevogam-s~

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.O 7.205

-DE

29 DE-DEZEMBRO DE 1944

Cria uma Agêricia do Departamento Federal' de Compras na Cidade de
São Paulo e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada na cidade de São Paulo, de a.côrdo com o disposto
no parágrafo único do artigo 15 do Decreto-lei n. 0 2. 206, de 20 de m3io Oa
1940, uma agência do Departamento Federal d7 Compras (Al D, F. C.) .
Art. 2.°

Compete à AI D.F .C.;

a) abastecer de material permanente e de consumo as repartições federal"
sediadas no Estado de São Paulo e nos Estados próximos e que a critério do
Departamento Federal de Compras (D. F. C.), possam ser, pela mesma, econômicamente atendidas;
b) adquirir material permanente e de consumo destinado às repartiçõe&
que lhe incumba abastecer diretamente;
Col. de Leis -

Vol, VII

F, 18
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c) adquirir material permanente e de consumo :mra o abastecimento de

Fepartições federais a cargo do D. F. C. ou de outras agências.
Art. 3.0 Compete ao Diretor-Geral do D. F. C. expedir portarias . discriminando as repartições que devem ser abG:stecidas pela Al D.F.C., fazendo a seguir as comunicações necessárias à distribuição dos recursos correspondentes.
Art. 4.0 Tôdas as dotações orçamentárias e créditos adicionais destinados
à aquisição de material permanente e de consumo distribuídos à Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacional em São Paulo serão, pela mesma, postos à disposição da Al D. F. C, na f\gência do Banco do Brasil na mesma cidade.
Art. 5.0 A Al D. F. C. será dirigida por um chefe, padrão P, nomeado
em comissão, por proposta do Diretor Geral do D. F. C.
Art. 6.0 Terá Plena aplicação na A1
a legislação em vigor no D. F. C.

o-. F.

C., no que lhe couber, tô:!"

Art. 7.0 'Ficam criados junto à Al D.F .C. uma Delegação d-~ Tribunal de Contas e uma Seccional da Contado:da Geral da República, organiza-das na forma da legislaçãv em vigor.
Parágrafo único. A competência dêsses . Órgãos e suas atribuições são
as previstas pelo Decreto-lei n. 0 2. 206, de 20 de maio de 1940, para os Ó>gãos .análogos que funcionam junto ao D. F. C,
Art. 8.0 Fica criado no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda
nm ç:argo em comissão, padrão P, de Chefe da Agência do Departa~ento Fedêral de Compras- em São Paulo e cuja despesa será atendida pelo "saldo da
conta corrente respectiva.
Àrt. 9.0 O present? DeCreto-lei entrará em vigor no dia 1 de janeiro
de 1945, exceto quanto ao disposto no artigo 4.0 , o que só se verificará em
1 de abril, do mesmo ano, sendo que as repartições a que corresponderern as
dotações e créditos só poderão dispender até essa data a quarta parte 4os
m~smos.

Art. 10.

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7.206

~

DE 29 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o arrendamento da Estrada de Ferro Bragança ao
Estado do Pará
O Presidente da República, usando da àtribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e atendendo ao que requereu o Estado do Pará..
decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o arrendamento da Estrada de Ferro Bragança,
de proprie.dade da União, ao Estado _do Pará, mediante con;trato que se::-á
celebrado de acôrdo com as cláusulas que com êste baixam, assinadas pelo
Ministro de Esta.do da ViaçãO e Obras PúbHcas.

Â.TOS
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Revogamwse, as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1944, 123.0. da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.·

João de Mendonça Li?<a.

CLÃUSULAS A QUE SE REFERE O DECRETO-LEI N. 0 7. 206, DE 29
DE DEZEMBRO DE 1944
I
Fica arrendada ao GOvê.rno do Estado do Pará, na forma determinada
nas presentes cláusulas, a estraàa de ferro de Bragança, constituída:
1 ~ Pelas seguintes~ linhas e ramais:

a) Bitola de um riletro:

São Braz-BraganÇa .................... .
Ramal de Pinheiro .........•................
Ramal de Utinga .............................. .
Subwramal de Maguari ............. ' .......... .
Total
b)

Bitola de sessenta centímetros:
Ramal do Prata ........ , .......... .
Ramal de Benjamin Constant ......... ·.
Total .

Desvios e ramais ....

227.837
15,577
1,307
1,856

km

km
km

km

246,577

km

20,777
26,375

km
km

47,152

km

16,658

km

11 - Pelos edifícios, dependências, oficinas, material rodante, e demais
bens patrimoniais, constantes do inventário que, organizado e assinado por
~~bas as partes contratantes, ficará fazendo parte integrante do contrato.
I!

O "prazo do arrendamento será de 10 anos, contados da data do registro
pelo Tribunal de Contas, podendo ser prorrogf).do por iguais períodos, se assim
convier a ambas as partes contratantes.

III
O preço do arrendamento condstirá na contribuição de 50% do saldo
credor, devidamente reconhecido, das contas do exercício ferroviário.
Parágrafo único. Ao Govêrno Federal não caberá responsabilidade algurri.a por qualquer déficit que se verificar nas contas·· do exercício ferroviário,
ou nas da gestão.

IV
O arrendatário recolherá aos cofres públicos da União, dentro dos primeiros 30 dias que se seguirem ao encerramento da tomada de contas, a con, tribuição do arrendamento.
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v
As tomadas de contas serão feitas anualmente pela forma estabelecida
nas leis, regulamentos ou inBtruções ent vigor.
Será aplicado proc:esso .idêntico ao z.dotado para as estradas de ferro de
concessão, enquanto não baixarem normas especiais para as que se acham
arrendadas.

VI
O arrend2t6.rio _organizará, segundo medeias forneddos pelo Departamento
Naciun2l de Et.tradas de Ferro, o 1nwmtário d2 despesa de cuzteio de cada
mês. que submeterá à fiscalização d~ntro da primeira quinzena do mês imediato,
a<.:ompanhado de documentos comprobantes d_evídamente classificados por divisão de serviço, e, bem assim. a demonsttação da receita arrecadada, completamente eluciclada pelo quadro completo da renda das estações.

VII
O arrendatário se obriga ao cumprimento das instrucões para a p:::::tdroniEação das contas nas estradas de ferro, a que- se 'referem ãs portarias ns.o 385,
de 20 de julho de 1937, e 4'59, de 12 de agôsto de· 1941, do Ministério da
Viação e Obras Públicas, e de suas alterações posteriores.
·

·VIII
Na apuração de cada conta das especificadas nas instruções da padronização serão distinguidos o montante reconhecido· e o porventura não reconhecido. Pelo cômputo dos montantes reconhecidos nas várias contas· chegar-se-á
aos resultados para efeito contratual, especialmente o da cláusula III e seu
parágrafo.

IX
Será criado um Fundo de Renovação para. ah:nder às despesas de conservação extn:ordinária e renovação do patrimônio, o qual será constituído de
importâncias .debitadas ao custeio, Para a obte1~çãó dos recursos necessários
será micialmente concedido à estrada um ~umento de 10% nas suas tarifas
normais.

X
Fica instituído um Fundo de Melhoramentos, cuja re·çeita se constituirá
do produto de uma taxa adicional de 10% sôbre as tcirifas em. vigor~ do produto da venda, previamente ~utorizada, de m3terial inservível e de outras importâncias de contribuicão do Estado, mtorizadas pelo Govêrno Federal, reembolsáveis pelos recursos do mesmo Íundo.
Findo o prazo de arrendamento sem que o estado tenha sido reembolsado
das contribuições a· que Se refere esta cláusula, o saldo que a êste título -lhe
fô;: devido ser-lhe-á restituído pelo Govêrno Federal.

XI
Os Fundos d8 Melhoramentos e de Renovação obedecerão à regulamentação geral a ser baixada pelo Ministério da Viação e Obras Públicas. Es~a
regulamentação ·definirá as noções de conservação extraordinária, renovação
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e acréscimo patrimo!1i:i!l, e incluirá disposições sôbre a forma de calcula'r e
contabilizar as cotas d2 custeio destinadas ao Fundo de Renovacão, determi~
uando a necessá~ia a.dnptação à pt::dronizaçâo das contas ferroviárias,

XII
Continuarão em vigor, até que sejam revistas, as atuais tarifas, acrescidas

de 10% pDra a constituição do fu.-.do de renovo:çào, incidindo sôbre e!as a
ta:;,:a adiciqnal de 10% pm.a o fundo de melhoramentos.
As tarifas serão revi.stf:ts de três em três anos, pelo menos, podendo o
Govêrno Fede:tal promover essa providência, caso o .,arrendatário não tome a
si a iuicintiva da revi:oão.
Tódas as tarifas, quer ger<Jis, C::~'.'lr especbis, serão 8_provndas pz!o Go~
vêmv Federal, devendo s~1 aíixads.s cu postas à dbposição da público, devi~
damcnte impress2.s, e>:n tôdss as cstaçõe:,, e só poóerão sntrar em vi.gor depois
de esgo~ado o pr.<:zo de 15' dias para anúncio, ou :::viso ao público, que a es~
trada ma.ndará publicar r:a imprensa e afixar nas suas e;stações,

xm
Só terá tran~porte gratuito na estrada o pessoal administrativo e o da
fiscalizzção, bem corno os objetes transportados em serviço desta ou da própria estrada.

XIV
Na execução dos demais tramportes será observado o Regulamento Geral
dos Tnmsportes. aprovado pela portaria n. 0 575 de 23 de novembro de
1939, e suas alterações posteriot'BS-

O tráfego deverá ser mantido com regularidade, de 2cÔrdo com os horários.>
não podendo ser inten·ompido total ou parcialmente, salvo em casós de fôrça
maior.

Parágrsfo único. Verificando~se a interrupção de tráfego por mais de
15 dis.s consecutivos, sem riwi:ivo justificado, o Govêrno Federal terá o di~
reito de declarar caduco o contrato, sem dever nenhuma indenizaç·ão ao arrendatário, e de r8sdndí~Io independent~mente de interpelação ou ação judicial.

XVI
us norànos de trens de passageiros- e mistos serão subm~tidos à aprovac:'o do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, e, antes de entrarem em
~igor, deverão ser afixados nas estações e publicados pela imprensa com oito
dias, p&lo menos, de antecedência.

XVII
Sempre que o Govêrno Fed<>ral o exigir, em circunstâncias extraordinárias>
o arrendatário porá às suas ordens todos os meios de transporte de que dis~
puzer. Poderá 0 Govêrno Federal, se assim o preferir, ocupar temporária~
mente a estrada. pagando ao arrendatário uma indenização igual· a SOo/o do
saldo ferroviário médio dos períodos correspondentes no quinciüênio anterior, ou
do,; anos anteriores, caso ainda não haja decorrido um quinqüênio,, ou dos
meses anteriores, caso não haja decorrido um ano.
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XVIII
O arrendatário obriga-se a admitir e manter tráfego mútuo de passageiros,
mercadorias e veiculas, com tôdas as emprêsas de viaç2o férrea a que fôr aplicável, sendo as respectivas bases e condições previamente ·aprovadas pelo Govêrno ·Federal.
O arrendatário é obrigado a aceitar, como Çlefinitiva e sem recurso, a
decisão do Govêrno Federal sôbre as questões que se suscitarem relatívamente
·aÓ tráfego mútuo e ao p~rcurso do material de cada estrada de ferro nas
linhas da outra emprêsa.

XIX
A estrada será entregue ao arrendatário ·mediante inventário, do qual
cOnst~m todos os bens entregues e o respectivo valor.
O arrendatário fica obrigado a conservar com cuidado, durante todo o
tempo do arrendamento, e manter em estado de preencherem perfeitamente
os seus fins, tanto as linhas e suas dependências como o rri.aterial rodante, o
das oficinas e outros, sob pena de ser a conservação feita pelo Govêrno Federal à custa do arrendatário.
,

XX
Sempre que o Govêr:no Federal entender, mandará extraordinàriamente
inspecionar o estado das linhas, de suas dependências e· do material rodante.
O representante do Govêrno· Federal será acompanhado pelo do arrendr,tário e ambos escolherão, desde logo, um desemp<;~tador, decidindo por sorte
entre dois nomes indicados, um pelo reppresents.·nte do Govêmo Federal, out~c
pelo do arrendatário, caso não tenham chegado a acôrdo na escolha.
Desta inspeção será lavrado um têrmo do qual constem os serviços a fa·
ger para assegurar a boa conservação da estrada e a regularidade do tráfego,
bem· como o prazo em que tais serviços devam ser realiZados.
O ai-rendatário fica. obrigado a dar cumprimento ao que lhe for deter·
minado nêsse têrrno,. dentro do prazo estabelecido. Si o P-ão fizer, o Govêmo
Fe'deral terá o direito de declarar a caducidade do contrato na· forma da
cláusula XXXI-

XXI
O Gové;no Federal,
ceder ramais ou desvios
qualquer ponto da linha
medidas de segurança e
das instruções que para

ob"ervado o disposto na legislacão geral. poderá conpara uso particular, que parta~ 'das' estações ou de
arrendada, desde que os interessados se sujeitem às
outras,· impostas pelo arrendatário, na conformidade
o efeito vigorarem.

XXII
Na vigência dêste contrato ninguem poderá explorar outras linhas férreas
dentro de uma zona de dez quilômetros para cada lado do eixo das linhas osr"rendadas e na mesma direção destas. Tal proibição não exdúe o direito de
uma estrada de ferro atravessar a zona garantida. contanto que dentro d~b
não receba despachos, nem passageiros, "entre duas localidades s'ervidas dire-,
tamente pelas duas estradas.
Parágrafo único. Fica entendido que esta garantia não abrange a zona
urbana da:s cidades e vilas.
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XXIII
Ô arrendatário obriga-se a cumprir o regulamento ap;ovado pelo Decreto
n.o 15.673, de 1 de setembro de 1922, e bem assim "quaisquer' outras dispo·
sições que forem adotadas para a fiscaliza-ção, polícia e segurança do tráfego.

XXIV
O arrendatário fica sujeito à fiscahzação do Govêrno Federal, que a exe.-cerá de confol"midade com a l"egislação competente, por intermédio ·do Depc~l··
tamento Na-cional de Estmdas de Ferr,o e de outros funcionários ou engenheuo~
que designar para tal Hm.
A todos êles, parà o bmTI desempenho de suas funções, o arrendatário
proporcionará as facilidade:;: e transportes pecessários, a juízo do chefe da
fiscalinção local.
Êste terá tôdas as regalias de transporte que couberem à administração
superior da estrada.

Parágrafo único. Em caso de descarrilamento ou acidente nos trens o·~
na linha o ar;endatário deverá dar imediatamente conhecimento do fato ac.
engeuhsiro fiscal da seção interessada. e facilitar-lhe todos os meios de trans·
porte ao local, a fim de que o mesmo engenheiro possa ajuiz~u das cau<;1:!S
que provocaram a ocorrência, mediante exame procedido na linha e no mdterial do trem.

XXV
O arrendatário concorrerá anualmente, para as despesas de fiscalização com
a quantia de Cr$ 20 .000,00, ·que serão recolhidos ao Tesouro Nacional. em
prestações semestra-is adiantadas, no prazo de 10 dias, b contar do início dscilda semestre..
Parágrafo único. O arrendatário· se compromete a pagnr a quota de fiscalização que eventualmentg lhe couber. num critério de ordem geral que
fôr aprovado pelo <J:ovêrno Federal, envolvendo tôc!a-s as ferrovias fiscalizadas.

XXVI
O arrendatário ficará constituído em
ao pagamento dos juros de 9% ao ano,
a realização da tomada de~ contas, o que
preço do arrendamento, ou se não pagar,
semestre, a quota de fiscalização de que

móra, ipso iure, e obrigado, por isso.
se .não pagar dentro d8 30 dias após
fôr devido à Fazenda Nacional comn
dentro dos primeiros 10 dias de cada
trata a cláusula anterior.

XXVII
Salvo caso de convemo ajustado para a arrecadação de impostos ou fiM
semelhantes, fica o. arrendatário expressamente protbido de dar ao pessoal
qualquer função estranha ao serviço da estrada.
Nenhum funcionário poderá, por si,. ou por interpostas pessoas, .explorar
industrialmente qualquer produto transportado pela estrada ou exercer qualquer espécie de comércio.

XXVIII
O arrendatário obriga-se:

1.0 ) a. inanter, salvo o· Diretor., o pessoal extraumerário existente, de acôrdo com a legislação que vigorar para o pessoal extranumerário do Estado.
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2. 0 ) a. obter a aprovação prévia do Govêrno para qualquer altúação .nas
.tabela:) de pessoal. vigentes,
3.0 ) a prestar prontamente tôdas as informações e esclarecimentos, inclusive os elementos estatísticos. que sôbre o tráfego e, em geral, sôbre QU:J.!QUó!f serviço da estrada, forem reclamados pela fiscalização ordinária bu extraordinária por pa.rte do Govêrno Federal.
4. 0 ) tJ entregar até 15 de fevefeiro de .cada ano um relatório sumário d0
ano ctnterior, e, dentro do primeiro semestre, improrrogàvelmente. o relarorio ci.rcunstanciBdo do ano anterior acompanhado da estatística de todos os
departamentos de serviço, segundo os questionários e fórmulas enviados Pelo
Depa!'trlmet~to Nacional de Estradas·_de Ferro.

XXIX
Os ·materiais destinsdos aos serviços da estrada goza·r~o de isenção de ci!reitos na forma da Jegisbção em vigor.
Cessará essa iserÍção. se fôrem- alíenados, a qualquer títul~. cu aplicados
em obras estranhS~s ao teor do contrato, sem preceder anuência do Govêr~w
Federal e pagamento dos· respectivos direitos, ·q~aisquer objetos importad~s
com aquele favor.

XXX
A renda bmt'a àa estrada responde
e!>tipuladas no contrato,

pelo pa-gamento das

contTibuiçõea

XXXI
0 Govêrno Federal poder;j declarar caduco o contrato, sem dever nenhuma indenização ao arrendatário, e rescindí-lo de pleno direito, independentemente de interpelação ou ação judicial; se, além dos casos previstos no
contrato, não forem pagos o preço do arrendamento, e a cota de fiscalização,
dentro de seis meses depois de expirados os respectivos prazos.

XXXII
O Govêrno ·cto Estado outorgará ao engenheiro qúe. exercer a direção da
estrada, todos os poderes para representá-lo como arrendatário junto ao Govê>no e autoridades federais.
A nomeação dêsse engenheiro será precedida de entendimento e acôrdo
com o Ministro da Viação e Obras Públicas.

XXXIII
O arrendatário fica expressamente impedido de transferir a outrem as responsabilidades do contrato, sob pena de caducidade do mesmo, nos- têrmt ~
da cláusula XXXI,

XXX!V
As questões que se spscitarem entre· o Govêrno Federal e o Estado do
Pará. a respeito de inteligência do contrato, serão resolvida-s ·de acôrdo com ·a
legislação federal.
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XXXV
Findo o prazo do arrendamento tornarão ao pleno domínio da União:
a) todos os bens arrendados, de acôrdo com o invent{sio da entrega, 1e·
vando·se em conta 8S alterw:;ões e ampÍiações que houverem sofrido, com as
novas construções, e os materiaiS· adquiridos, devidamente autorizados;
b) o material em depósito no almmwJlfado, ps:r-a os diferentes rriisteÍ:-es
do tráfego, e corresp:::.nden~es às necessidades, pelo menos, dEi um trimestre.

XXXVI
O Ministro . da Viação e Obras· Públicas designará uma com1ssao para
proceder à tomada de contas d8s despes8s efetuadas pela Administração Fe-deral até n ch:üa da e~treg<:~ da estr2.dg ao Estado do Pará, bem como par21
apurar os estoqt!es de m<'lteriais existentes nos Almoxar.ifados e depósitos na-. quela mesma data.
·

XXXVII
S~rá também designada pelo Ministro da Viação e Obras Públicas uma
comissão encarr~g2da de efetuar o inventário de que trata a cláusula XIX.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1944. -João de Mendonça Lima.

DECRETO·LEI N. 0 7.207 -

DE

29 DE DEZEMBRO DE 1944

Ahre ao Ministério da Educação e Seúde o crédito especial de Cr$ 81.000,00
para pqgarnento. de vantagens, e dá outras providências
O Presidente da República, usando· da atribuição que lhe cotúere o ar·
tigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Educação e Saúde o crédito "S·
pedal de oitenta e. um mil cruzeiros (Cr$ 81,000,00), para 'ate-nder ao pdga.
menta (Pessoal) como vantagens complementares, da ajuda de custo de quatrocentos e cinqüenta dólares (US$ 450,00) e da .gratificação de repres<:mtação mensal de quatrocentos cinqüenta dólares (USS 450,00) no período de
oito ( 8) meses, devidas ao engenheiro, classe M, do Quadro Permanente do
mesmo :Ministério, Marcelo Teixeira Brandão, que es'.:eve em comissão nos
Estados Unidos da América, designado para estudos relativos ao tratm-r:.ento
de água para abastecimento e de esgôto.
'
Art. 2.0

Êste Decreto·lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .
A. de Souza Costa.
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29

DE DEZEMBRO DE

1944

Prorr_oga a vigência do crédito especial aberto pelo Decreto-lei n. 0 4.818, de
8 de outubro de 1942
O Presidente 'da Repúb!ica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 , Fica prorrogada, até o encerramento do exercício de 1945, a
vigência· do crédito espe"cial de quatrocentos e oitenta e sete mil quinhentos e
vinte cruzeiros (Cr$ 487.520,00), aberto ao Ministério da Educação e Saúde'
p~lo Decreto-lei n. 0 4.818, de 8 de outUbro de 1942, para auxílio a mutilados
e paralíticos.

Art. 2.0
d~

Êste Decreto7 lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 0 7. 2o'9 -

DE 29 DE DEZEMBRO DE 1944

Regula a aquisição de material para o· serviço da Prefeitura do Distrito
Federal
O .Presidente da República, usando da atribuiçijo que lhe confere o, artigo 180 da Constituição,· decreta:
Art. 1.0 Ao Departamento do Mterial (DML) da Secretaria· Geral de
Administr2.ção (S.G.A.) criado pelo De'creto-leí n. 0 1.292, de '25 de maio
de 1939, compete adquirir todo o material, necessário aos serviços da Prefeitura, proceder à venda do material inservível ou desnecessário, bem como
coordenar sistemàticamente os assuntos relativos a material e executar e faze:
executar as medidas de car~.'ter a·dministrativo, econômico e financeiro a êle
concernentes.
Art. 2.0 'A competência e a organização dos serviços componentes do
Departamento do Material (DiviL) serão fixados no Regulamento a ser baixado pelo Prefeito e. por instruções do· Secretário Geral de Administr?çâo.
Art.
compete:

~3.0

Ao

Tribunal de

COntas (TCT),

nas aquisições de material,

I - Examinar e registrar as m:dens de pagamento exped~das p~lO Departamento .do Material (DML), veriHcando:
a) se existe crédito que comporte a despesa;J
b) se a despesa foi convenientemente cfassificada;
?) se consta a declaração do recebimento do material.
II ~-Deliberar 'sôb:re. a legalidade da aplicação do!l adiantamentos concedidos pelas autoridades competentes;
III -

Examinar e julgar os recursos interpostos de suas decisões.
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Art, 4. 0 O exa:r.1c e registro das ordens de pagamentO a que se refere
o inciso I do artigo antedor ser~o feitos n::> prazo improrrogável de oito .(8)
dias úteis contados Q.a cl<.\ta da entrada do processo no· protocolo do Tribunal
de Contas (TCT) considerando-se registradas uma vez ex~edido êsse prazo.
Parágrafo único. O Tribunal cle Contas (T.CT) só poderá interromper
o prazo de que t1·vta o presente artigo, quando se fizer necessária diligência
relativa à :f<llta ou inv01lidade dos documentos referidos no § 1.0 do art·. 6. 0 •
Art. 5. 0 Nã0 cnbe ao Tribunal óe Contas (TCT) apreciar ou julgar o
mérito_ dos atos do Departamento do Ma-terial (DML); ·quanto:
a) ao processo de compra;

b) à escolha de preço;

à qualidade do ·material;
d) ao r~gime da aquisição ou da obrigação do fornecedor não só quanto
ao. mérito çomo quanto à ·sua forma, cuja competência e responsabilidade são
privativas da Secretaria Geral de Administr<1çào (S. G. A.), por intermédio
do Departamento ô.o Material (DML).
c)

Art .. 6. 0 No regi'stro da.s ordens de pagamento o Tribunal de Contas
(TCT) exarninarà si S<1.tisfazem às exigências do inciso I do art. 3.0 , tendo em
vista a aquisiç:âo realizada e Unicameríte os documeritos co~provantes da respectiva despesa.
§ 1.0 Para êsse efeito serão enviados. ao Tribunal de Contas (TCT) os
seg:uintes documentos:
a) a nota de encomenda com_ o competente rec.:bo de material;
b)

fatUl'a.

§ 2.
As faturas scrrio er.c<',minhadas ao Tribunal de Contas ('I'CT) em
grupo;; r:!nssificados -:-eglwdo a organização de serviçó adotada pelo Departamento do Material (DML).
0

Art. 7. 0 Dns decisões denegat&i2s
caberá reconsir.ler2.ção.

do

Tdbunal de

Contas

(TCT)

Parágrafo é.Uico. A reconsicléação poderá ser interposta dentr:o de 5
dias úteis, cQntados da data em que foi. -proferida a decisão. tendo o Tribunal
de CÜnt2s (TCT) 10 dias úteis para decidí-la,. findos os quais, sem que o
mesmo se manifeste, considera-se provida a reconsideração.
Art. 8. 0 O Tribunal de Ccntns (TCT), no cs.so de .impugnação ou recusa do reg:isto de qu:;tlquer pagamento, devolverá ao Departamt:mto do !>/Iater-ial (DML) exclusivamente a fatura impugnada ou recusada independentemente do processamento das demais que a acompanhem ·e qu~ terão o prosseguimento normal.
Art. 9 ° O Diretor C. o Departamento do Material (D1VIL) manterá en~
tendimentos âiratos_ com o Tribunat de Con"tas ( TCT) nos assuntos relativos
a serviço.
Art . 1 O . O processamento, liquid~ção ~pagamento err. cheque sacado
contra o Depi:~;tamer:to do Tesouro ( DTS) são privativos do Departamento do
Material ( Dli.IJL) para suas aquisições, e serão feito" segundo ;;:s normas que
forem estzbGleódas no Regulamento ou em instruções baixadas pelo Secretário
Geral de Administração.
Art. 11. A contabilização da aquisição d"e material para uso nos serviços da Prefeitt1m f.nr·se-á segundo as normas \figentes para a contabilidade
pública da União.
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Poderá o Dep<lrtam.ento do M<lterial:

receber propostas em moeda estranr;eira para fornedm~mto de mSI~
impc:rta<;~o;

h) procedet à aqvisi.ção clireta de r.:ateria1 no exte:·ior .:om pagamento
em nweda estum~ein:, eles;_; e que h2.ja vantagens para 0<' co{res G8 Pnodeitu;:·a.

Pa.ráe,Tafo único A autoriz8~8o do l\1im.stro da F~-1ze:-:da, nos casos ele
importaçi!J de mnterinl estnmgelro, :;erC se'mpre riecessi;.ria quando o paga~
mento não fôr estipulado em moeda nacion:c.l.
Art. 13. Dcs contratos de ícrnecimento de mé:terial elo estr:Jngeiro me.
diante consu!ta pr6via ·do Preíei'lo :=:o l\tlinistro da 'Fz.zenda e autorização expressa dêst8. pcder~o constar cl{IUsüL-'.S que >eguíem as íor:nas de pagan:en:tc
com a outorg'l de g2rRnthu: b:mu&o·ias.
Art,. 14. Publicado o orçamento àn Pr~feitu:&a do Di::ltri.to Fedenol considen:,m-t;e rc:;i.st;·ado:s e ciis'.:riOuidss autc.màticamente pelo Tribunal de Contmt
(TCT) oo Depnrta:nento do Matc:d;;.l (DML) as do'tações destbadas à aquisição de material de qu<ôdqvcr n<>.i:ci·ez,~.
Art. 15. Aos créditos adidonzis abertos para aquisição de mflterial
destinado aos serviços da Prefeitura aplica-se o mt.-".rto regime do artigo an..
· terior, uma \'ez pubiicados os respectivos decretos-leis.
Art. 16. As aquisições de material realizadas pelo Dep::utamento do
Mater.iaJ (Div1L) L1·-se-ão pelos processos COJ11er'ciais mais próprios :oegundo
o disposto no Regulam.ento e em instruções bnixadas pelo S:?cre:-.ário Gerai. de
Administn~ção.
.
Art. 17. As c:õl:uções daclBs em garantia das propostas ou das obriga~
ções assumidas com o Departamento do Matenal (DDAL) para fornecimento·
de ffi(terial serão ,o'fetuadas no Departamento do Tesouro (DTS) em nome do
Departamento do Material (DDAL) Que nutorizará o ~eu levantamento uma
vez satisfeitos os compromissos assumidÔs, não depemwnp.o sua devoh.1ção de
qualquer outra formalidade.
Art. 18. O Dzpartamento do Material (DML) poderá aceitar garantias bancárias asSeguratórias de execução de contratos e obriQ;ações.
Art. 19. As encomendas de material, cuja entrega não se puder efetuar
por motivos plenamente justiftcado·s, a juízo do Sew·etário Geral de Arministração, Oentro do anu financeiro, te!·ão as respectivas quanÜ8S escrituradas em
conta distinta, corno "Restos a Pagar".
~ 1. 0
O DepBrt;"?mento do Materi~l (DML) submeterH à aprova.ção do
Prefeito, por intermédio do Secretário Gera.I de Administração, até 20 de dezembro de cada ano, a ;·ei<lçàü dos fornecimentos que estejam nas ·condições
previstas neste artigo. na forma' do que fôr estipulado no ReÍ?;ul<:mento.

§ 2.0 Autorizada a transferência para a conta "Restos a Pagar", será
feita a respectiva comunicação ao Tribunal de Contas (TCT) que anota·á
a importânda transferida para o fim de exame e registro das ordens de pagro:mento a serem eR:pedidas oportunamente a débito da referida conta.

Art. 20. Nos casos dos dois artigos precedentes o fornecedor não se
exime da,s demais obrigações assumidas pelo arrolamento· da encomenda na
conta de "Restos a Pagar".
Art. 21. O Depa-rtamento do Material (DML) poderá a juízo do S&cretário Geral de Administração, proceder a aquisições para entrega no ex'<!rcício seguinte, de artigos a prazos de importação ou de fabricação que ultra~
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passem o ano em curso; nêste caso a importância correspondente será deduZ1da d'a verba própria por ocasião da encomenda, e relacionada oportunamente
na conta de· "Restos a Pagar".
Parágrafo único. O Departamento do Material (DML) comunicará ao
Prefeito por inte~médio do Secretário- Geral de. Administr::::çào. até o dia 20
de dezembro de cada ano, as aquisições feitas na forma dêSte artigo. a firn
de serem as respectivas quantias inçluídas na conta especial de "Restos a
Pagar".
Art. 22. As despesas com a aquisição de material serão limitadas peJ.-,~
recursos orçamentários e adic10nais. s;:,ndo responsabi.\izo<da a autoridade que
efetuar aquisições sem crédito ou acima do crédito.
Art. 23. Em casos excepcionais, por intermédio do Departamento do
Material (DML) da Secretaria Gemi de Administração (S.C.A.) e quando
autorizados pelo Prefeito, poderão ser feitos adiantamentos de quantias a fu.1cionários ou extranumerários por conta da dotação orçamentária ou crédito r~
lativo a material.
Art. 24.

I li pomável;

III
IV
pesa;

V -

Dá requisição

d~

adiantamento comtsrá expressamente:

O dispositivo legal en1 que se baseia ou a autoriza<Ção do Prefeitc;
O nome, o número de matrícula e o cargo ou categoria do res-

A importância a entregsr e o fim a que s2 destina;
A d_otação orçamentária ou o crédito onde será classificada a d.?3-

O prazo de aplicação que--será· contado da data do recebimento.

P8tágrnfo único. A comp:rovação da despesa será feita no prazo má:-:imo de trinta dias contados da terminação do prazo conCedido para a-plicação
do adiantamento e por intermédio do Departamento do Material (-DML).
Art.· 25. As qmmtias recebidas por adiantamentos serão depositadas em
conta corrente pelo responsável, em seu nome e com a de.signação do ca-re(l
que exerce ou .função que desempenha, no Banco do Brasil ou suas agências,
junrando-se à comprovação o extrato da conta corrente respectiva.
§ 1.0
As despesas com transferências, selos, taxa·s ou impostos sôbre a
movimcmtação da importância depoSitada correrão por conta do· adiantamento.
§ 2. 0
Os jures provenientes de depósito serão creditados à Prefeitu:-a
em conta própria.
§ 3.0
A movimentação da conta correr:te far-se-á por meio de cheque
nomim:tivo, salvo pagamentos em locais onde não haja agências bancárias ou
nos casos de p2garr:entos inferiores a cem cruzeiros.

Art. 26. Nas aquisições de material feitas por adiantamentos não poderão ser dispensadas as exigências contidas n8.s instruções sôbre a padronizaçilo e especific<~çâo do material.
Parágrafo único. O Departamento do lVtaterial (DML), por ocasmo da
comprovação da despesa, examinará o cumprimento do disposto neste artigo.
Ait. 27. As propostas dos fornecedores serão recebidas, julgadas e aceitas pelo Departamento do Material (DML) de acôrdo com o Regulamento e
instruções que .forem baixados, sob a orientação. do respectivo Diretor.
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Parágrafo único. O julgamento das propostas será apreciado pelo Secretádo Geral de Administração, que poderá modificá~lo, no todo ou em
parte.
Art. 28. Independentemente das penalidades previstas no art. 29 poderá o Departamento dà Material (DML), no caso em que os forneçedores
tenham deixado de entregar o material, sem motivo justificado, nos prazo;,
fixados e nas condições exigidas, adquirir o m_aterial necessário de outro fornecedor, correndo a diferença por conta do fornecedor faltoso, desde qu'e c
Diretor do Departamento do Material { DML) julgue inadiável a entrega de
material para os trabalhos da repartição requisitante.
Art, 29. Aos fornecedores que não satisfizerem os compromissos assumidos, serão aplicadas ns seguintes penalidader
a) multa;
b) suspensão até 6 meses;
c) declaração de inidoneidade.
§ 1.0 As multas poderão ser aplicadas até o limite da caução ou de um
terço do valor do fornecimento.
§ 2. 0 O ato de aplicação 'das penalidades previstas neste artigo será
obrigatOriamente publicado no Diário Oficial cabendo recurso à autoridade
..superior dentro do prazo de 15 dias, contados da data. da publicação.
§ 3.0
Quando se tratar de aplicação de multa não será encaminhado o
recurso sem o prévio depósito da mesma.

Art. 30 ._
feitura.
Art. 31.

O fornecedor declarado inidôneo não poderá fornecer à Prfi>Revogam-se as dispo'sições em cqntrário.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e Só.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI ·N,0 7.210 -

DE-

29

DE DEZEMBRO DE 194-4

Dispõe sôbre as condições especiais de finandam~nto para. construç.ão de
edifÍcios do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
O Presidente da Repúbiica, usando da atribuição que lhe confere ·o artigJ 180 da Collstituiçào, decreta:
Art. 1.0 O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industdários concederá' ap Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, entidade organizada
e dirigida pe1a Confederação Nacional da Indústria, financiamento para aquisição de terrenos e construção de edifícios em que f-:8 localizarão escolas de
aprendizagem industrial, e bem assim para a instalação de suas. sedes administrativas e seus demais serviços.
Parágrafo único. Se'rvirá de .caução dos 'empréstimos concedidos' a própria receita do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, arrecadada por
intermédio do Institt,tto de Aposentadoria e PensÕes dos Industriários.
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Art. 2.0 O financiamento será resgatado em prestações mensais vencidas e sucessivas, compreendendo amortização e juros anuais de 8% (oito por
cento) sôbre o saldo devedor, na prazo máxi_mo de vinte anos.
ParágrafO único. A taxa de juros. fixada neste. artigo poderá ser reduzida a critério do Conselho Fiscal do- Instituto de Aposentadoria e Pensões doS
Industriários, caso' o permitam as condições financeiras da instituição de segurO social.
Art. 3.0

Revcgam-se, ~s disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1944,
da República .

12~. 0

da Independência e 56.0

GETULIO VARGAS.

Alexandie Marcondes Filho.
Gustavo C,apanema .

DECRETO-LEI N.0 7. 211 -

DE 29 DE DEZEMBRO DE 1944

Dispõe sôbre a idade para o exercício de atividades na mineração do carvão,
durant-e o estado de guerra
I

O Pre.sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Durante a
idade para o trabalho nas
de mineiros, devendo ser.
balhadores para a fixação

vigência do estado de guerra, o limite mtmmo de
minas de éarvão é fixado em 18 anos, para os filhos
atendidas as condições de robustez física dos trade suas funções. ·

Art:· 2.0 A~s _maicres de 16 anos, filhos de mineiros, e que já tenham
completado o curSo escolar primáriO, é permitido o trabalho em serviços auxiliares, durante o dia, na superfície da minâ..
Art. 3.0 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrárlo.
Rio -de Janeiro, 29 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI N.O 7.212 -

DE

29 DE DEZEMBRO DE 194:4

Autoriz~ a aquisição de .imóveis no município de ltaparica, Estado da Bahia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere· o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a aquisiçao, pela União, dos terrenos com a
área total de 575.000,00 m2 e respectiva benfeitorias, situados no município de Itaparica, Estado da- Bahia, pertencentes ao espólio de Aprígia Lima
de Sousa, a Rosentina Teles Ferreira e seu marido Estevarn Marinho Ferreira,
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ac espólio de Ezequiel Trifino Ferreira, a }cão Agripino Gonçalves Vinagre,
a J oventina Forttinata de Sar::tana Teixeira, casada com Antônio Teotônio
Teixeira, a Lectâncio Acetino Ferreii-a, rio espólio, de Antônio Manuel Pinheiro, ia Regina das Virgens Santos, a Manuel Paulo dos Santos, Severó
Martins Ferreira, a Teófila Maria dos Santos e à Companhia Salinas da
Margarida.
Art. 2.0

Êsses imóveis destinam-se a fins de interêsse da defesa na-

cional.
Art. 3.0 A despesa resU:ltante, na importância total de Cr$. 255.148,00
(êu?:entos e cinqüent<J e cinco mil cento e quarenta e oito cruzeiros), correrá à conta dos recursos do "Fundo Naval".
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique ..A. Guilhem.

(:!') DECRETO-LEI N.O 7.213-DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

OrÇ3 a receita e fixa a despesa do "Plano de Obras e Equipamentos", para
o exercício de 1945
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 6.144, de 29 de
dezembro de 1943, decreta:
Art. 1.0 !\. Receita do "Plano de Obras e Equipamentos'', no exercício
de 19LI,5, é estimeda em -um bilhão de cruzeiros (Cr$ l.OOO.DOO.OOO,OO) e
constituir-se-á dos recursos que forem arrecadados sob as seguintes rubricas:

C'$
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Taxa sôbre operações cmUbiais .................. .
Lucros das operaçoes bancárias em que o Tesouro
tenha coparticipação ....................... .
Produto de cambiais provenientes do ouro remetido para o exterior ........................ .
Juros das contas do Plano no Banco do Brasil. .. .
Dividendos dê capitais da União empregados em
sociedades de econü'rnifl. mista e aUtarquias de exploração con\erClal e industrial .............. .
Produto de operações de· crédito ................. .
Saldos que forem .apurados em Balanços ......... .
Eventuais ................................... , •
Total da Receita .....

300.000. 000,00
150.000.000,00
30. 000.000,00

50.000.000,00
200.000.000,00
270.000.000,00
1. 000 .lJOO. 000,00

( '~) N. do SPb. A tabela de discriminação referida no art. 3.0 figura
em suplementa a esta edição.
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A Despesa do-. "Plano de Obras e Equipamentos", no exerc1c1o

de 1945, é fixada em um bilhão de cruzeiros (Cr$ 1. 000. 000.000,00) e obedecerá à seguinte distribuição:
1. Departamento Administrativo do Serviço Público ..
2. Conselho Naciona1 do Petróleo ................. .
3. Ministério da Aeronáutica ...................... .
4. Ministério da Agricultura ..... , ........ , .. , , . , ..
5. Ministério da Educação e Saúde ... ·.............. .
6. Ministério da Fazenda ......... , ..... , .......... .
7. Ministério da Guerra ..... , .. , ..... , ........... .
8 . Ministério da Justiça e Negócios Interiores, . , .... .
9. Ministério da Marinha ......................... .
10. Ministério das RelaçÕ8S Exteriores .... , ......... .
11. Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ..... .
12. Ministério da Viação e Obras Públicas., ......... .

6. 865.000,00
76. 000. 000,00
60. 000.000,00
15.875.000,00
5.375.000,00
6.512.953,00
588. 099. 119,00

Total da de<sp2sa .. .- . , . , ....••......

1. 000.000.000,00

200.000,00
15. 000. 000,00
90. 000. 000,00
74. 096. 536,00

61.976.392,00

Art, 3.° Faz parte integrante dêste Decreto-lei a tabela que o acompanha de discriminação das despesas do "Plano de Obras e Equipamentos".
Art. 4.° Fica o rli:inistro da Fazenda autorizado a promover as operações de crédito que se fizerem necessárias, até o limite previsto na rubrica
0
n. seis ( 6) do art. 1.0 dêste Decreto-lei.
Art. 5.0

O presente Decreto-lei entra em vigor em 1 de janeiro de 1945.

Art. 6.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 30 de dezembro de ~944, 123.0 da Independência

e 56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
Alexandre Marcondes Filho.
H encique A . Guilhem.
Eurico G. Dutra.
P, de Leão V doso.
João de Mendonça Lima.
Apolonio Salles.
Gustavo Capanema.
] . P. Salgado Filho.

DECRETO-LEI N. 0 7.214 -DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Abre, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito suplementar de
Cr$ 19. 200,00, à verba que especifica
O Presidente da :R-epública, usando da atribuição que lhe confere o
att. 180, da Constituição, decreta :

Art. 1.° Fioa-~-abertd-"'0-T".tré.dito suplementar de Cr$ 19.200,00 (dezenove
mil e d~z~n__tQ~0 ,.Çf!lZ_~irg;;;) , ..à'",V_?rba 1 Pessoal, do vigente orçamento do
Miniit~la~-di·l'"~d~~áÇão')ftS'aú'dE; (Anexo n.0 15 do Decreto-lei n. 0 6.143, de
29 de dezem~r_p,,~g; 1Q13t, -s9~Q... segue :
Col. de Leis -

Vol. VII

F. 19
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Cr$
VERBA I -

PESSOAL

Consignação Ill Consignação 14 04 -

Gratificação de representação

Departamento de Administração
06 -

Art.

Vantagens

2.

Divisão . do Pessoal

................•.....

19.200,00

Êste decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.

0

Art-. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 30 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência
e 56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N.0 7 .215-DE. 30

DE DEZEMBRO DE

1944

Abre ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores o crédito suplementar de
Cr$ 62 .400,00, à verba que especifica
O Presidente dà. República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180, da Constituição, decreta :

Artigo único. Fica aberto o crédito suplementar de 'Cr$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros), em refôrço da seguinte dotação do
Anexo 18 - Ministério da' Justiça e Negócios Interiores - do orçamento em
vigor (Decreto-lei n.0 6. 143, de 29 de dezembro de 1943) :
Cr$
VERBA I -

Consignação V s/ c, 26

PESSOAL

Outras despesas com Pessoal

Diferença de Vencimentos
00 -

·Pessoal civil
04 -

Departamento de Administração
06 -

Divisão do Pessoal ......... .

62.400,00

Rio de Janeiro, em 30 de 'dezembro de 1944, 12·3.0 da Independência
e 56.0 da/ República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.

APENSO
Figuram n.este apenso:

l - os deCretos-leis que expedidos_ em ·trimestres anterioreS foram publicados depois do segundo dia uW
do quarto trimestre de 1944.
11 - as retificações. publicadas no quarto trimestre de 1944,
referentes à decretos-leis expedidos em trimestres
anteriores.
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DECRETO-LEI N-0

6. 341 - · DE 11 DE MARÇO DE 1944

Cria o Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde e dá outras pr.ovidênci:as
TIUNISTJ!:RIO

DA

EDUCAÇÃO

QUADRO

E

SAil"DE

ESPECIAL

11

li

Sl'J.'UAÇÂO ATUAL

i I

I

! Classe Excede I Carreirr:. ou cargo • ou
!padrão j dentes
:rgo' I
'

l'Júm. I

I'
I
I

12

II

Carrcirs. ou cargo i
de
I pWrão
cargos

li

Vagos

cientes I

Oficial Adminis-

trativo

-

-

-

2

L

2

............... '

-

-

-

4

K

4

-

-

-

J

8

I

-

Oficial

Adminis-

I

·-

!

I

R

II
i
I

-

I
I

I

-

II

- I

8

I

I

12

I

I
I

I

131

I

Q. S.

I
Q. S.

--I

li

39

I
I

I

H

1-=14

1

:.-

ó

I I!

••••

o ••••••••• "

I

25

I

I

I

I trativo
13 I Oficia! A~~i·~;,:l
trabvo .......
I
I
I

Vagos Quadro

------

!' Classe ! Ex ceou

'/Núm.
i

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

I

SITUAÇÃO PROf'05'íA

ii

m

:1\IJNIST!\:RIO

DA

EDUCAÇãO

QUADRO

I

··~m.

I

de l Carreira cu cargo
a:ugos

I

25
55
74
74
241

I Oficia~

I

I

I

I

Adminis~l

trattVo .......

INúm.l

Quadra j de
Carreira ou cargo
(argos ~

IVngos

·!

I'
I

-

L

I

'

II

'

-

S.

-

S.

pOOrão

-

i'

I

Clns::e
ou

13

IIExo~j.

Oficial Administrativo

. . . ....

J

Oficia<l Administrativo

I

Oficiz.·l Administrativo

H

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

I

-

K

I
I

I
I

I
I

-~

I

-

-

-

-

-

-

25

'>

I

II

Oficial Admirdstrativo

.... ·-· ..........

L

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

K

55

S.
S.
I

I
I

II

74

I

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

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

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

S.

74
241

i

'

I

.

.

.

Obser..,.a:ÇÕP.!

\-agos

dentes_!

I

I
I
-

I

-

I

1

Oficial Adminis-~
trattvo .......

II

SlTUAÇf~o PROPOSTA

1

II

I

dontos

I

-

i
13

SUPLEl\I:ENTAR

,,i!

! Clesse I ExceI ou I
Ip::<àrno

SA'6DE

li

SI'CUAÇ.\0 ATUAL.

...

E

J

-

I I

-

I

I
I

-

H

-

-

I[ I
I

I
I
I
I

-

I
I
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A'l'OS DO PODER
DECRETO~LEI

EXECUTIVO

N.o 6.887, DE 21 DE SETEMBRO DE 1944

Dispõe sôbre a organização da ]ustiç..a dos Territórios
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe;e o artigo 180 da Constituição, decreta :

TíTULO I
Da administração da justiça

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I
Da Divisão ]udiciá,ria

Art. 1.0 . Para os efeitos da administljação da Justiça, os 'l'erritórior. são
divididos em comarcas;· os distritos municipais em sub·distritos.
Parágrafo único. Um território pode constituir uma só comarca.
Art. 2. 0 Duoo ou mais comarcas constitue~ uma seção judiciária, que
pode. também compreender uma só comarca.
SEÇÃO li

Das autoridades judiciárias
Art. 3.
A administração da Justiça, nos Territórios, é exercida pelas
autoridades seguintes :
0

I
II
III
IV
V

-

Tribunais do Júri, um para cada comarca;
Tribunais de Imprensa, um para cada comarca;
Juízes de Direito, um para cada comarca;
Juízes Substitutos, um para cada seção judiciária;
Juízes de PB.z, um para cada sUb-distrito.

SEÇÃO lll
Do Mii-zistério Público
Art. 4.0 O Ministério Público tem por órg~os :
I
Promotores Públicos, um para cada comarca;
II - Promotor·es Públicos Substitutos, um para cada seção judiei$. ria.
SEÇÃO IV

Dos Serventuários da ] ustiçD.
Art. 5.0

São serventuários auxiliares da

JustiçZ~:

I - Escrivães dos juízos de direito; oficiais de registro de títUlos e
documentos; oficiais de registro civil das pessoas jurídicas; oficiais de regisÍro
d>é imóveis; oficiais de pi-otesto de títulos; contadores e partidores, em sede
de comarca;
li - Tabeliães de notas, em sede de comarca, de município. e de distrito
municipal;
UI - Escrivães dos juízos _de_ pa.z, em sede de sub-distrito;
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Oficiais de registro civil das pessoas naturais, em sub-distritos;
Escreventes juramentados;
Oficiais de justiça dos juízos de direito, em sede de comarca;
Oficiais de justiça dos juízos de paz, em sede de sub-distritO;
Serventes dos juízos de direito, .em sede de comarca;

v

VI
VII
VIII

§ 1.0 As funções discriminadas nos itens I a IV poderão ser exercids.o:s por
um só serventuário.
§ 2.0
Os escrivães dos j!,IÍzos de J?BZ exercem também as funçÕ8s de oficial de 1-e_gis.tr.o_ civil. .das. pessoas. naturais e, em sede de município (que não
seja sede~ de comarca) ou de distrito m_;~icipal, as de tabelião de notas.

SEÇÃO V

Dos outros órgãos auxiliares da administração da Justiça:
Art. 6.0

São órgãos auxiliares da administração da Justiça·:

I Conselhos Penitenciários, um em cada Território;
II Advogados, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, e solicitadores, nos têrmos do disposto no art. 1. 050 do Código de Processo Civil.
§ 1.0 A, União, nas causas em que f6r- iõ.teressada, como autora, ré, assistente ou opoente, é representada, em cad~ um dos Territórios, pelo Promotor
Público da comarca em cuja sede estiver a capital, salvo quando haja, Procurador Regionz..i da República no local.
§ 2.0 Os municípios dos Territórios são representados em j·uízo pelos
promoto:res público3 das respectivas comarcas, ou por procuradores nomeados
P~fo~·. reSP€divoS .pr€Jeitos.

CAPiTULO !I
DA CONSTITUIÇÃO DOS .'_fRIBUNAIS .PO JÚRI E DE IMPRENSA

Dos Tribunais do Júri
SEÇÃO I
Art. 7.0 Os Tribunais do Júri obedecem à organização constante do
Código de Processo Penal, funcionando na sede de cada comarca um Tribunal, sob a presidência do respectivo juiz de direito.
§ 1.0 Os Tribunais do Júri reunir-se-ão nos meses de janeiro, moia e
setembro de cada ano, celebrando em dias sucessivos, salvo ju;.;to impedi~
nlento, as sessões necessád.a,s para julgar os processos preparados.
§ 2.0
O sorteio dos jurados far-se-á com antecedência de trint3. di~~· no
mínimo, da data em que fôr determinada para a reunião do JúrC
§ 3.0 As multas em que incorrerem os jurados, Suplentes ou testemunhaEserão cobradas, pela Fazenda Pública (União) de acôrdo com o disposto no
art. 444 do Cd'digo de Processo Penal.

SEÇÃO li

Dos Tribunais de Imprensa
Art. 8.0 Os Tribunais de Imprensa constituem~se nos têrmos do De{:reto
n.0 24.776, de 14 de j_ulho de 1934, fi.mcionando um Tribunal na s·eJ.e de cada
comarca, sob a presidência do juiz de direito, sempre que houver de julgar
os crimes cometidos com abuso de liberdade de imprensa.
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TíTULO II
Da discriminação de atribuições

CAPÍTULO I
DAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS

SEÇÃO I
Disposições gerais

Art. 9.0

A competência do juízo é determinada, em matéria cíval ou cri-

minal, pelo prescrito nas lei_~_ ~.códigos _T_~spectivo_s.
,.... ... __ Art. 10. A jurisdiçã-o "d8~ ~utoridacles referidas no Título I não compreende as causas que a CQ~-s~it_l,!i$?9 J~--- as leis .. reservam a outros juízes ou

tribunais.
Art. 11.

Os Tribunais do Júri, os de Imprensa e os juízes de direito

têm jurisdição nas r_e_spectivas_ comarcas.

Parágrafo único.

Os juízes substitutos têm jurisdição na comarca em que

estejam servindo.

Art. 12.

Os juízes de paz têm jurisdição dentro dos limites de seus

sub-distritos.
Art. 13. Nenhuma autoridade judiciária pode delegar a qualquer outra
a própria jurisdição, salvo nos casos estabelecidos em lei.

SEÇÃO 11

Dos Tribunais do Júri
Art. 14 . Aos Tribunais do Júri compete julgar os processos por crin:tes
inclicados no C6digo de Processo Penal.

SEÇÃO 1!1

Dos Tribunais de Imprensa
Art. 15. Aos Tribunais de Imprensa compete julgar os crimes definidos
pelos mts. 8. 0 a 18 do Decreto n. 0 24.776, de 14 de julho de 1934.

SEÇÃO IV

Dos Juizes de Direito.
A<t.

16.

Aos juízes de d~to compete:

1. 0 Assinar têrmos de abertura e encerramento e rubricar as fôlhas dos
li)..TOS_ necessários ;oS, serventlladõS- c1~ :fesp~~ti.,;a . comarca, inclusive dos ofici8.is de registro civil das pessoas naturais, ressalvada a atribuição dos juízes
de p8z;
2.0 Decidir as dfuridas_ Cios referidos _serventuários;
3. 0 ]2_r.os_~~SJI_r os prOtestos fo;.rri~I:ld-Ós --Cori:irá."-qU-alquer dos serventuários
que lhes sã"o _subordinados, assim como ordenar _o cancelamento_ d;~~~;-~ritux:a,
procu·r~.ç;ão ou outro ato por êles praticaçlo;
.
4. 0 ;Informar os pedidos de revisão criminal;
5.° Cumprir as _precat6rias e os pedidos de extradição das autorida5Ies
do paíq;
6.0 :t-.1arcar, a serv'entu.i'rios que lhe s~() subordin_ados, prazo suficiente:
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a) para aquisição ou legalização dos livros que f_~ltarem ou estiverem
irregularc::1s;
b) pa:ra o pagamento de emolumentos, impostos, taxas e selos por que
sejam responsáveis, comunicando à repartição fiscal competente;
c) para a re:;;ularizaçâo e boa guarda do arquivo;
d) para a emenda de erres, abusos ou omissões verificado~· no desempenho
de suas atribuições.
7.0 Providenciar sôbre o fornecimento, em época própria, de todo o ma·
terial destinado ao serviço do registro civil das pessoas naturais, de acôrdo com
as requisições que lhes forem feitas pelos oficbis.
8. 0 Assinar têrmos de abertura e encerramento e rubricar as fôlha.s dos
livros necessários a comerciant~s, companhias e sociedades cooperativas ou
anônimas e· ordenm --o registro de firmas CÇ>merciais, onde não houver Junta
Ç_Çffi_ercial .
9. 0 ~ubricar os balanços comerciais;
10. Nomear, ad~hoc, os serventuários da justiça da comarca, excetuados
o escrivão e o ofici;rae justiça dos juízos de paz;
11. Imp.or, a requerimento de órgão do 1\Jiinistério Público ou do interessado, a oficiais do registro civil das pessoas naturais, a pena de que trata
o art. 227 do Código Civil;

12. Velar pela direção, guarda, conservação e polícia do edifício onde
se acharem instalados os serviços judiciários, de acôrdo com as instruções que
expedir;
13, Processar e julgar suspeiç~Q:
a) a juíz~-~- de:_ -_paz;
b) a promotÕres- públicos ou _promotores públicos substitutos;
c) a serventuários que lhes são subordinadOs, inclusive oficiais do registro civil das pessoas naturais;
d) a oficiais àe justiça ào juízo;
14.

Julgar suspeição a escrivão e oficial de justiça do juízo de paz;
Exercer as atribuições n~lativas ao registro civil;
16. Exercer as _atribuições contenciosas, ou não contenciosas, relativas
aos casamentos e sua celebração;
17. Presidir à celebração do casamento na sede da comarca;
18. IIJ!andar lavrar autq ~e p_ri!l_::io em flagr[inte; dccre-t:1r p.ris_5Q. _px:eventiva ou ordenar 8 prisã~ {EO. culpado;_P_ioccder a corpo <~e delito, nomeando
rrer.itos; conceder ~1a::1dado de busca· e ap~·eensão; êõnceder fiançH; processar
e ju1gzr justificações, per:íci<~s e outras medidas neccssi:rias, relativamente aos
proc2'SSos de sua competência;

15.

19. Determinar a intemação provisória ou definitiva da réu que padecer dD enfermid8.0.e mc:p!:al, cu deb susn2ito, para observação ou tr.ntamento,
provide,tci'8ncio :;;Ôbre a gumda dos seus b2ns;
20. Determinar n retificação ·compnlsóri<• prevista no Cap:ítu1o V do Den. 0 24.776, de 14 ,;.e julho de 1934;

cr~to

21. Proceder ·à instrucão dcs nrocessos por crimes da competênda do
Tribum~l do Júri até a -,p.ro;úncia, i~clusive;
22. Praticar, em geral, .as atos de jurisdição crimin8.1, regalados no Código de Pt-ccesso Pen:'ll, não atribu1doõ\ cxpr-essmnente à juriscl.iç.9.o diversa;
23. Preparar os pro-:essos por crimes de competência do Tribunal de
Imprema e presidir ao julgame!1to;
24. Julgar o habeas-co:! pUs contra 2tos das autoridades noliciais e administrativas, ressalv2da· -a competê:r:cia do Tribunal de Apelaçio;
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Processar e julgar:.

a) os cri~es comuns e contraveJ:lçÕes não e>.:pressamente atribuídos a
outra jurisdição;b) os crimes funcionais, ou de responsabilidade, ou· com êles conexos1
cometidos por funciolláTios públicos, qÚe não tiverem fôro privativo;
26. Julgar os recursos das decisÕ2S dos juízes de paz e das autori<:Jades
policiais;
27. Conceder prorrogação de prazo_s para abertura e terminação de inventários;
28. Dar à soldada, com1 a necessária segurança, órfãos pobres;
29. Fazer recolher, como depósito, ao Banco do Brasil ou à Caixa
Econômica Federal mais próxima, dinheiro e outros valores pertencentes a
órfãos, menores ou interditos.
30. Providenciar, depois de exame, sôbm a internação em estabelecimento apropriado, ou de acôrdo com as condições locais, a fim de ficar sujeito a tratamento, do menor que, não podendo ser confiado à própria família
ou à pessoa encarregada de sua guarda, fôr epilético, surdo-mudo, cego, alcoólico
ou tiver qualquer deficiência mental que o torne inapto ps.ra receber a ação
dos processos educativos ou trebalhar;
31. Processar e julgar o abandono de menor não reclamado em tempo,
mediante o processo estabelecido no art. 61 e seus parágrafos, do Decreto
n.O 17. 943-A, de 12 de outubro de 1927, cabendo da sentença apelação, no
feito dev()lutivo, para o Tribunal de Apelação;
3i~- Pr'(;ver sôbre o destino do ~enor abandonado ou não restituído,
conforme a sua idade, instrução, profissão e gmu de perversidade, podendo dar
o mesmo à soldada;
33. Proceder, em :relação aos menores de 18 anos, pela prática de fatos
considerados infrações penais, de acôrdo éom o disposto no Decretc-1ei número 6.026, de 24 de novembro de 1943;
34. Fiscalizar o trabalho de menores;
35. Fiscalizar os estabelecimentos em que se acham menores;
36. Processar e julgar as infrações de leis e regulamentos de assistênci~
e proteção a menores de qualquer idade;
37. Cumprir e fazer cumprir o que está estabelecido no Decreto número 17 .943-A, de 12 d~ outubro de 1927, no que fôr aplicável e em vigor,
recorren"do, nos casos omissos, a 'dis'P,osições" de outras leis, adaptáveis às causRs
cíveis e criminais;
38. Julgar as impugnações às contas dos tesoureiros e de quaisquer
responsáveis por hospitais, asilos e fundações que receberem auxílio dos cofres
pÚblicos, ou legs.dos, removendo os administradores nos casos de negligência
ou prevaricação, e nomeando quem os substitua, se de outro modo não estiver
previsto nos estatutos ou regulamentos;
39. Arrecadar, inventariar e administrar, na forma do 'Código de Processo Civil e bis posteriores sôbre o assunto (Decretos-leis ns. 1. 907, de
26-12-39; 2.254, de 20-5-40; 2.859, de 12-12-40 e 6.609, de 21-6-44) H
herança jacente e os bens de ausentes, podendo delegar a juízes de paz a
atribuição de arrecBdar e arrolar os mesmos, bem como de mandar avaliá-los
e vendÉHos;
40. Recolher, como depósito, ao Banco do Brasil, ou, se não houver
agi3ncia na comarca, à lVIesa de Rendas Federais ou Coletoria Federal, os bens
arrecadados que consistirem em dinheiro, pe::l.;as ou metais preciosos, açÕe'>
ou títulos de crédito;
41. Proce-der de modo idêntico em relaç$o aos rendimentos dos bens.', à
importância das dívidas ativas cobradas e ao produto dos be~s arremats.dus
em leilão;
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42. Fazer a entrega dos bens de__ausentes a. que_m fôr de direito;
43, Providenciar sôbre os bens vagos na forma do Código de Processo
Civil, procedendo em relação aos valores conforme está determinado no n.0 40
ó?ste artigo;__
44.' Processar e julgar:·

a) tôdas s.s causas cíveis, r-essalvida a competência do juiz de dir.eito
da comarca em cuja sede estiver a capital do r:espectiyo Territói-io}
b) as justiUcações, v;stori_as, protestos, interpelações e outros processo_s
12reparatórios para servirem_ de documenfo;
c) as ações para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública (União
ou Município);
d) .as causas ·contenciosas e administrativas relativas a acidentes no_ trabalho;
e) as naturalizações;
f) as causas em que o mumc1p1o fôr interessado como autor, réu, assistente ou opoente, e as que dêles forem dependentes, acessórias ou preven~
tivas;
g) as desapropriações por utilidade pública e as demolitórias;
h) as infrações sanitárias;
i) as iilfmções de -leis e regulamentos municipais;

45.
46.

Ij_omo.!Qgar_ as sentenças dos juízes árbitros;
Exercar a administração da Justiça do Trabalho, onde não houver
Junta C.e Conciliação e Julgamento;.
·
4 7. Decidir os embargos de nulidade ou infringentes do julgado, nos
têrmos do art. 839 do Código de Processo Civil;
48. Remeter ao Presidente do Tribunal de Apelação do Distrito Federa!,
até· o dia 31 de janeiro, relatório circunstanciado dos -serviços judiciários da
respectiva comarca durante o ano anterior.
Art. 17. Ao juiz de direito da comarca eni cuja sede estiver a capital do
respectivo Território, além das atribuições conferidas no artigo anterior, compete:
Processar e julgar:
a) as causes em que a Fazenda Pública (União) fôr interessada como
autora, r6, as~istente ou opoente, e as que delas forem dependentes, acessórias
ou preventivas;
b) as cansas em que forem do mesmo modo interessadas as autarquias
criadas pela União;
c) cs manP,ados d~ segurança, ressalvada a competência dos Tribunais
Superiores.

Art. 18. Havendo no território ~stabelecimell-t9 _pr6prio para o cumprimento das penas criminais, o j]..tiz_ da com'arca 'em que o mesmo se achar
ser:S_ o çotpptetente p2ra execução das decisÕe3 crin1inais (art. 668 do Código
de Processo Penal) .

SEÇÃO V
·, Dos juízes Substitutos
Art.

19.

Aos juízes substitutos compste ~.ubstitu.ir os juízes de direito

..d.?-_3_ coma!'c2s pertencentes às seções judiciárias criadas em lei, exercE?tldo as

.atribuições dêstes, com a respectiva jurisdição.
§I L'L Osduí~es ,_suhs.titutos,_ .~mbora de_vatn se.rv:-ii".,ha·.. respectiva se_ção judiciáda,1,pod_em ,-.,ser:· des_ignadc:s ;para, substiti.Iir: o~ ,jWZe.s, de, dit:eito -d}li>': _C~:i-~
m·à-l:c;_,.s pertencentes ~ outras seçõés judiciárias, dentro do mesino Terl:1it6rio·.-::
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§ 2.0 Achando-se em exercício, conjuntamente, o JUIZ de direito e o juiz
substituto na mesma comarca, em cuja sede êste tem a sua 1·esidência, ficará
c.ompetindo ao juiz substituto:

1. 0 Assinar têrmos de ab_e,rtura_ e encerramento e rubricar as fôihas dos
livros dos oficiais do reg~stro civil das pessoas naturais (art. 16, n. 0 1, última
parte);
2. 0 Presidir à celebração do casamento, na sede dO. ccmarca (art. 16,
n. 0 17);
3.0 Proceder à instrução dos processos por crimes da competência do T;.·ibunal do JÚri até a pronúncia, exclusive (art. 16, n. 0 21, primeira parte);
4.0 Exercer as atiibiliÇõéS definidas no art. 16, ris. 39 a 43, inclusive;
5.0 Processar e julgar;
a) as contTavenções penais (art. 16, n. 0 25, letra a, Última parte);
b) as justificações, vistorias, rprotestos, interpelações e outros processos
preparatórios para servirem de documento (art. 16, n.O 44·, letra b).

SEÇÃO VI
_Dos juízes de Pe.z
Art. 20.
Compete aos juízes de paz, sem prejuízo de igual competência
dos juízes de direito e juízes substitutos, quando algum dêstes não se encOntre
na sede do sub-distrito, quando ambos estejam ·impedidos, ou mediante delegação dos ~esmos·:
1. 0 Assinar têrmos de abertura e encerramento e rubricar as fôlhas dos
livros necessários ao escrivão de seu juizo, exceto os destinados a assentos do
registro "Civil àas pe:::soas natc.rais;

2.° C_qnciJi?.r: 0s partes que, pora êsse · fi.m, recorrerem a juízo, valendo
como senteuç:c.. o acônlo que elas e o juiz assinai·e:m;
3.0

Presidir à cGlebração do casamento;

4. 0 Efetuar as _Qiligências e cumprir os mnnciados do juiz do direito da
respectiva comarca;
4. 0

NomG·ar, ad-hoc, escrivão ou cficiais de justiça do n:.spectivo juízo;

6. 0
Mandar lavrar ~uto áe p:-isão em ílagrante e prender os criminosos,
podendo, no so:guim.ento dêl-es, entrar em outros sub-distritos;
7.0

Proceder a corpo- de delito, nomeando peritos;

8.0

Conceder fiança, na forma da lei;

9.0 Arrecadar e arrolr:.r, dentro de sur:. juris-dição, os bens de ausentes,
vagos ou do evento, dando conhecimento ao juiz de direito das providências
tomadas;

10. Velar pela conservação e guarda do arquivo dos cartórios do escrivão de seu juízo e dos -oficiais do registro dvil das pessoa-s na"l:umis de respectivo sub-distrito, de acôrdo com as instruções que expedir;
11. Providenciar sôbre a re-messa, até 31 de janeiro, ao cartório do oficial do registro civil das pessoas naturais, da sede da comarca, dos livros
de assentos do registro civil do ano anterior e do respectivo arquivo;
12.

_Processar su~eicão ao escrivão e ·oficial de justiça de seu juízo;

13. Remeter ao juiz de direito da resPectiva comarca, até o dia lO de
janeiro, relatório do serviço judiciário no :iespectivo sub-distrito durante o ano
anterior.
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CAPiTULO II
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

SEÇÃO I

Dos Promotores Públicos
Art. :21. O Mini~tério Público da Justiça dos Territórios é constituído
por agentes do Poder ExecutiVo. A sua funcão consiste em promov.er e fisc_al_i_z:;tr, na forma prescrita nesta lei, 0 ç:um:Pri~ento -~ __ a_ guª_r_9a_:d~_-_ç·o_n~_tihtiÇ1~,
ç:as· leis, rf!gula_mentos e decisões .
· · Art. 22.

Aos .:(l:':"OI?otore~ __ públ_i_c:os incumbe:

I - Representar o Ministér_:i9__ PP,Ç!lko perante os Tribunais d() J~~i e os
Tribunais de Imprensa, jUízeS· de direito ou juízes subsi:ib;tOSi
li Requerer prisão preventiva;
III Oferecer denúncia nos crimes de ação pública, assistindo, obrigatOriamente, à instrução criminal, salvo impedimento, e p:romover todos os
têrmos da acusação;
-- --IV - ·Oferecer denúncia substitutiva ou aditar a queixa e requerer a
nomeação de curador, nos casos e pela forma do~ diSposto no Código de Processo Penal;
V - Promover a __ação cível, nela prosseguir _Ç4_ intervir, nos casos dos
arts. 92, parágrafo único, e 93, § 3. 0 , do Códii?;O ·de Processo Penal;
V I - Promover a ação penal nos crimes-.9e. ~rp.p:rensa, na forma da leg!slação especial;
···
VII - Oficiar nos pedidos de prestação de fiança, suspensão de execução
da pena, livramento condicional e em qualquer incidente dos processos penai~;
VIII - Promover a ~plic_a.c;:ã_o de medidas de segu<ança nos casos legais;
IX Oferecer . libelo; acusar os réus em plenário, nos crimes de ação
pública;
.
~
X Promover o andamento dos processOs criminais e a execução das
respectivas sentenças, requisitando, às autoridades competentes, os do~umentos
e as diligências necessi'rias à rep.ressão dos crimes e captura dos criminosos;
XI - Usar dos recursos legais a acompanhar os interpostos pelas partes,
sempre que o exigir o interêsse público;
XII - Requerer }Jabeas·çorpus;
XIII - Promover a inscrição- da hipoteca legal do ofendido;·
XIV Defender a jurisdição das autoridedes judiciárias;
XV Representar o Ministério Público no Conselho PenitenciZ.rio;
XVI - ~~dar_ à_ a_utoridade .<::o~p_etente _a __ prevaricação, omissão, ne·
gligência, erros, abusos--6U-pi8xeS contrárias à lei ou ao interêsse público, por
p;3.r~e de_ serventuários da Justiça e, especialmente, dos cartórios dos juízes
perente os quàis funcionarem;
XVII Velar pela observância das fórmulas processuais, de modo a
evitar despesas supérfluas ou omissão de formalidades legais;
XVIII Promover a unifica_çãt:) das penas impostas aos condenados e
exercer, em geral, perante oS}U"tZ-es- junto aos quais servirem, as atribuições
explícita ou implicitamente conferidas ao Ministério Público nas leis de processo penal;
XIX Visitar mensalmente as prisões, lavrando o respectivo têrmo, e
promovendo qu~n~.i."o COnvier ao livramento dos presos, ao seu tTatamento e à
higiene das prisões, o que de tudo farão constar em relatório ao Procurador
Geral, com a discriminação das reclamações e da solução dada às mesmas;
XX :__ Promover a acão p2ra declarar a nulidade de casame;r1to, nos
têrmos da lei civil;
..
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XXI ~ Oficiar nas causas cíveis sôbre o estado e capacidade civil das
pessoas, desquite, nulidade e anulação de casamento, bem como em quaisquer
ot:.tras em que a sua intervenção seja necessária, pronunciando-se sôbre o respectivo mérito;
XXII ~ Exercer fiscalização pêrmanente sôbre os cartórios, nas sedes
das comarcas, de acôrdo com o Decreto n. 0 22.519, de 3 de março de 1933,
observando o disposto no art. 3.0 do mesmo decreto;
XXIII - Inspecionar, pelo menos, de três em iTês- meses, ou quando lhes
fôr detf:rminado pelo Procul-ador Geral, os livros do registro civil das pessoas
naturais a cargo dos oficiais nas sedes das comarcas, lavnmdo o respectivo
têrmo e enviando de cada inspeção relntório ao Procurador Geral;
XXIV -

Verificar:

a) se &sses livros são mantidos em forma regular;
h) se os assentos e retificações são lavrados e assinados com a observância das prescrições legais;

XXV ___; Proceder do mesmo modo em relação aos livros, quando remetidos pelos oficiais do registro civil das pessoas naturais dos sub-distritos d8s
respectivas comarcas;
XXVI ~ Representar contra qualquer falta ou omissão encontrada nas
inspeções, p:rovidenciando para a aplicação das penas disciplinares e para a
repressão penal que no caso couber;
XXVII Promover, pelos meios judiciais próprios, a anotação, averbação, retificação, restHbelecimento e cancelamento de atos do estado civil;
XXVIII ~ Representar ao Procurador Geral quando se verificarem os
casos previstos nos arts. 227 e 228 do Código Civil;
XXIX Funcionar nos processos a que se refere o número XXVII.
quando promovidos pelos interessados, .assistindo obrigatõriamente à prova
'testemunhal, e podendo recorrer das decisões;
XXX Oficiar nas habilitações para casamento, bem como nos processos de impedimento e dispensa de proclamas, promovendo os esclarecimentos necessários, a bem da justiça;
XXXI - Promover, gratuitame_nt:~, a habilitação_ para casamento de pessoas. necessitadas, quando o. requisitarerri- o51 juízes de Direito; ·
XXXÍI ~ Assistir obriga.tõriamente a justificações, para qualquer efeito;
XXXIII Ter em esl?ecial atenção os casos que envolverem interêsses
de incapazes;
XXXIV - Responder às consultas, sôbre matéria jurídicaJ do Governador
e _dos Prefeitos dos Municípios cfa respectiva comarca, estas últimas quando não
cálida com o da União o inte::-ê~se do Município;
XXXV ~ Representar em juízo a União Federal (art. 5.0 , § 1.0) e os
:Municípios da respectiva comarca (art. 5.0 , § 2.0 ) , êstes por solicitação dos
respectivos Governos equando não colida com o da União o iQ.tarêsse do
Município;
XXXVI ~ Promover a cobrança da dívida ativa da União, nos têrmos
do art. 25, in fine, do Decreto-lei n.0 986, de 27 de dezembro de 1938, informando ao Procurador Regional da República quanto ao andamento daS respectivas ações, consultando~o sôbre o que julgar conveniente (art. 27 do Decreto-lei citado);
XXXVU: _,---:"', Cump.rircas·,ordens ~,,-instr.uções do ?-roçprador, Ger.al, cgpçe~,
J1entes ·ao ;sérviçO)dohcatgo .e:--,consu_ltá<lo.,-em·.-cq:_sQ) d.e; 4(1Nirl:i ou, omissão;
XXXVIII·~-, <Exercer qualquer ·:ãtribuiçãq in"EirentJe -à. Junção~ e- .que: ·implicitamente estiver contida nas que são enumeradas nesta lei;
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Remeter, anualmente, até o dia 15 de janeirc, relatório

circunstnciado :
a) ao Procurador Geral do Distrital Federal, dos serviços a seu cargo,
durante o ano anterior; '
b) ao Procurador Regional da República competente, de sua-3 atividades,
no ano anterior, como representantes da União (Decreto~lei n.O 968, de 27 de
dezembro de 1938. árt, 28) .
§ 1,°

Corno curadores. de órfãos :

I - Funcionar em todos os têrmos dos inventários e partilhas e dos processos de jurisdição administrativa ou contenciosa, em que sejam interessados
incapazes;

Il E.º-.nc;:i~r:tar nas ca:?-~~~ ~~--~9.-?.sq,uite, nulida-d.e __ I;' anulação de casa·
JE:ento, se do caSal hõ-uver descendentes incapazes, ;n~r~~§.a<f.Q.s; -·
III -

R(1querer e promover interdições na forma da lei civil;
Defender, como seu advogado, os interêsses dos incapazes, nos casos
de r?Y~Hª _ou de defesa it~:3~ficie~te por parte dos seus representantes legais;
V - Interpor recurso.s __ _das .sentença_s ou decisões prof'eridils nos procesSos
em que funcionarem e promover a execução delas;
VI - Promover em bep.efício dos ·incapazes as medidas e providências,
cuja iniciativa competir ao Ministério Público, principalmente quanto i'.t no~
mea.ção e remoção de tutores e Curadores, buscas e apreensões, à suspensão
e perda do pátrio-poder e à inscrição da hipoteca legal;
VII - Promover a prestaçã9_ ..Qe: __contas_ dos_ tutqres e curadores, e jpycn~
tariantes havendo incap~z~s interessados, providenciando sôbre a· exalo cumprimento de seus deveres.
IV -

§ 2.°

Como curadores de menores :

Exercer as atribuiçõ~s que lhes são conferida.s pelo Decreto número 17, 943~A, de 12 de outubro de 1927, e legislação especial subseqüente;
li - Desempenhar as funções de curador de órfãos, em geral, nos proce"ssos de jurisdição dos juízos de ~enoreS;··----- .. ·-- - -- ·------··
III - Inspecionar e ter sob sua vigilância os asilos de menorBs e _órfãos,
de administração pública, promovendo a:s medidas que se fizerem -nece~sái-fas
à proteção dos interês~es dos asi1c1dos;
IV - Promover e acompanhar os processos de cobrança de soldados de~
vidas a menores.

I

§ 3.°

Como curadores de ausentes :

I
Cumprir e fazer cumprir o disposto nos arts. 463 e seguintes e número 1. 591 e seguintes do Cédigo Civil e nas leis posteriores sôbre heran.ç'a
jacente;
II - Funcionar em t8das a•s causas que se moverem contra ausentes ou
em que forem êstes interessados, inclusive nas ações· de usucapião;
III - Requerer a arrecadação de bens de' ausent-es, assistindo pessoalmente às diligências, sempre que fôr possível;
·
IV - Requerer a abertura de sucessão provisória ou definitiva do ::;,u~
sente e promover o respectivo processo até final sentença;
V - Funcionar em tDdos cs tênnos do arrolamento e do inventário dos
bens de ausentes, sempre que fôr possível, nas habilitações de herdeiros e
justificações de dívidas que nêles se ·fizerem;
VI - Promover a cobrançSI das dívidas ativas do ausente e interromperlhes a prescrição;
Col. õ.e Leis -
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VII Representar a herança do ausente em JUtzo, defendendo-a na 5
causas que contra ela se promoverem, ou mediante autorização do juiz,
propondo as que se tornarem necessáriõ.ts;
VIII - Ter os bens arrecadados sob vigilância, podendo, sob sua responsabilidade, encarregar pessoa da guarda dos mesmos com remuneração arbitrada pelo juiz;
IX - Promover, mediante a-utorização do juiz, a venda em hasta públic2:
dos bens de fácil deterioração, ou guarda ou conservação dispendiosa ou arriscada;
X - Promoved em hasta pública o arrendamento dos bens imóveis para
pagamento de dívids.•s do ausente, legalmente reconhecidas;
XI Velar pela conservação dos imóveis e promover a sua venda judicial,. no interêsse do ausente;
XII Dar ciência às autoridades consulares da e}.--istência de herança
ou de bens de .tJusentes estrangeiros;
XIII Recolher ao Banco do Brasil, ou à Caixa Econômica Federal
mais próxima, dinheiro, títulos de crédito ou outros valores móveis que lhe!!.
viere!!l às mãos, só podendo levantá-los mediante autorização do juiz.
XIV Prestar contas da administração dos bens de ~msentes sob sua
guarda;
XV Apresentar, em anexo ao seu relatório anual, relação dos valores
arrecadados e da respectiva aplicação, discriminadamente, sob pena de ser
considerado cn falta grave.
§ 4.°

Como curadores de resíduos :

I - Funcionar nos processoS/ de sub-rogação ou extinção de usufruto ou
fideicomisso e, em geral, nos inventários em que houver testamento;
!I - Funcionar nos processos de ação de nulidade ou anulação de testamento e nos dems.•is feitos contenciosos que interessarem à execução do testamento;
III - Promover a exibição dos testamentos em juízo e a intimação dos
testamentos para dar-lhes cumprimento.
IV - Opinar sôbre a interpretação de verba testamentária, promover as
mecHdas necessárias à e::ecução dos testamentos, à administr~ção e à conservação dos bens do testador;
V - Promover a prestação de contas dos testamenteiros;
VI Promover a remoção dos testamenteiros negligentes ou culpados;
VII - Promover a arrecadação do resíduo, quer para SUaJ entrega à Fazenda Pública, quer para cumprimento do testamento;
VIII - Requerer e promover o cumprimento dos legados pios;
IX Requerer a notificação dos tesoureiros e quaisquer responsáveis
por hospitais, asilos e fundações, que recebem legados, ps.·ra prestarem contas
de sua administração;
X Requerer a remoção dos administradores das fundações, nos casos
de negligência ou prêvaricação e nomeação de quem os substitua, salvo o disposto nos re::;pectivos estS!tutos ou atos constitutivos;,
XI - Promover o seqüestro dos bens das fundações, ilegalmente alienados
e dos adquiridos pelos administradores e funcionários delas, ainda que por
interposta pessoa ou em hasta pública;
XII - Examinar e dar pa.recer sôbre as contas das fundações submetidas
à aprovação do Procurador Geral;
XIII - Velar pelas fundações, promovendo a pr'ovidência a que se refere
o art. 30, parágrafo único, do Código Civil e oficiando nos processos que lhes
digam respeito;
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XIV - Promover a observânciSI do disposto no Título III do Livro IV do
Código Civil nos inventários e demais feitos.
§ 5.0 Como curadores de massas falidas :
I - Funcionar nos processos de falência e de concordata e em tôdas as
ações -e reclamações sôbre bens e interêsses relativos à mass:;:, falida, inclusive
nas reivindicações, ainda que não contestadas ou impugnadas, e exercer as
atribuições conferidas pela legislação especial;
JI Assistir, obrigo.•tàriamente, à arrecadação dos livros, papéis, docUmentos e bens do falido, bem como às praças e leilões e assinar as escrituras de alienação de bens da massa;
III - Estar presente às assembléias de credores, salvo quando 'irripedidos por serviços inadiáveis;
IV Funcionar nas prestacões de contas dos síndicos, liquidatários e
comissários e dizer sôbre o re1at6rio final para o encerramento da falência,
haja, ou não, sôbre êles impugnação ou oposição de interessados;
V - Intervir em qualquer dos têrmos do processo da falência ou concordata, requerendo e promovendo as medidas necessárias ao seu a.ndamento e
conclusão, dentro dos prazos legais;
VI - Requerer a prestação de contas dos síndicos e liquidatários ou de
outros administradores que as devam prestar à massa;
VII - Fisca..tizar o recolhimento dos dinheiros da massa à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, exigindo dos responsáveis, mensalmente,
os balancetes;
VIII - Promover a destituição dos síndicos ou )iquidatários.
IX Promover a ação penal nos casos previstos na lei de falências.
§ 6.° Como curadores de acidentes no trSibalho :
I Exercer as atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto nú~
mero 24.637, de 10 de julho de 1934, e legislação especial subseqüente;
II - Prestar assistência judiciária gr2tuita às vítimas ou beneficiários de
acidentes no. trabalho;
UI - Impugnar acordos ou convenções contrários à legislação sôbre acidentes no trabalho;
IV - Requerer ao juiz as medidas necessárias ao bom tratamento médico, hospitalar e farmacêutico, devido pelo empregador à vítima de acidente
no trabaJ.ho.

SEÇÃO li

Dos Pronotores P{Wlicos Substitutos
Art. 23. Aos prcmotores públi.cos substitutos incumbe substituir os promotores públicos daS comarcas pertencentes às seções judiciárias criadas em
lei.
§ 1.0 Os promotores públicos substitutos, embora devam servir de preferência na respectiva seção judiciáda, podem ser designados para substituir os
promotores públicos das comarcas pertencentes a outras seções judiciári~-;~s,
dentro do mesmo Território.
§ 2. 0 Achando-se em exercício, conjuntamente, o promotor público e o
promotor público' substituto na mesma comarca, em cuja' sede êste tem a
sua residência, ficará competindo ao promotor público substituir, além das
atribuições especiais que lhe sejs.·m da.das pelo Procurador Geral da Justiça
do Distrito Federal, praticar os atos definidos no art. 21 nos processos de
competência de juiz substituto (art. 18, § 2,0 ), e ainda:
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Assistir obrigatOriamente à instrução criminal, promovendo todos os
da acusação (art. 21, princípio, n.0 III, última perle), dos proce':lSOS
por crimes da competência do Tribunal do Júri;
2.0 Exercer as atribuições definidas nos arts. 21, n. 0 s V, VII, XXX,
XXXI e XXXII; 21, § 6.0 , n. 0 s I a IV, inclusive;
3.0 Assistir, obrigatôriamente, a justificações,, para qualquer efeito .
1.0

~rmos

. CAPíTULO III
(É?S AUXILIARES DA JUS'l'IÇ~ _)

SEÇÃO I.
Dos Escrivães
Art. 24.

Aos ~~S:~tiYi~~~ incumbe :

I - Escrever em devida__ fortna __ os processos,_ mandados, atos e têrmos,
ou dactilograf~-los, autentiC~àildo:ib.éS- á~- -fôlhas, ·Sendo as de depoimento rubricadas petas·· :Parú~,s, quS>ndo quiserem fazê-lo;
·
11 - As_sistir às audiências e diligências judiciárias a que estiver presente
o juiz, mesrUo fqra das horas· de expediente;
III - ~azer cit~çõ_es, _intim~çõ~s, notificações e d_iligências or~enadas pelo
,i~;

IV - Lavrar os tênnos de audiência na forma do art. ~?-~-'do Código de
Processo Civil;
V - E._egistrar na íntegra as sentenças, em livro espec~al, bem como as
partilhas homologadas;
· VI - Passar, !_~_depen<:J.entemente de despacho, as certidões que forem
:r:eque_r.is!_~s, em r~latória::·ou--do ieoÍ", exceto em se. tratando de processos relf:ltivos ao .estad() civil, caso em que só aos interessados cabe pedi-las, salvo
quanto à c0'r1C1~S~o ·dos julgacios;
·
VII - Lavrar procuração apud acta;
VIII - Fazer o consêrto de públicas-formas extraídas pelos tabeliães;
IX - Prestar às p_a_(çes inter~ssadas, advogados e soÚcitadàres, informações verbais do estado e andamento dos feitos, salvo em assunto irat3do
em segrêdo de justiça ;
X - D~x )t.!LP._arte~ ou ~eus procuradores, quando o solicitarem, recibos
de papéis e documentos que lhes forem entregues- em razão do ofício;
-- ·xr - );>I:onioVer_ .e n~cal_izar o pagamento da --~~xa judiciária, lançando em
livro próprio a SU81 importância, bem como das cusi_a_s;- -percentagens e emolumentos devidoS' em selos;
··
XII - Fazer à f?.~.a custa os atos e diligências mandados renovar por
motivo de negligência ou êrrq próprio, sem embargo das penas em queJ possam
ter incorrido;XIII - Fazer o expediente do juízo;
XIV - Ter sob a sua guarda e responsa-bilidade todos os autos, livroo
e papéis que lhes tocarem, ou que em razão do ofício lhes forem entregue3
pelas partes;
XV Organizar -o livro tombo de seus cartórios, com indicação dos
nomes das partes pela ordem alfabética; dS~ natureza dos feitos, número -de- cada
ur:n e ordem cronológiêa das datas da e~trada;
XVI - Organizar e m<inter em perfeita ordem o arquivo dos certórios, de
modo @ permitir a pronta busca dos processos findos;
XVII - · Obseivar O disposto -no regulamento cie registros públicos, fazendo as comunicações que nêle são determinadas.
·
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SEÇÍÍ.O li
Dos Tabeliães de Notas
Art. 25.

Aos

tabe~~~s

de notas incumbe :

I - Lavrar escrituras no livro de· notas;
I1 --i~vrar, .. em Úvro d~ notas, o test,s.mento público e aprovar-, por instrumento o- testamento cerrado, lançando em livro próprio a nota do lugar,
dia, mês e ano em que o· tiverem aprovado e dê~e feito entrega :ao testador;
III - Registrar qualquer_- documento _que lhes fôr f..•Presentado com a
escritura que tiverem de lavrar;
IV - Tirar certidÕes, públicas-formas, cópias ou traslados de quaisquer
documentos;
V - Dar ÍJ1Strumento de p_osse que pela parte fôr __!:?~a?o, em virtude de
~ontrato ou ato ..j~dicial, não ÍtSNendo contestação;

VI - L~v~a~ píocurações;
VII - Reconhecer letra, as~inatura ou firJ:?a;
VIII - Autenticar quaisquer declaraçães de vontade, permitidas em di_reito;
IX - Ol?edecer à .ordem cronológica parSJ todos m1 atos que lavrarem em
Hvros, os quais receberão no início o número da ordem, de acôrdo com a
espécie;
X Usar do sinal público, que remeterão à Secretaria do Tribunal de
Apelt..ção do Distrito Federal, bem como aos _tabeliães dos Territórios e aos
do Distritc Federal.

SEÇÍÍ.O III
Dos Oficiais de Registro de Imóveis
Art. 26, Aos oficiais de registro de imóveis incumbe ~ obrigações constantes do Decreto n. 0 4.857, de 9 de novembro de 1939 (modificado pelo
Decret.o n.0 5.318, de 29 de fevereiro de 1940), e mais disposições sôbre Q
assunto.
Dos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos
Art. 27. Aos oficiais de registro de títulos e documentos incumbe a prática dos atos relativos 'a êsse registro, observado o disposto no Decreto número 4.857, de 9 de novembro de 1939 (modificado pelo Decreto n.0 5.318,
de 29 de fevereiro de 1940) e mais disposições sôbre o assunto.
'

SEÇÍÍ.O V
Dos oficiais de Registro Civil das Pessoas jurídicas
Art. 28. Aos oficiais de registro civil das pessoas ju-rídicas incumbe a
prática dos atos relativos a êsse registro, observado o disposto no Decreto
n. 0 4.857, de 9 de novembro de 1939 (modificado pelo Decreto n.0 5.:!18, de
29 de fevereiro de 1940) e mais disposições sôbre o assunto.
Art. 29. Incumbe-lhes ainda a ma•trícula de órgãos da imprensa e ofi·
cinas impressoras, nos· têrmos do Decreto n. 0 24·. 776, de. 4 de julho de 1934.
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SEÇÃO VI

Dos Oiíciais de Registro Civil das Pessoas Naturais
Art. 30.

Aos oficiais do registro civil das pessoas naturais inc.umbe:

I - As atribuições outorgadas no .regulamento dos' n..~stros públicos, na
parte relativa ao registro civil das pessoas naturais (Decreto n. 0 4.857, de
9 de novembro de 1939, com as alterações feitas pelos Decretos n. 0 5.318, de
29 de fevereiro de 1940, n. 0 13.556, de 30 de setembro de 1943, e n.() 16.146,
de 20 de julho de 1944);
li - Ter sob a sua guarda e responsabilidade todos os autos, livros e
papéis que lhes toca-rem, ou que em razão do seu ofício lhes forem entregues
pelas partes;
III - Remeter, anualmente, até o dia 31 de janeiro, e com a neee~Sária
segurança os livros de. registro e os papéis respectivos, relativos ao ano im&~
diatamente anterior, ãP oficial do registro das pessoas naturais na sede da
comarca, a cujo cartório ficarão incorporados depois de findos o~ encerrados.
SEÇÃO VII
Dos Oficiais de Protesto de Títulos
Art. 31. · Aos oficiais de protesto de títulos incumbe lavrar em tempo e·
forma regular os respectivos instrumentos de protestos de letras, notas promissórias (Lei n.O 2.044, de 31 de dezembro de 1908; S~rts. 28 e 56), duplicatas (Lei n.0 187, de 15 de janeiro de 1936, art. 20) e outros títulos,
sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as
transcrições, -notificações e declamções necessárias, de acôrdo com ,s prescrições legais.
SEÇÃO VIII

'f?_os .Conf?-dores _)
Art. 32.

Aos contadores incumbe :

I - Contar as custas dos processos e atos judiciais;
li - Fazer o cálculo para o pagamento de_ impostos e selos;
III - Contar o- cãpital e juros dos títulos;
IV - Glosar as cotas de salários excessivos ou indevidos.
$ÇÃO IX

Dos Partic!ores
Art, 33, Aos partidores incwnbe fazer as partilhas judiciais nos processos
de inventários,
SEÇÃO X

Das Escreventes ] uramentados
Art.- 34.

Aos escreventes juramentados incumbe :

I - Escrever, ou dactilografar, dentro do cart?rio,. todos os atos e têrmos,
subscrevendo:-os- ó'-iitular ·ao "Oficio; '- ·
II - EscreVer, no liVro de notás, as escriturB~s, subscrev.13ndo-as os tabeliães, excetuadas as q~e coÚ.tiverem dispos~ções testame_~tárias, as de doação
éáusa_ mortis e tôdas as que houverep1 de ser lavradas fora de cartório
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SEÇÃO XI
Dos Oficiais de ]ustiçà'
Art. 35 .

Aos oficiais de Justiça

incu~be

:

Fazer citações, intimao;ões, notificações, prisões e m2-is d~!~gênciaS
I ~u.~ lhes forez:p. orCféDB.das Pei~s···juízes;
íi ...:.._ 4.YFªr os _autos e certidões relativas àquelas _diligências;
III - Convocar pesso_s.~_i_qôileas que os auxiliem n~s .diligências, ou que
testemunhem atos de seu ofício, ciuando a lei o exigir;
- ---- ··IV - Servir perante os Trib~_~ai·s--d~ Júri_~ os de Imp~~nsa;
V - Cumprir as ordens do juiz. · · ·
Parágrafo único.
oficiais de Justiça:

Como J?Orteiros dos auditórios, incumbe também aos

1.0 apregoar a aberturz., e encerramento das audiências;
2.0 f~zer pregões nas audiências;
3.0 realizar as praças e leilões;
4.0 realizar as licitações (Código de Processo Civil, arts. 39ó e 503);
s.o afixs,.r editais.
SEÇÃO XII
Dos Servente3
Ars. 36.

Aos serventes incumbe :

I :-- Abrir e fechar, às horas regulamentares, o edifício onde estiverem
instalados os serviços judiciários;
I1 - Fazer o asseio de tôdas as dependências do mesmo edifício, zelando
pela sua conservação e dos móveis, de acôrdo com as instruções dadS!S pelo
juiz de Direito da respectiva comarca;
III - Exercer as funções de oficial de Justiça perante o Tribunal do Júri
e o Tribunal de Imprensa.
TÍTULO li
Dos direitos e deveres
CAPÍTULO I
DAS NOME..~ÇÕES, PROMOÇÕES E TRANSFERÊNCIAS

SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 37. Os juízes de direito, juízes substitutos, órgãos do Ministério Pú~
blico e os serventuários que exerçam as funções mencionadas nos ns, I, II,
VI e V~II do art . .2-:~ são nomeadcs pelo Pres~dente da República,
Parigrafo único. Os juíze.s_çl~~ e os serventuários que exerçam exclusivamente_ as funções menCionadas nos ns. III, IV, V e VII ruo art. 5.0 são
nomeados pelo Governador do respectivo 'i'érritório (Decreto-lei n. 0 536, de
julho de 1938).

continua aqui>
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Art. 38. Para a primeira investidura em qualquer dos cargos da _J ustíça
deve o interessado provar, ao inscrever-se em concurso, ou antes da posse, no
caso de livre nomeação;

I - ser brasileiro;
li - ter completado 18 anos de idade, se a lei
mais elevado;
III - ter quitação ou isenção de serviço militar;
IV ter bom procedimento, provado mediante
pela autoridade competente d~ lugar de sua residência
V - gozar de boa saúde, provada em inspeção de
VI - possuir aptidão para o exercício da função,
duas pessoas ídôneas, s-e a lei não exigir outra prova.

não estabelecer limite

fôlha .corrida passada
nos dois últimos anos;
saúde;
mediante atestado d~

SEÇÃO li
Dos juízes

Art. 39. A primeira nomeação para a magistratura é feita para o cargo
de juiz substituto; as nomeações subseqüentes, por promoção.
§ 1.0 As promoções são feitas, alternadamente, por antiguidade e por merecimento, estas dentre os que <Jcuparem a primeira metade do quadro.
§ 2. 0 Nenhum juiz poderá ser promovido sem que conte pelo menos dois
anos de efetivo exercício no respectivo cargo.
§ 3.0 Os juízes podem recuspr a opromoção.
Art. 40. Os juízes de direito são divióidos em duas categorias exclusivamente para os efeitos de vencimentos e promoção.
Parágrafo único. Os juízes de direito de categoria superior são nomeados,
por promoção dentre os juízes de direito de categoria inferior; êstes, por promoção dentre os juízes substitutos.
Art. 41. Os juízes substitutos são nomeados dentre os brasileiros natos,
doutores ou bacharéis em direito, com dois anos, pelo menos, de prática na
advocacia, na magistratura _ou no Ministério PúbÜco, que reunam, além dêsses.
õs· requisitos seguintes:
.
I - Idoneidade moral comprovada;
II - Idade maior de 25 e menor de 45 anos;
III - Classificação em--concurso peratlfu o Tribunal de Apelação do Distrito Feder:;!, que o organizará em seu Regimento Interno,
'
§ 1.0 O concurso será anunciado por edital, a mandado do Presidente do
Tribunal de Apelacão do DiStrito Federal, ~com o prazo de sessenta dias, contados da primeira -publicaçã~ no "Diário da Justiça".
§ 2. 0 Terminado o concurso, será remetida ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores a lista dos três candidatos que houverem obtido a melhor
classificação, se os classificados atingirem ou excederem aquêle número.

Art. 42. A lista de mer~cimento, para promoção, será organizada pelo
Tribunal de Ap2lação do Distrito Federal, de acôrdo com as disposições dos
arts. 205 e 208 do Decreto-lei n.O 2.035, de 27 de fevereiro de 1940.
Art. 43. Os cargos de juiz de paz são de livre nomeação, nos têrmos
do Decreto-lei n. 0 536, de 5 de julho de 1938.
Art. 44, Ocorrendo vaga.. de juiz de direito em qualquer comarca dos
Territórios, o Presidente dÓ-Tribunal de Apelação do Distrito Federal comunicará o fato, por telegrama, -aos jl!Ízes de direito das demais comarcas, para
que possam requerer remoção.
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§ 1.0 Do mesmo modo se procederá em relação aos juízes substitutos,
quando vagar alguma seção jUdiciária.
§ 2. 0 Nos dez dias seguintes ao recebimento da comunicação de que trata
êste artigo, deverão os pedidos de remoção ser dirigidos, por telegrama, ao
Presidente do Tribunal, que encaminhará os pedidos ao Ministro da Justiça.
§ 3.0 A remoção será feita a critério do Govêrno, dentre os que a reque·
rerem.
§ 4. 0 A remoção não al~era o critério a que deva obedecer o provimento
da vaga aberta na classe:
§ 5.0 A _promoção a juiz de direito e a nmneacão do juiz substituto devem
ser feitas, respectivamente, para a comarca OU S8ÇãO judiciária que :fl(:"3r vaga,
depois de 4ecididos os pedidos de remoção.

SEÇÃO Ill
Do Ministério Público
Art, 45. Os cargos de promotor público e de promotor pÚblico substituto
são isolados e de provimento por livre nomeação, devendo a escolha recair em
douiÕi"ÕU"" bacharel em direito, com dois anos, pelo menos, de prática na advocacia, na magistratura ou no Ministério Público.

SEÇÃO IV

Dos ServentUários
Art. 46. Os cargos de serventuários de Justiça são de livre nomeação,
exceto os de escrevente juramentado, cuja nomeaçao é -feita mediante --PropOsta de titular do respectivo ofício,

CAPÍTULO II
DO COMPROMISSO, ·Pü3SE, EXERCÍCIO~ MATRÍcULA E ANTIGUIDADE

SEÇ)ÍO I
Disposições Gerais
Art. 47. Os juízes, órgãos do Ministério Público e serventu~Tios da Justiça não podem entrar em exercício dos seus cargos sem apresentar à autoridade competente, rpara lhes dar pos:.;e; o título de nomeação ou, depois de
publicada no Diário Oficial, autorização do Ministro_ d~ Justiça.
·
·
§ -1.0 A posse d,everá sí.'r tomada dentTo do praz~ de nÓvent~ dias, contados da pub~icação do ato no Diário Oficial ou no Órgão oficial do Govêmo
do Território, conforme .o ato seja do Govêrno federal ou territorial.
§ 2.0 Não send()'prorrçgado __êste .Pr.?zo, pelo Ministro da Ju~tiça, ou pelo
Governador do· 'r~rritó;-io, quando se tratar de ato dêste, a nomeação será considerada sem efeito, .declarando-s~ a v~cância do cargo.
Art. 48, A rpo-sse é tomada peSsoa_lm~Qt~ ou por procurador, precedida
de compromissp de bem servir o cargo, mas o ato só se considera complete,
p_ara oS efeitos legais, depois do exercício.
Parágrafo único. No ato da pOsse, o·juiz,. óre:ão__ d.o Ministério Público ou
servE\ntuá:r.io, deverá declarar que nã.9. tem·_ i~cOtrl,patibilidade.s de:ç_or;rentes de
·parentesco, conforme as hipóteses previstas nesta lei.
Art. 49, A certidão do têrmo da _poss~, quando prestadp o comJ.J:romisso
por procurador, pode ser transmitida por tel~rama, autenticada
.próp.rio
driginal a assinatura do funci_onádo que lavrotl a mesma certidão,

no

314

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SEÇAO Il
Dos Juízes
At. 50. Os jQ.t;;:es.. de. direito e os juízes Sl!_?s~_i_~tos tomam posse perante
o Presidente do Tribunal de Apelação do Distrito Federal.
Art. 51. Os juízes de paz tomam posse peútnte o juiZ de direito .da
respectiva comarca,

Art. 52. Os juízes de direito, juízes substitutos e juÍzes de paz são
obrigados à matrícula.
Art. 53. A matrícula far-se~â mediante requerimento do interessado, que
o encaminhará dentro da primeira quinzena, a contar do dia em que assumiu

o exercício do cargo, instruído com a certidão da posse e do exercício, bem
assim a de idade, anotando-se em Iivr_o próprio :
a) o :POl11e- _do
b) a idade;

inter~~ado;

c) ~ data· da nomeação;

d) a data da posse e da entrada do exerctclO;

e) as interrupç-ões do exercíéio e se_us _motivos;
f) aS pen8Jidades em que_ tenha incorrido.
Art. 54. A l!!atrícul,a d~s ju~zes d~ d!~~ito e juízes ~ubstitutos, da Justiça
dos Territórios,- é feita na secretaria do Tribunal de Anelação do Distrito Federal.
Parágrafo único. A matrícula dos juízes de paz é feita no cartóriQ __de
escrivão do juízo de direito da respectiva comarca.
Art. 55. A l_ista de..matr_í(;!,Ila dos juízes de direito_ ~ _juízes substitutos,
da_}ustica clns Territórios, é organiZada anualmente peÍÚ Trit)_utl~l de Apelação do b,istrito F.ederai, para o fim de incluírem:se os__nomes dos novO~ jUízes,
excluírem-se os dos apose:atados, mortos ou dos que_ houverem_ perdido o
cargo, apurando-se nova antiguidade.
Parágrafo úcico. A lista de antiguid?de dos juízes de direito e juízes
sub.$J,i.l~_utos da Justiça dos Territórios, será imediatamente publicada i-lo "Diádo
da Justiça", podendo os juízes, que se julgarem .Pr:~judicados, reclamar do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, no prazo de cen~O e_ \'ÍI?J~ dias, contados da data da publicação.
Art. 56. Por antiguidade entende-se o temJ?O de efetivo exercício no
carg_o, deduzidas quaisquer interrupções, exceto:
a) o temn_o_ de férias;
b) o t_empo de licença remunerada, não excede~te de sessenta dias ooi

"ano;
c) o tempo de _Iil:;_enca especial, até a vigência do Decreto-l~i n. 0 1. 713 1
de 28 de outubro de 1939;
d) o tempo de ausên_c:ia por motivo de- hojo ou gala de casamento~ desde
que não ultraPasse de. o;itQ. d~as;
e) o tempo, não excedente de noventa dias, para o juiz ..a§_Sumir .o ex~r
cicio..do cargo, no caso de nomeação ou rem-oção para: outra comarca, não
~tando em gôzo de férias ou IiCe'nca;
.
t) o tempo de suspens~o do e~ercício em virtude de 'processo criminal,
sendo absol\{d.o.
Art. 57. A antiguidade conta-se da data do efetivo exercício,
cendo, em igualdade de condiçõe3:
a data da p9;sse;
a d-ata _da nomeação;
III - a . ida_de.

I -

II -

prevaie~
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SEÇÃO 111
Do Ministério Público
Art. 58. Os órgãos do Ministério Público tomam posse perante o ProÇJ.Jrador __Geral do. Dis_trito Federal.
Art. 59. Na Secr~~E\l,"Ía.da Procuradoria Geral do Distrito Federal far-se-á,
em livro próPrio, a matrícula dos órgão~ do Ministério Público da Justiça dos
'"'Eerritórios, observando-se p disposto na seção anterior,

SEÇÃO IV
Dos Serventuários
Art, 60 .

A posse é dada:

a) pelo juiz de direito, aos serventuários da Justiça das respectivas comarcas, excetuados os de que trata a letra b dêste artigo;
b) pelo juiz de paz, aos escrivães e aos oficiais de Justiça do Juízo respec--tivo, bem como aos oficiais do registro civil das pessôas naturais de seu sub-·
distrito.
Art. 61. A matrícula dos serventu8rios da Justiça é feita, em livro próprio, no cartório do escrivão do iuízo de dirgito da respectiva comarca, observando-se o disposto na seção li dêste Capítulo, e competindo ao juiz de
di_reito comupi_~_r ao COrreg_edo;r Q_a __ Justiça do Distrito J,.:_e_a_e_ral_ tôdas a; ~Ite
rações relativas aos serventuários da Comarca, _e_ bem assi_m o Diretor do Pes~oal do Ministério da _l ustiça, quanto aos serventuários que percebem vericimentos dos cofret~. públicos.
Parágrafo único. A falta. de matrícula importa na suspensão automática
~s fun_ções.

CAPÍTULO !li
DOS VENClMEN_TOS, FÉRIAS E LICENQbS

SEÇÃO I
Dos vencimentos
Art. 62. Os vencimentos dos juízes de direito, juíze$ substitutos, órgãoo
dp Ministério Público e serventuários da Justiç~- são determinados em ~~i e_special.
Parágrafo-único. Os vencimentos são pagos, rr:tensalme:tite, na :Oeleg_acia
Fiscal do Tesouro Nacionª\ mais próximo, ou em repartição exatora, no local:
a) os Jutzes de direito, juízes s-ubstitutos, promotores e promotores substitutos, mediante afirmação escrita _por êles próprios, quatlto ao exercício nos
C"argos;
b) aos serventuários da comarca, mediante atestado de exercício, fornecido pelo iuiz de di:reito da respectiva comarca.
Art. 63. As afirmações ou atestados de exercício, para o efeito de perC"epção de vencimentos, ficam isentos de sêlo.
Art. 64. A preferência manifestada opor qualquer dos juízes, órgãos do
Ministério Público e serventuários da Justiça, para receber os vencimentos na
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional ou em repartição exatora, no local, prevalece durante todo o exercício financeiro.
Art. 65. A sq.bstituição automi'tica não é remunerada.
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Parágrafo Único. Os que não recebem vencimentos dos cofres públicos,
os estranhos ao quadro, nomeados interinamente, percebem, mesmo em caso d~
férias ou licença, os vencimentos do cargo que estiverem exercendo.
Art. 66. Os juízes de direito, juízes substitutos, promotores públicos ou
promotores públicos substitutos, quando em serviço de correição ou nOs caso::J
de substituição automática, fora da sede da coma:rca em que residem, além
do transporte, perceberão diária arbitrada, respectivamente pel~ Presidente do
Tribunal de Apelação para os primeiros, ou pelo Procurador Geal do Dbtrito
Federal para os últimos, de acôrdo com o disposto no art, 130 e seguintes do
Estatuto dos Funcionários Públicos (DeCreto~ lei n. 0 1. 713, de '28 de outubro
de 1939) e respectiva regulamentação (Decreto n, 0 4. 993, de 9 de dezembro
de 1939).
Parágrafo Único, O disposto neste artigo aplica-se aos juízes e membros
do Ministério Público d? Justiça do Distrito Federal, quando designados para
proceder à correição nos Territórios,
Art. 67. As diárias serão processadas e pagas na forma do disposto no
Decreto-lei n.~713, de 28 de outubro de 1939 e r?spectiva regulamentação.
Art. 68. Os juízes de Direito, juízes substitutos e órgãos do Ministério
Público, perceberão, quando nomeados, uma ajuda de custo arbitrada na forma
do art, 138 do Decreto-lei n. 0 1. 713, de 28 de outubro de 1939, além de terem
direito a transporte, inclusive para mulher, filhos menores ou filhas solteiras.
§ 1.0 Do mesmo modo se •procederá no caso de remoção, a pedido (artigo 44), dos juízes de Direito e juízes substitutos.
§ 2. 0
O disposto nêste artigo também se aplica ao caso em que qualquer
juiz da Justiça dos Territórios seja nomeado juiz da Justiça do Distrito Federal, em virtude de classificação obtida em concurso.
§ 3.0 Os juízes substitutos ou promotores públicos substitutos, quando
nomeados respectivamente juízes de Direito ou promotores públicos das comarcas em cujas sedes residirem, não têm direito à ajuda de custo.
Art. 69. As custas judiciais são pagas de acôrdo com' as tabelas do Decreto-lei n.O 2. 506, de 20 de agôsto de 1940, cujas disposições e alterações
posteriores se aplicam também à Justiça dos Territórios.
Art. 70. As custas devidas aos juízes ou aos Órgãos do Ministério Público, pelos atos que praticarem ou assistirem, são pagas em sêlos, apos-tos aos
livros ou papéis, não podendo ser cobTadas mais de uma vez nos recursos
interpostos com idêntico fundamento de um mesmo despacho ou sentença,
ainda que funcionem diferentes juízes ou órgãos do Ministério Público.
Art. 71. Os emolumentos devidos aos juízes de Direito, pelo preenchimento das formalidades exigidas no art. 13 do Código Comercial, são pagoo
em sêlos, apostos aos livros.
Art. 72, São consideradas subsidH:orias as disposições do Decreto-lei número 1. 713, de 28 de outubro de 1939, e suas alterações posteriores, relativas
a substituições, vencimentos, comissões, concessões, diárias e descontos, no
que não colidirem com a presente lei.

SEÇAO li
Das Férias e Licenças
Art. 73. Os juízes e os órgãos do Ministério· Púb!ico, apÓs cada ano .de
efetivo exercício, têm direito a sessenta dias consecutivos de férias; os serventuários da Justiça, a trinta dias, permitida a acuniulação de dois períodos.
Parágrafo único. As férias acumuladas, ou em dôbro, ~ó poderão ser concedidas, aos juízes, aos órgãos do Ministério Público e aos serventuários da
Justiça, depois de cada biênio de efetivo exercício.
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Art. 74. Não podem gozar

simultân~ª.mente.
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férias:

a) os juízes de _Dlreito e o juiz substituto da mesma seção j_udiciária;
b) os p.r,_omotores_ __ p,:úblicos e. _o_. _promotor público· substituto da mesma

seção judiciária.
Parágrafo único. Tem preferência o pedido de férias do juiz, ou órgão do
Ministério Público, que as tenha gozado em data mais remotã, ·ou, em igualdade de condições, o de categoria superior .e o maiS anttgo dentre êstes.
Art. 75. Em todos os casos, marcar-se-á o prazo de trinta dias, dentro
do qual as férias devem ser iniciada~ sob pena de renovação do pedido e
perda do direito à. preferência.
Parg.~grafo único.
O início e a terminação das férias e licenças devem
ser comunicados por tele_g~ama, confirmando em ofício,
Art. 76. O juiz de Direito, ou juiz substituto, .que f&r t._emovido ou promovido quando em g&zo de f~rias ou licença, não as interrompe com a· _p~~se,
entrando_ em exercício depois ~e ~~.a __ terrnin~_ção ~
·
Pá:d1gtafo único~ O diSposto nêste artigo, aplica-se ao promotor público
substituto que fôr nomeado •p.romotor público.

Art. 77.

As férias são concedidas:

a) pelo Presidente do Tribunal de Apelação do Dist!ito F~eral, aos
j_!.l_~z_e~ de Direito
jUíZes- SuDStitUtOS;.

e

b) pelo Procurador Geral do Distrito Federal, nos órgãos do Ministério

P4.blico;
c) pelo juiz _4_~__ )2ireito, aos juíze_s de _p_~ e serventuários da respectiva
~g_mar:ca;

d) pelo juiz de paz, ao escnvao e oficial de Justiça do juízo e aos oficiais
do registro civil das pessoas naturais do respzctivo sub-distrito.

Art, 78,

As licenças são concedidas:

a) pelo Ministro da Justi_ça, aos órgãos do :Minist6rio Público;
b) pelo Tribunal de Apelação do Distrito Federal, aos juiZes de Direito

e juízes substitutos;
c) pelo juiz de Direito, aos juízes de paz e serventuários da respectiv~
COffia1Ta;
d) pelo JUlZ de 'paz, ao cscnvao e ao oficial de Justiça do juizo e aos
oficioi.s do registro civil das pessôas naturais do respectivo sub~distrito.
Art. 79. São consideradas subsidiárias, no qt;e não colidirem com a presente, lei, as disposições do Decreto-lei n. 0 1. 713, de 28 de outubro de 1939,
relativas a licenças, aplicando-se todos os dispo,;itivos referentes a licenças
para tratamento de saúde, própria ou de pessoa da família, para, cuidar de
inte1"êsses particulares ou em virtude de acidentes e de moléstia incurável ou
contagiosa, bem como o art, 186 do referido· decreto-lei.
Parágrafo único, Os juizes de Direito e juizes substitutos terão direito
a uma licença remunerada especial, pelo prazo estritamente necessário e que
não poderá exceder de noventa dias, quando forem chamados a -prestar exame
em· c::mcurso para o provimento do cargo de juiz substituto G,g Justiça do Distrito Federal (art. 201 do Decreto-lei n. 0 2.035, de 27 de fevereiro de 1940).
O candidato inabilitado em um concurso ter~ direito a outras licenças para o
mesmo fim, porém, com perda de todo3 os vencimentos. Não poderão gozar
dessa licença simultâneamente dois juízes da mesma seção judiciária, tendo
preferência o que ainda não a tenha gozado e, em igualdade de condições, o
de categoria mais elevada e o mais antigo.
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CAPíTULO IV
DAS SUBSTITUIÇÕES

SEÇÃO I

Dos Juízes
Art, 80. Os juízes de Direito são substituídos por juízes substitutoSp.
designados pelo Presidente do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, de
acôrdo com o disposto no art. 19, § 1. 0 , desta lei.
Parágrafo único, A substituição do juiz de Direito uelo juiz substituto~
que reside na séde da comarc-a, não depende de , deSignaça<t
Art. 81. Nos' casos de a,usência ou impedimeD.to do juiz de Direito e
achando-se ausente, oU: impedido, o juiz substituto, fica prorrogada a jurisdição
do juiz de Direito da comarca mais opróxini:i, dentro do Território, tendo principalmente em vista ,a_ maior facilidade de comunicação.
Parágrafo único, O Presidente do Tribunal de Apelação fixará, periOdicamente, a ordem das comarcas para o efeito da prorrogação da jurisdição.
Art. 82. Ou juízes de paz são. substituído& por juízes de paz, interinos.
nomeados pelo Governador do respectivo Território (Decreto-lei n. 0 s36;·d; 5
de julho de 1938) .
Parágrafo único. Nos casos de ausência ou impediw..ento do juiz de paz,
fica pror-rogada a jurisdição do juiz de paz do sub-distrito mais próximo, pertencente à mesma comarca.
Art. 83. Em todos às casos de subStituição dos juízes de Direito observar-se-á 'o disposto nos arts. 39 e lZO do Código de Processo Civil.
SEÇÃO li

Do Ministério Público
Art.· 84, Os promotores públicos são substituídos por promotores públicos substitutos, designados pelo Procurador Gers,.l do Distrito Federal, de
acôrdo com o disposto no art. 23, § .1.0 , desta lei.
Parágrafo único. A substituição do promotor público pelo pr_omotqr público substituto, que resida na sede da comarca não depende de designaçã().
Art. 85. Nos casos de falta ou de impedimento do Rromotor público,.
e não havendo promotor público substituto, efetivo, ou estandO êste ausente
ou impedido, compete &3 juiz nomear,- a.d-hoc, prómotor público.
Parágrafo único. Em caso de falta· ou impediffielltO gf.olongados, poderão
ser nomeado-s promotor público e promotor público substitÜt.o- ·i~~~i!lps .

.I';EÇÃO III
,:· Dos ServentuhiOs
Art. 86, Os serv~ntuários da Justiça são substituídos por um dos escreventes juramentados -l!idíéa:do ·a~ respectivo juiz, no próprio pedido de ··iice~ça
ou fédas-.
·
· -§ 1.0 Na falta de escrevente jummentz.<do, -será nomeado um serventuário ii1terin()_ pelQ_ Governador _do Território.
'·---- ··~- ·-§-2.o--co~i;et;--;ojU~-iiome~~-se-;~entllàrio de Justiça ad-hoc.
Art. 87. Achando--;;"'âusente ou impedido o oficial do "?êg1Stro civil das
pessoas naturais, de qualquer sub~distrito, ou no Ci!.SO de vacânciSJ do cargo~
os registros de nascimento, casamento ou óbito podem ser feitos no cartório
mais próximo, d~P:!!? ?a mesma comarca.
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CAPíTULO V
DAS INCOMPATIBILIDADES

S.EÇÃO I
Dos juízes
Art. 88. Os juízes não nadem exercer _outra qualquer função pÚbli!=a,
salvo o enca.rgo de elaboração legislativa de natureza federal e cometido ___ p~lo
Ministro da Justiça,
Parágrafo único, Os juízes de paz podem exercer cumulativamente
outra função pública, respeitadas as incompatibilidades estabele~
ddas nesta lei ,

qt;~alquer

Art. 89. Na mesma comarca não podem servir, conjuntamente, como
de_ Djreito e j_uiz suP_sti.tuto, os p_arentes consan~íneos ou afins na linha
t.e.:ta, ou colateral até o terceiro grau, inclusive.

JUIZ

Art. 90.

A incompatibilidade resolve-se:

a) a:_nt~.s de assumir o exercício, contra o último empossado, ou contra

mais jposo, se a posse fôr da mesma data;
b) se fôr superveniente entre dois juízes, contra o que der causa à
patibilidade ou, se fôr imputada a ambos, co_gtra o mais .. moderno.

0

incom~

Art. 91. O juiz contra quem se resolver a incompatibilidade será pôsto
em disponibilidade com os vencimentos integrais.
Parágrafo único. ·No cz.<So de incompatibilidade supervedente, será pôsto
em disponibilidade com os vencimentos proporcionais ao tempo de exercício.
Art. 92. Não podem requerer, nem funcionar como advogados, os que
forem cônjuge, parente consanguíneo ou afim do juiz nos graus indicados
no art. 89.
§ 1.° Fica o juiz impedido se o advogado tiver sido constituído procurador do réu, salvo se :;. incompatibilidade fôr procurada maliciosamente.
§ 2.0 A incompatibilidade se resolverá contra o advogado, se êste inter~
vier no curso da causa, em primeira ou na segunda instância.
Art. 93. São nulos os atos praticados pelos juízes depois que se tornarem
incompatíveis.
Art. 94. O juiz de\'e dz.·r-se por suspeito ou impedido e, se não o fizer,
poderá como tal ser recusado por qualquer das partes, nos casos do art. 185
do Código do Processo Civil e dos arts. 252 e seguintes do Código de Processo
Penal.
Art. 95. Podei-á o juiz dar-se por suspeito, se afirmar a existência .de
motivo de ordem íntima, que em consciência o iniba de julgar, e que diga res~
peito à p<.~rte ou advogado,
Parágrafo único. Aplicar-se-á, neste caso, o disposto no art. 119 do Código de Processo Civil, mediante comunicação ao Presidente do Tribunal de
Apelaç2o do Distrito Federal,
Art. 96. A suspeição, sob pena de nulidade, será restrita aos casos enumerados e sempre motivada, sz.,Ivo na hipótese prevista no artigo antecedente.
Art. 97. Será impedido o juiz de funcionar se tiver inte-rvindo na causa
.como órgãos do Ministério Público, advogado, árbitro ou perito, ou seu parente
em grzu proibido.
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SEÇÃO ll
Do Ministério Público
Art. 98 . Os órgãos do Ministério Público não podem advogar eni causas
em que seja obrigatória, na primt;:ira_ ín~tân_ci.'!, a inféfVença_o de qtiãlquer
di~ües.

Art. 99. Os órgãos do Ministério Público não podem servir .em h~Lzo,
de cujo titular sejam cônjuge, ascendente, descendente ou colateral até o terceiro grau, inclusive, por consaguinidade ou afinidade.
Parágrafo único. A incompatibilidade resolve-se por permuteJ ou transferência do Órgão do Ministério Público.
Art. 100. São' nulos os ato:=; praticados pelos órgãos do Ministério Público,
depois que se tornarem incompatíveis.

Art. 101. As prescrições relativas às suspeições dos ju~zes, estendem-se
no que fôr aplicável, aos Órgãos do. Ministério Público, mas não haverá impe~
dirnento pat"a a c.::a•:lsa em que hajam intervindo como tais o próprio ou outro
órgão seu parente,

SEÇÃO 111

Dos Serventuários
Art. 102. Os serventuários da Justiça não podem exercer outra função
pública, excetO comissão temporária,
Parágrafo único. Os e~cnvaes das JUIZos de paz e os oficiais do registro
civil das pessoas naturais poderao exerce:r quafquer outrà Junção pUbliCz,, respdtadas as incompatíbiliâad~s estabelecidas nesta lei.
Art. 103. Não será permitida aos que se acharem ligados aos juízes d~
comarca, pelos graus de parentesco indicados no a:rt. 89, exercer perante i.Hes
qualqu::':lr ofício, salvo quando nomeados· anteriormente.
A:rt. 104. São nulos os atos praticOOos pelos serventuários depois que se
tornarem incompatíveis.
Art. 105. Aos serventuários são extensivas as prescrições s6bre suspeição
dos juízes, no que forem aplicáveis.

SEÇÃO IV
Dos Advogados
Art. 106. As proibições e impedimentos de advocacia, em relação às au~
toridades judiciárias,. órga~s do Ministério J!úbli~o e sa;v~..ntuáríos d~a JustiÇa,
regem-se pelo Reg-0"lamento__ da Ordem dos !\.d~çg.idos do Brasil.

CAPÍTULO VI
DA APOSENTADORLA

SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 107. As regras relativas à aposentadoria, constantes do Decreto-lei
n. 0 1. 713, de 28 de outubro de 1939, sã.o aplicadas no que nã.o colidirem Com
a presente lei.
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SEÇÃO li
Dos juízes

.Art. 108. Os juízes de direito e juízes substitutos são aposentados
, riatnente com a idade de sessenta:r e oito anos.
150
cornPu
§ Lo Serao ta:n b'em aposenta d os, antes d essa 1"d ade, quando estiverem
. 'f dos para o servtço.
tnva ~ 2 .o A .aposentadoria po: inval~dez será ~edida!. ou dec:etada compul, .
nte quando prov;ada a tncapactdade em tnspeçao de saude, a requerisort~rnedo 'Procurador Geral do Distrito Federal, deferida pelo Tribunal de
mento - do mesmo Distrito Federal, ou ordenada por êste, ex-officio.
0
1
Apeaca
" trado e~ sub_me t er-se a•·tnspeçao
-d
'
§- _o A recusa d o. magts
: saude,
deter3
. d pelo Tribunal, tmporta na aphca:rçao da pena de suspensao, que cessará
rntna
- f'ar rea1·tza d a.
d. a em que a inspeçao
no ~a 4 .o Nos casos de moléstia contagiosa ou .i~curável, indicadas ~o Decreto•
0 1 . 713, de 28 de outubro de 1939, venflcadas na. forma desse artigo,
let n .. strado ::;erá licenciado- compulsàriamente com vencimentos integrais por
o rnag~ão inferior a seis mêses, nem superior a um ano. Findo o prazo da
prazo e submetido a segundo exame, se fôr reconhecida a sua invZ~lidez
}ice':ça pacidade para o exercício da função, converter-se-á a licença em apo~
outnca
.
..
d ia com venctmen1os tntegrats.
sentaAo;. '109. Independentemente da prova de invalidez, a aposentadoria
, r ncedida com os vencimentos integrais, a requerimento do magistrado
sera t~o er mais de trinta anos de serviço público.
que ~v t. 110. A -aposentadoria, quando não puder ser concedida com vencir integrais, será dada com cotas proporcionais de um trigésimo dos venrnenos
"' ao numero
,
d e anos d e servtço.
.
. ' t s em relz.•çao
ctme~ ~.' ·111. Aos que faziam parte da magistratura ou do funcionalismo
; de julho de 1934 e forem aposentados compulsôriamente pela idade,
1
em,
ncedida aposentadoria com vencimentos integrais.
sera ~o t. 112. O ,tempo de aposent::;.doria abrange o de qualquer serviço
d : remunerado, bem como será computado, até o limite de um têrço do
fe era total, exigido por lei, aquêle em que o. magistrado houver exercido
tetn~O to legislativo ou cargo ou função estadual ou municipal, antes de inrnao a no quadro da magistratur-a dos Territórios.
gressar
N

SEÇÃO III
Do Ministério Público

Art. 113. Aplicam-se aos órgãos do Ministério Público os dispositivos do
0 1. 713, de 28 de outubro de 1939.
pecreto~lei 11 •
SEÇÃO IV
Dos Serventuários

Art. 114. A aposentadoria dos serventuários, que percebem vencimentos,
<>da pelo Decreto-lei n. 0 1. 713, de 28 de outubro de 1939, no que não
é regU 1"'
.
·d·r com a presente le1.
1
colt
,.
" aposenta d
" d os serventuanos,
,.
parágrafo untco.
n
ona
que na- o percebem
·..... eotos, é regulada por lei especial.
venctu•
, . que so f rer d e mo 1'estta
. cont,s.g10sa,
.
Art. 115. O servent uano
comprovad a
. speção de saúde, será, a pedido ou compulsôriamente, afastado do exermdo cargo por tempo indeterminado, fazendo-se sua substituicão interina
ciClO
•
'
nos têrmos desta let.
Cal. de Leis - Vol. VII
F. 21

e;n.
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§ 1.0 Se se verificar, em inspeção de saúde, achar~se t:urado, deverá o
serve!"\tuário reassumir o exercido ?o c;;.rgo. Em caso contrário, continuará
licenciado até que se possa aposentar.
§ 2. 0 ·Aos estipendiados pelos cofres públicos, aplica-se o disposto no De~
'ereto-lei n.0 1. 713, de 28 de outubro de 1939.
§ 3.0 Se se tratar de. serventuário que não perceba vencimentos, o substituto se obrigará a pagar-lhe metade da renda do cStrtório, sob pena de exoneração.
Art. 116. A verificação de invalidez, ou de moléstia contagiosa e sua
cura, será feita a requerimento do serventuário, ou por determiriação do Corregedor da JustiçaJ do Distrito Federal, ex-officio, a pedido do juiz a que esteja
o mesmo subordinado, ou por provocação do Ministério Público.
Parágrafo único. O serventuário que se t'ecusar à inspeção médica, quando
.iulgada necessária, será punido com a pena de suspensão.

CAPíTULO VII
DOS DIREITOS E GARANTIAS

SEÇÁO I

Dos juízes
Art. 117.
seguintes :

Os juízes de direito e juízes substitutos gozam das garantias

I Vitaliciedz.de no cargo, que sOmente perderão por exoneração E!-_ pedido, ou effi_virtude_ de sentença judicial, aposentadoria ou aceitação de funç_ão
publica incompatível; .
li - InamoVibilidade, salvo promoção -aceita, remoção para qualquer comarc<'.l dos ~TerritóriOS-, a pedido ou deliberada pelo voto de dois têrços dos
juízes efetivos do Tribunal de Apelação do D:strito Federal, por motivo de interêsse público.
III - Irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, todaVia, a impos_t<,s."

Art. 118. Os juízes de paz são demissíveis
Decreto-lei n. 0 536, de· 5 de julho de 1938.

ad-nutUfr!~

nos têrmos do

SEÇÁO Il
Do Ministério Público

Art. 119. Os órgãos do Ministério Público só perderão os seus cargos
por sentença judicial ou mediante processo administrativo, no qual lhes será
assegurad2l ampla defesa, perante comissão composta do Procurador Geral do
Distrito Federal e de dois Órgãos do Ministério Público, por êle designados.
SEÇÃO III

Dos Serventuários
l'.ét. 120.

Os serventuários só perderão o cargo :

I - a pedido;
li - por sentença judicial;
III - por demissão, proposta pelo Corregedor da Justiça do Distrito Federal.

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

323

Parágrafo único. Os serventuários que contarem mais de dez anos de
efetivo exercício só poderão ser destituídos do c~rgo, em virtude d~ sentença
judicial ou mediante processo administrativo, no qual lhes será assegurada
defesa.

CAPÍTULO VIII
DOS DEVERES E SANÇÕES

SEÇÃO I
Dos juízes
Art. 121. Os juízes devem manter irrepreensível procedimento na vida
pública e particular, zelando pela dignidade de suas funções e respeit8!11do a
dos órgãos do Ministério Público e dos advogados.
Art. 122. E' vedado aos juízes de direito e juízes substitutos exercer o
comércio. bem como a atividade político-partidária.
Art. 123.
I -

Cumpre aos juízes:

Ao juiz de direito :

a) residir na se_de da comarca;
h) comparecer, nos dias úteis, à casa de audiências, aí permanecendo das
9 às 12 horas, ou enquanto fôr necessári_o;
c) usar, nãs sessóes do Tribunal do Júri ou de Imprensa e nos atos de
celebração. de ca,.samento, as vestes talares descritas no Decreto n.O 1. 326, · de
10 de fevereiro de 1854, para os juízes de direito.

II -

Ao juiz substituto :

a) residir na sede de uma das comarcas da respectiva seção judiciária

designada no ato da nomeação;
h) comp3recer, nos dias úteis, à ca~a de audiência, aí permanecendo das
9, _às 12 horas, ou enquanto fôr necessário;
c) usar, nas mesmas ocasiões a que se refere o disposto na letra c, do
n.0 I, déste artigo, quando substituir o juiz de direito, as vestes talares descritas no Decreto n. 0 1.326, de 10 de _fevereiro de 1854, para os juízes de
direito.

II! -

Ao juiz de paz :

a) residir dentro do sub-distrito;
h) comparecer, nos dias úteis, à sede do juizado, aí permanecendo das
~O às 11 horas, ou enquanto fôr necessário;
~e

c)' usar, nos atos de celebração do casamento, sôbre as vestes, uma faixa
c;Ôres yerde e amarela, posta a tiracolo, do lado direito j>ãti'á o esquerdo.

Parágrafo único. A pedido do juiz substituto, o Presidente .da República
poderá designar outra comarca, dentro da mes.ma seção judiciária, par8! a residência do referido juiz.
Art. 124. Pelas faltas cometidas no cumprimento dos deveres, ficam os
juízes sujeitos às penas disciplinares seguintes :
I -

II -

A9,vertência, por meio de ofício reservado;
Çensura pública., no caso de reincidência.

Parágrafo único.
acé:dão ou dedsão.

A cenSura pode constar, como provimento, de qualquer
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Art. 125. A aplicação das penas disciplinares não obsta a instauração da
ação penal ca-bível, a qual também será biciada após a persistência da falta,
a despeito da censura.
Art. 126. O juiz de direito ou o juiz substituto serão afastados dos cargos,
com perda de uffi têrço dos vencimentos, quando pronunciados, ou condenados
antes de passar em julgado a condenação.
PB~rágrafo Único,
A revogação da pronúncia, ou absolvição, dará direito à
restituição dos vencimentos, m.ediante simples anot!'lção na fôlha de pagamento.
Art. 127. Os juizes que excederem· os prazos legais, para sentenciar ou
despachar, incorrerão nas sanções estabelecidas nos Códigos de Processo.
Art. 128, Os prazos p@fa o ,juiz serão contados do dia do têrmo de conclusão.

SEÇÃO li

Do Ministério Público
Art. 129. Os órgãos do Ministério Público devem manter exemplar procedimento, zelando pela dignidade de seus cargos, da magistratura e da advocacia.
Art. 130. São aplicáveis aos órgãos do Ministério Público, com as modificações cs·bíveis os preceitos da seção anterior,
Parágrafo único.
Q promotor público substituto é obrigado a residir
na sede de uma das comarcas da respectiva seção judiciária designada no decreto de nomeação, ou em l;?.ltO posterior do Presidente da República.
Art. 131. Os deveres, responsabilidades, penalidades e processos administrativos, referentes aos órgãos do Ministério Público, além do que prescreve
esta lei, são regulados pelo disposto no Título III do Decreto-léi n. 0 1. 713,
de 28 de outubro de 1939.
O processo administrativo será presidido pelo Procurador Geral do Distrito Federal.
P-arágrafo único. Os órgãos .do Ministério Público não estão sujeitos a
ponto.

SEÇÃO Ill
Dos Serventuários
Art. 132. Devem os s_erveiltuários da justiç§i' exercer com dignidade e
compostura seus ofícios, obr:::decendO às ordens de seus superiores hierárquicos,
cumprindo as disposições legais e observando fielmente o Regimento de
Custas.
Art. 133.

Aos serventuários _da

J~stiça,

em geral, cumpre:

I - Permanecer, nos dias úteis, em seus cartórios, das 8 às 12 horas e das
14 às 17 hora·s, ou enquanto fôr necessário;
--. -~Tf - Exercer R~-~s~~h;p,ente as suas funções, só podendo afastar-se do
cargo em gôzo de férías ou _licença;
III - Manter disciplina, em seus ofícios, representando e solicitando ao
órgão competente as necessárias providências contra qualquer irregularidade
funcional;
IV - Possuir escriturados em forma legal todos os livros exigidos por
lei, e manter seus cartórios e arquivos em asseio e devida ordem;
V - Fiscalizar o pagamento dos impostos e sêlos devidos nos processos
em que fuficionarem ou em virtude de atos que praticarem;
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VI Facilitar todos os meios- de1 inspeção dü:ciplinar, permanente ou
periódica, aos órgãos disso incumbidos, considerada culpa grave , a infração
dêsse preceito;
VII - Guardar sigilo sôbre os processos que corram em segredo de justiça ou decisões que em tal cari1ter. forem dadas, bem como sôbre as diligências reservadas;
VIII - Atender às. n·artes e fazer com que sejam atendidas com urbanidade e compostura, forn~cendo sem demora as certidões e informações soU~
citadas;
IX - Não admitir que escreventes ou empregados do cartório sirvam de
testemunh2s nos atos que lavrarem. ,
X - Remeter ao Corregedor da Justiça do Distrito Federal, anualmente,
até 5 áe janeiro, relatório circunstanciado do serviço a seu cargo durante o
ano anterior, com a possível discriminação do número de atos por êles praticados no exercício de cada uma das respectiv2s funções.
Parágrafo único. Os oficiais do registro civil das pessôas naturais devem
permanecer, das 8 às 12 horas e· das 14 às 17 horas, em seus cartórios nos
lugares designados nos atos das respectivas nomeações.
Art, 134. Pelas faltas cometidas no cumprimento de seus deveres, os serventuários ficam sujeitos às penas disciplinares seguintes:
I
Advertência verbnl ou em ofício reservado;
II - Censura nos autos ou em portaria;
III - Multa até Cr$ 200,00;
IV - Suspensão das funções, até trinta dia"s, com pêrda de um têrço dos
venci:rp.entos e das custas.
Art. 135. As penas disciplinares a que se refere o artigo anterior são
impostas ex-officio, mediante reclamação da parte ou provocação do Ministério
Público.
§ 1.0 Das referidas penalidades, que poderão ser aplicadas pelos juízes,
independentemente de processo, caberá recurso, para o Corregedor da Justiça
do Distrito Federal, interpôsto no prazo de cinco dias da data do conhecimento, fundamentado e instruído com as certidões necessárias, informando o
juiz sôbre o fundamento do seu ato, no •prazo de quarenta e oito horas.
§ 2. 0 O recurso, sem efeito suspensivo, será julgado pelo Corregedor no
prazo de cinco dias, contados da data do seu recebimento.
§ 3.0 Nos casos em que a pena disciplinar fôr aplicada diretamente pelo
Corregedor da Justiça do Distrito Federal, não haverá recur~o para O Conselho
de Justiça, salvo o disposto no§ 2.0 do art. 137.
Art. 136. No caso de falta grave, de notória incontinência de condutal'
ou de terceira pena de suspensão, os serventuários da Justiça serão processados.
administrativamente perante o Corregedor da Justiça do Distrito Federal, me~
diante representação do Presidente do Tribunal de Apelação, do juiz perante
o qual ê!es sirvam ou a que estejam subordinados, dos órgãos do Ministério
Público, ou ex-otficio, por portaria daquêle.
§ 1.0 Autuado o ofício ou a portaria, será o acusado notificado, sendo
ouvidas as testemunhas e ordenadas as diligências que o Corregedor da Justiça
do Distrito Federal entender necessb.'rias para· a apuração do fato.
§ 2. 0 O acuss.do poderá assistir à prova, pessoalmente ou por procurador,
arrolar até cinco testemúnhas, apresentando defesa final no prazo de cinco
dias.
§ 3. 0 O Óigão do Ministério Público, designado pelo Procur8dor Getal,
poderá tâmbém assistir às diligências e requerer o que convier, opinando antes
da defesa.
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§ 4.0 Recebido o processo, o Corregedor, dentro de cinco dias, proferirá
sua decisão.

Art. 137. O Corregedor da Justiça do Distrito Federal poderá a'P1icar
as penalidades seguintes:
Censura, oficialmente publicada;
Multa até Cr$ 500;00;
III - Suspensão das funções, até seis meses, com perda total de vencimentos e custas.
§ 1.0 O Corregedor poderá propor ao Ministro da Justiça a demissão do
serventuário, ainda que vitalício.
§ 2.0 Da pena de suspensão das funções, ·por mais de três meses, cabe
recurso, interposto no prazo de três dias,· sem efeito suspensivo, para o Conselho .de Justiça (Decreto-lei n. 0 2. 726, de 31 de outubro· de 1940, art. 2.0 ,
I -

li -

n. 0 II).
§ 3.0 As multas são descontadas em fôlha de pagamento; se o serventuário a que forem aplicadas não receber vencimentos dos cofres 'PÚblicos,
serão pagas em sêlo penitenciário, aposto em livro próprio na Corregedoria,
inutilizado pelo Secretá'rio e a falta de pagamento, no prazo fixado, importará
na suspensão até três meses,
Art. 138. O Ministério Público poderá interpor recurso do ato que negar
a aplicação, aos serventuários da Justiça, de pena disciplinar ou no caso de
ser esta inadequada, observado o disposto no § 2.0 do artig·o anterior,
Art. 139. Havendo res'Ponsabilidade criminal a apurar, o Corregedor da
Justiça do Distrito Federal remeterá o processo à autoridade competente. Os
serventuários da Justiça, pelos crimes cometidos no exercício ou em raZão de
suas funções, terão à mesma respónsabilidade que os funcionârios públicos.
Art. 140. Os serventuários da Justiça ficarão suspensos das funções,
·quando pronunciados ou condenados.
Art. 141. Aplicam-se subsidiàriamente os dispositivos sôbre penalidades
-e sanções constantes do Decreto~ lei n.O 1. 713, de 28 de outubro de 1939.

TíTULO III
Disposições Jj,ereis
Art. 142. Ao Tribunal de Apelação do Distrito Federal, que tem tam,
bém jurisdição nos TerritóriÇJs, coffipete, por sí ou suas Câmaras, de acôrdo
com 8s regras fixadas para os julgamentos, no Decreto-lei n. 0 2. 035, de 27 de
fevereiro de 1940, e ulteriores alterações:
I -

Processar e julgar:

a) os juízes de direito e os juízes sub~titutos, ou órgãos do Ministério

Público, os governadores, os secretários gerais e os chefes de polícia dos Ter
:dtórios, nos crimes cámuns e funcionaiS ou de responsabilidade;
. b) os mandados dê segurança contra atos do Procurador Geral do Dis.
trito Federal, dos chefes de polícia e, quando administrativos, das autOridades
jl.i.diêiál-ias;
c) as revisões criminais e o recursd do despacho que as indeferir in limine;
d) ·as "habílitaçõ"es e outros in~identes nOs processos e"m ·revisão para seu
julgamento;
e) os conflitos de jurisdição em:re as autoridades judici~'rias e administrativas;
f) as suspeições postas a juízes de direito ou juízes substitutos;
d,) a~ ações rescisórias;
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Il Julgar:
a) originàriamente, o habeas-corpus, quando o constrangimento provier de
atos dos juízes- de direito ou juízes substitu_tos, dos governadores e chefes de
polícia;
b) as apelações e recursos das sentenças ou decisões dos juízes de direito
ou juízes substitutos, ressalvada a coffipetência privativa do Supremo Tri
bunal Federal (Constituição, art. 109), dos Tribunais do Júri e dos Tribunais de Imprensa;
c) os conflitos de jurisdição .entre as autoridades judiciárias;
e) os recursos, nos casos previstos no art. 557, parágrafo único, do Código de Processo Penal;
f) os processos p'or crimes contra a honra,· nos casos do art. 85 do ·Cód1go
de Processo Penal;
g) as reclamações contra a aplicação das penalidades previstas nos arti.
gos 24 e 25 do Código de Processo Civil e nos arts. 801 e 802 do Código de
Processo Penal;
h) as apelações das sentenças proferidas em Juízo Arbitral;
III -

Conhecer, em grau de recurso, dos habeas-corpus julgados pelos

juízes de direito;
IV - Ordenar o exame a que se refere o art. 777 do Código de Processo
Penal;
V - Pronunciar-se sôbre o despacho do Presidente da sessão, indeferindo
in limine o pedido de habeas-corpus;
VI - Executar as sentenças que proferir nos feitos de sua comp"etência,
com a faculdade -de delegar a juízes de direito, d~ Justiça dos Territórios,
a prática de atos não decisórios;
VII - Propor a remoção, que pode ser feita para qualquer comarca do9
Territórios, dos juízes de direito ou juízes substitutos, nos têrmos do art. 1171
n.O II, desta lei;
VIII - Organizar concurso para a investidura nos cargos de juiz suba·
tituto;
·
IX Organizar a lista tríplice para promoção, opor merecimento, dos
juízes' substitutos fZ juízes de direito;
X - Propor ao Poder Legislativo alterações na organização judiciária dos
Territórios.
Art. 143. O Procurador Geral do Distrito Federal é o chefe do Minis·
tério Público dos Territórios e o representante perante o Tribunal de Ape.
lação.
Parágrafo único. Ao Procurador Geral compete promover a ação penal
nos casos a que se refer~ o artigo antedor, n. 0 I, letra a.
Art. 144.

As penas disciplinares, previstas em lei, são impostas:

a) aos juízes, pelo Tribunal de Apelação do Distrito Federal, ou suas
Câmaras, pelo Presidente do mesmo Tribunal e op.elo Corregedor da Justiça do
Distrito Federal;
h) aos órgãos do Ministério Público, pelo Procurador Geral ào Distrito
Federal, a quem são subordinados;
·
c) aos serventuários dos juízos d€1 direito, pelos- juízes 'de direito perante
os quais servirem ou pelo Corregedor da Justiça do Distrito Federal;
d) aos serventuários dos juízos de paz, pelos juíz'es de paz pen:.nte o!l
quais servirem ou pelo Corregedor da Justiça do Distrito Federal.
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Art. 145. O Corregedor da Justiça do Distrito Federal poderá cometer
a juízes dos Territórios, ou do Distrito Federal, a incumbência de procede!- a
cor:r.eições, de cujo serviço lhe será remetido ou entregue relatório circuns·
tanciado.
Parágrafo umco. O mesmo Corregedor poderá cometer a juízes e a órgãos
do Ministério Público, êstes por indicação do Procurador Geral do Distrito
Federal, a incumbência de apurar a responsabilidade de serventuários da Jus·
tiça, mediante processo administrativo, que lhe será presente, para os fins de
direito.
Art. 146. A correição dos atos dos órgãos do Ministério Público da Jus·
tiça dos Territórios compete ao Procumdor Geral da Justiça do Distritc;
Federal, devendo os juízes a êle representar sôbre qualquer negligência ou
abuso por parte daquêles, no desempenho de suas atribuições.
Parágrafo único. O Procurador Geral do Distrito Federal poderá delega1
a órgãos do Ministério Público da Justiça dos Territórios ou da Justiça do
Distrito Federal a incumbência de proceder a correições a que se refere êste
artigo, de cujo serviço lhe será remetido ou entregue relatório circunstanciado.
Art. 147. A autoridade que presidir a processos administrativos poderá
delegar a outra autoridade a atribuição de inquirir testemunhas e praticai
todos os atos necessários à sua instrução.
Art. 148. Qualquer pessôa poderá, verbalmente ou por escrito, denunciai
ao Corregedor da Justiça do Distrito Federal abusos, êrros ou omissões dos
juízes ou dos serventuários da Justiça dos Territórios, competindo-lhe processar
e encaminhar ao Tribunal de A'pelação do Distrito Federal as denúncias rela·
tivas aos primeiros, se da competência do mesmo Tribunal.
§ 1.0 Verificando abusos ou irregularidades cometidas por Órgãos do
Ministério Público, ou da Polícia, o Corregedor fará as comunicações neceg.
sárias ao Procurador Geral do Distrito Federal ou ao Chefe de Polícia do respectivo Território, para os devidos fins.
§ 2. 0 Em todos os casos, e sem prejuízo da pena disciplinar que tiver
aplicado, deverá o Corn~gedor remeter ao Procurador Geral os documentos
necessários para a efetivação da responsabilidade criminal, .sempre que verificar a existência de crimes ou contravenções.
Art. 149. Os livros destinados ao serviço do registro civil ·das pessoas
naturais, obedecendo aos modêlos anexos ao Decreto n. 0 18.542, de 24 de
dezembro de 1928, e todo o material necessário serão fornecidos·, gratuitamente,
aos oficiais dos respectivos cartórios, pelos governos dos respectivos Territórios,
Parágrafo único. Ditos livros podem ter menos de trezentas fôlhas, do
tamanho de Qt+arenta e quatro op.or trinta e três centímetros, e ser impressos,
preenchidos os claros ou inutilizadas as palavras a tinta indelével.
Art. 150. No cartório do oficial do registro civil das pessôas naturais, n:;,
sede de cada comarca, haverá:· mais um livro, a que se refere o art. 43, parágrafo único, do Decreto n. 0 4.857, de 9 de novembro de 1939.
Art. 151. O fornecimento dos livros destinados ao servico do registrG
civil da pessoas naturais será feito por intermédio do juiz de direito de
cada comarca, quando o requisitar, com a necessária antecedência.
§ 1.0 Aos cartórios do registro civil das pessoas naturais, exceto o cartório da séde de comarca, serão Íornecidos dois livros para cada espécie de
registro, a fim de, em anos alternados, neles se lavrarem os respectivos
assentos.
§ 2. 0 Os livros escriturados no and imediatamente anterior serão reme,
tidos, até o dia 31 de janeiro de cada ano, ao cartório da séde da respectiva
comarca (art. 30, n. 0 3), a fim de se proceder à correição (art. 21, n. 0 XXV)
.
§ 3. 0 Tais livros, só depois de findos, ou encerrados pelo juiz de direito1
de ofício ou a requerimento do Ministério Público, serão definitivamente
incorporados ao cartório, na sede da comarca, do registro civil das pessoa9
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naturais, competindo, porém, ao oficial, enquanto os tiver sob a sua guarda
praticar todos os atos relativos aos assentos aí contidos e certificar o que
dêles constar.
Art. 152. Ficam isentos do pagamento de sêlo os livros destinados ao
registro civil das pess8as naturais, nos Territórios.
Art. 153. Pela duplicata de atos do escrivão, necessários à formação dos
autos suplementares (Código de Processo Civil, art. 14, § 1.0 ), as custa~
serão pagas com redução de cinqüenta por cento.
Art. 154. Não haverá expediente no f8ro na têrça-feira de carnaval e na
sexta-feira santa.
Parágrafo único. Aos sábados, o expediente forense encerrar-se-á às doz!
horas, salvo para casamento e atós do registro civil das pess8as naturais, que
podem também ser realizados em domingos e feriados.
Art. 155. Têm franquia telegráfica ou postal, em objeto de serviço pÚ·
blico, nos precisos têrmos do disposto no Decreto-lei n. 0 1. 995, de 1 de feve
reiro de 1940, o Presidente do Tribunal de Aop.elação, o Procurador Geral e o
Corregedor da Justiça do Distrito Federal, os juízes de Direito, os juízes
substitutos, os promotores públicos e promotores públicos substitutos dos Ter·
ritórios.
Art. 156. E' cobrado, com redução de cinqüenta por cento, o registrn
postal dos autos remetidos à superior instância pela Justiça dos Territórios1
ou a ela devolvidos.
·
Par.8grafo único. Os autos de processos ficam isentos do pagamento de
sêlo, pelo registro postal, quando se verificarem as hipóteses previstas no ar·
tigo 67, § 1.0 , do Decreto n. 0 14. 72"2 1 de 16 de março de 1921. A remess~
f ar-se-á, sempre que· possível, por via aérea.
Art. 157. Onde não houver mais de um serventuário, as rp.úblicas-formas
serão conferidas por qualquer funcionário público do local.
Art. 158. A cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública (União), feito
nos têrmos dos Decretos-leis ns. 960, de 17 de dezembro de 1938, e 986, de
27 de dezembro do mesmo ano, é superintendida:
a) no Território do Amapá pelo Procurador Regional da República no Es·
tado do Pará ;
b) no Território do Rio Branco, pelo Procurador Regional da República
no Estado do Amazonas;
,
c) no Território de Guaporé, pelo Procurador Regional da República rio
Território do Acre;
d) no Território de Ponta Porã, pelo Procurador Regional da República
no Estado de Mato Grosso ;
e) no Território do Iguaçu, pelo Procurador Regional da República no Es·
tado do Paraná .

TíTULO li

Disposições Transitórias
Art. 159. Aos juízes de Direito, no Território do Acre, compete ,p.ro
cessar e julgar os crimes funcionais, ou com êstes conexos, cometidos por ofi~
cia:is ou praças da Polícia Militar, ressalvada a competência do fôro privativo.
Parágrafo umco. Aos escnvaes dos juizados de paz de Japiim, P6rto
Valter e Taumaturgo, na coniarca de Cr'uzeiro do Sul, de Fc?z do Jordão e
Feijó, na comarca de Tarauacá, de Manuel Urbano, na comarca de Sena
Madureira de Pl&'cido de Castro e Pôrto Acre, na comarca de Rio Branco, e
de Brasiléa, na comarca de Xapuri, compete exercer, também, .as funções de
tabelião de notas.
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Art. 160. O Território do Acre continua a ter a divisão administrativa e
judiciária fixada no Decreto-lei n.O 6.163, ~de 31 de dezembro de 1943 (arti.~
gos 1.0, §§ 1.0 e 2.0 ; e 3. 0 , n. 0 V, do Decreto-lei n. 0 2.291, de 8 de junho de
1940, alterado pelo Deci)eto-lei n. 0 4.365, ·de 9 de junho de 1942).
§ 1.0 As comarcas são as seguintes: Rio Branco, que corresponde ao mu•
nicípio do mesmo nome, com sede na cidade de Rio Branco; Sena Madureira, que corresponde ao município do mesmo nome, com séde na cidade de
Sena Madureira; Xapuri, qtÍe corresponde ao município do mesmo nome e ao
de Brasiléa, com séde na cidade de Xapuri; Cruzeiro do Sul, que corresponde
ao município do mesmo nome, com sede na cidade de Cruzeiro do Sul;
'I'arauacá, que corresponde ao município do mesmo nome e ao de Feijó, com
séde na cidade Taraucá,
§ 2.0 As comarcas de Rio Branco e Xapuri constituem uma seção judiciária, sob a designação de primeira secão judiciária do Território do Acre,
servida por um juiz substituto e um pr~motor público substituto.
·
§ 3.0 A comarca de Sena Madureira constitui uma seção judiciária, sob
a designação de segunda seção judiciária do Território do Acre, servida por um
juiz substituto e um promotor público substituto,
§ 4. 0 As comarcas de Cruzeiro do Sul e Tarauacá constituem uma seção
judiciária, sob a designação de terceira seção judiciária do Território do Acre,
servida por um juiz substituto e um promotor público substituto.
Art. 161. Até que seja aprovada a lei especial que deverá fixar a divisão administrativa e judiCiária dos Territórios federais do Amapá, do Riq
Branco, do Guap.oré, de Ponta Porã e de Iguaçu, vigorará nos mesmos a divisão administrativa estabelecida no art. 1.0 do Decreto-lei n.O 6. 550, de 31
de maio de 1944, e a divisão judiciária seguinte.
a) o Território do Amapá será dividido em três comarcas, com séde nas·
cidades de Amapá, Macapál e Mazagão, compreendendo cada uma delas o
município de igual nome; essas três comarcas constituirão uma só seção
judiciária;
b) o Território do Rio Branco terá uma só comarca, que compreende os
municípios de Boa Vista e Catrimani, e que constitui uma seção judiciária;
c) o Território do Guaporé será dividido em duas comarcas, com séde
nas cidades de Guajará-Mirim e Pôrto Velho, compreendendo a primeira o
município de igual nome e a segunda não só o município de igual nome como
o de Alto ]\!ladeira; essas duas comarcas constituirão uma só seção judiciária;
d) o Território de Ponta Porã será dividido em cinco comarcas, com
séde nas cidades de Maracaju, Ponta Porã, Pôrto Murtinho, Bela Vista e Miranda, compreendendo a primeira o município de igual nome e o de Nioaque;
a segundo o município de igual nome e o de Dourados; a terceira o muniCÍpio de igual nome, a quarta o município de igual nome e a quinta o muni~
cípio de igual nome; as duas primeiras das comarcas citadas constituirão a
primeira seção judiciária; as três últimas, a segunda seção judiciária;
e). o Território do Iguaçu será dividido em quatro comarcas, com séde
nas éidades de Iguaçu, Foz do Iguaçu, Xapecó e Clevcláncia, compreendendo
a primeira o município de igual nome; a segunda também o município de
igual nome; a terceira o município de igual nome; a quarta o município de
igual nome e o de Mangueirinha; essas quatro comarcas constituirão uma só
seção· judiciária·.

Art. 162, Nos Territórios de que trata o artigo anterior, considerar-se-ão
sédes de distrito, para os fins do art. 5.0 n.O II, desta lei, e até que nova di~
visão distrital seja feita, tôdas as vilas que tivessem tal categoria de acôrdo
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com a divisão administrativa e judiciária vigente nos Estados a que perten~
ciam na data da promulgação do citado Decreto-lei n.O 5. 839.
Art. 163. Fica o Governador de cada Território autorizado a dividir os
respectivos distritos municipais em sub-distritos, para os fins de que tratam os
arts. 3.o, n. 0 V, e 5.0 , n.O III, de acôrdo com as necessidades do serviço.
Parágrafo único. O ato do Governador •produzirá desde logo os seus efeitos, devendo ser submetido, a posteriori, à aprovação do IVIinistro da Justiçç:~
e Negócios Interiores, que ouvirá sôbre o mesmo o Conselho Nacional de Geo~
grafia.
Art. 164. O Governador poderá, ainda, criar dentro dos sUb-distritos dos
juízos de paz, circunscrições especiais, para efeito de registro civil das pessoas
naturais, criando simultâneamente o cargo de oficial de registro civil das pessoas naturais respectivo.
Parágrafo único. No ato da criação, será designado o lugar da sede de
cartório, e fixada a área da circunscrição, com a possível discriminação das
propriedades nela incluídas e cujo serviço de registro dvil ficará a cargo do
respectivo serventuário.
Art. 165. Ficam mantidos os ofícios da Justiça atualmente existentes nos
Territórios; as vagas que -ocorrerem, porém, não serão providas em caráter
efetivo enquanto não -fôr~ baixada a lei especial fixando os ofícios que devam
ser conservados e as atribuições dêstes.
§ 1.0 Baixada a lei especial a que alude êste artigo, serão conservados
os ofícios de Justiça cujos serventuários tenham sido nomeados em caráter
efetivo; os ofícios restantes e os que se forem vagando serão extintos ou
transformados, fazendo-se as anexações necessárias para adaptação ao plano
estabelecido.
§ 2.0 A anexação, total ou parcial, dos ofícios extintos, ou transformados,
importará!. ila entrega a cada um dos ofícios a que -sejam anexados dos livros
daqueles correspondentes às atividades que êstes passaram a exercer.
§ 3.0 O Governador de cada Território providenciará para que seja feito
um levantamento geral dos ofícios de Justiça existentes em cada comarca,
da situação pessoal dos respectivos serventuários, das atribuições de cada um
dêles, e do movimento dos mesmos nos últimos cinco anos, com a possível
discriminação do númeró de atos correspondentes a cada uma das diversas
funções acaso exercidas, enviando o resultado dêsse trabalho, até o fim do
corrente ano, ao I\ifinistro da Justiça e Negócios Interiores, com a proposta das
medidas que lhe pareçam cabíveis.
§ 4.° Continua em vigor, no Território do Acre, o disposto no art. 165 do
Decreto-lei n. 0 2. 291, de 8 de junho de 1940, alterado pelo Decreto-lei número 4. 365, de 9 de junho de 1942.
Art. 166. Na sede de cada comarca em que não haja serventuários exercendo tôdas as funções discriminadas nos itens I a IV do art. 5.0, compete
a um dos serventuários dos ofícios existentes exercer as ditas atribuições,
excluídas as que já estejam sendo exercidB:s por outro no mesmo local.
· Parágrafo único. Havendo mais de um serventuário na sede d8 comarca,
ficará investido das novas funções o mais antigo e, em igualdade de condições,
o mais idoso.
Art. 167. Ficam criados, no Quadro da Justiça- Parte Permanentedo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, quinze cargos de juiz de direito,
padrão O, vinte e quatro cargos de juiz substituto, padrão M, vi~te cargos de
promotor p-úblico, padrão M, nove cargos de promotor público substituto,
padrão K, e cinco cargos de servente, padrão C, todos da Justiça dos Territórios.
§ 1.o Os cinco cargos de juiz substituto, padrão N, e os seis cargos de
promotor público, padrão N, da Justiça do Territódo do Acre, do Quadro da
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Justiçá- Parte Permanente- do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
são transformados, respectivamente, em cargos de juiz substituto, padrão N, e
de promotor público, padrão N, da Justiça dos Territórios, e transferidos para
a •parte suplementar do mesmo Quadro, para serem extintos quando vagarem.
§ •2.0

Os doze cargos de oficial de Justiça, padrão D, da· Justiça do Ter-

ritório do Acre, da parte permanente do quad1-x> já referido, ficam transformados em cargos de oficiàl de Justiça, padrão D, d·a Justiça dos Territórios,
,dos quais cinco serão considerados excedentes (além dos dois que já o foram.
pelo Decreto-lei n.0 3,800, de 6-11-41), para serem extintos quando vagarem.
§ 3° Os cinco cargos de juiz de direito, padrão P da Justiça do Território
do Acre, da parte permanente do mesmo quadro, ficam transformados em
cargos de juiz de direito, padrão P, da Just-iça dos Territó"ios.
§ 4, 0 Dos vinte e quatro cargos de juiz substituto, padrão M, criados.
nêste artigo, cinco só serão preenchidos à medida que se vaga1·em os cinco
cargos de juiz substituto, padrão N, menCionados no § 1.9 acima.
·§ 5,0 Dos vinte cargos de promotor público, op.adrão M, criados nêste
artigo, cinco só serão preenchidos à medida que se vagarem e forem sendo
extintos os cinco últimos cargos de promotor público,~ padrão N, mencionados
no § 1.0 acima.
§ 6.0 Os cinco cargos de servente, padrão C, criados nêste artigo, só
serão .preenchidos à medida que se vagarem e forem sendo extintos os sete
últimos cargos-de oficial de Justiça, padrão D, mencionados no§ 2.0 acima.
§ 7.o Dos vinte e quatro cargos de juiz substituto, padrão M, .criados
nêste artigo, quinze são consid8rados provisórios, devendo ser extintos à me~
dida que os respectivos ocupantes ferem sendo nomeados, por promoção, para
os cargos de juiz de direito, padrão O.
Art. 168. O 'Primeiro provimento dos cargos de juiz substituto, padrão M,
criados no art. 157, poderá ser feito, independentemente da prova dos requisitos estabelecidos no art. 38, pela nomeação de qualquer magistrado de carreira da Justiça dos Estados, cujas áreas foram desmembradas para a for~
mação dos Territórios criados pelo DecretoHlei n. 0 5. 812, de 13 de setembro
de 1943 ou, ainda, de qualquer dOs candidatos aprovados no último concursorealizado no Distrito Federal para o preenchimento do cargo de juiz substituto
da Justiça . do mesmo.
§ 1.0 A nomeação de qualquer dêstes candidatos para a Justiça dos Territórios não modificará a colocação do mesmo na lista de classificação para o
preenchimento dos cargos de juiz substituto no Distrito Federal.
§ 2.0 Enquanto não estiverem preenchidos os cargos de juiz de direito
criados nesta lei, poderá haver, em cada seção judiciária um número de juízes
substitutos equivalente ao dos cargos de juiz de direito vagos e mais .o de
juiz substituto respectivo.
§ 3.0 Aos atuais juízes substitutos do Território do Acre aplicaHse· o dis~
posto na alínea a dÜ n.O II do art. 119 do Decreto~ lei n. 0 2. 291, de 8 de
junho de 1940, enquanto não forem removidos p.ara outra seção judiciária.
Art. 169. Continua em vigor, para o Território de Fernando de Noronha,
o DecretoHlei n.0 5. 718, de 3 de agôsto de 1943, modificado pelos I)ecretosleis ns. 6.519, de 23 de maio de 1944, e 6.649, de 29 de junho de 1944.
Parágrafo único. Além das atribuições conferidas no art. 7.0 do citado
DecretoHlei n. 0 5. 718, o secrG-tário do Território de Fernando de Noronha
exercerá as que a presente lei atribui aos juízes de paz (art. 20),-com juris~
dição sôbre todo o arquipélago.
Art. 170. A aposentadoria dos serventuários da Justiça do Território do
Acre que não percebem vencimentos dos cofres públicos continua regulada pelo
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Decreto~ lei

n. 0 3 .164, de 31 de março de 1941, modificado pelo
n. 0 4 .123, de 24 de fevereiro de 1942.

Decreto~lei

Art. 171. Os casos omissos serão regulados pela lei de organização da
Justiça do Distrito Federal; havendo omissão nesta, pela lei de organização
judiciária vigente nos Estados de que foram desmembradas as diversas áreas
-dos -Territórios.
Art. 172 . As autoridades judiciárias, os serventuários e os funcionários
da Justiça dos Estados, que se achem em exercício nas áreas compreendidas
pelos. Territórios, são ma·ntidos em seus cargos e funções, com a respectiva
jurisdição e competência, até qu,e sejam aproveitados ou substituídos.
§ 1.0 Aos que forem aproveitados será assegurada, pat;a todos os efeitos,
a contagem integral do tempo de serviço prestado ao Estado ou ao Munidpio.

§ 2.0 Os que não forem aproveitados serão postos em disponibilidade pelo
Govêrno a qu'e serviam, de acôrdo com a legislação em vigor.
§ ·*~ A União indenizará os Estados da despesa proveniente do que
dispõe o parágrafo anterior, até que se dê o aproveitamento ou a aposentadoria
do servidor pôsto em disponibilidade.

Art. 173, No corrente exercício, a despesa com a execução desta lei
correrà:Por conta da verba n.0 3 Serviços e Encargos Consignação I
- Diversos - Subconsignação 38 - Territórios - Gabinete do Ministro da
Justiça e Negócios Interiorés, do orçamento geral da Re·pública em vigor.
Art, 174. Esta' lei entrará em vigor trinta dias depois de publicada,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em !21 de setembro de 1944 .56.0 da República,

123.0 da Independência e

GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO-LEI

N.O

6.909 -

DE

27

DE SETEMBRÔ

DE

1944

Dispõe sôbrs a matéria do Decreto-lei n. 5. 893, de 19 de outubro de 1943,
alterado pelo de n.0 6.274, de 14 de fevereiro de 1944
0

RETIFICAÇÃO

No Art. 3.0
Onde se 1@:
"0 prazo de que trata o art,
de outubro de 1943".

195 do Decreto-lei n.O .5. 893 de 19

Leia-se:
"O prazo de que trata o art. 175 do Decreto-lei n. 0 5.893, de 19 de
outubro de 1943".
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