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a lavrar jazidas de zircônio e associados, no município
de Parreiras, .no :Estado de Minas Gerais. Publicado
no Diário Oficial de 22 de janeiro de 1945
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AGRICULTURA Decreto de 17 de janeiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Miguel Batista Vieira a
lavrar jazida de minério de manganês e associados no
município de Conselheiro Lataíete, no Estado de Minas
Gerais. - Publicado no Diário Oficia! de 22 de janeiro
de 1945
.
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17.600

17.601
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Decreto de 17 de janeiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Leopoldo Campolina Diniz
a pesquisar quartzo e associados no município de Bocaiuva,
no Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário
Oficia] de 20 de janeiro de 1945 ,
.
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AGRICULTURA - Decreto de 17 de ejaneiro de 1945
- Autoriza o cidadão- braaileiro Lauro Cordeiro Brandão
a pesquisar opala no município de Pedro Il, no Estado
do Piauí. Publicado no Diário Oficial de 20 de janeíro de 1945
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EDUCAÇÃO - Decreto de 17 de janeiro de 1945 - Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficia! de 19
de janeiro de 1945 ..... : ..... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AGRICUL'fUR'A Decreto .de 18 de janeiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro João Brisola a pesquisar
calcário, argila e associados, .DO município de Capao Bonito,
no Estado de São Paulo. - Publicado no Diário Oficial
de 22 de janeiro de 1945
.
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17.609 -

AGRICULTURA Decreto de 18 de janeiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio' de Barros Mote
a pesquisar minério de aircônlo e -associados no município
de Parreiras, do Estado de Minas Gerais. Publicado
no Diário Oficial de 22 de janeiro de 19<1-5
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17.610 -

AGRICULTUtR'A - Decreto de 18 de janeiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Denílo Andrade a pesquisar quartzo e associados no município de Bocaiúva, no
Estado 'de Minas Gerais. - Publicado no Diário Oficial
de 22 de janeiro de 1945
,.,
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AGRICULTURA Decreto de 18 de janeiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Benedito Morais a pesquisar calcário e associados no município de Alvinópolis,
no Estado de Minas Gerais . Publicado no Diário
Olicial de 22 de janeiro de 1945
,.............

79

AGRICULTURA - Decreto de 18 de janeiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Aniceto Ferreira
de Sousa a pesquisar mica no município de Manteria, no
Estado de Minas Gerais. - Publicado no Diário Oficial
de 22 de janeiro de 1945

80

AGRICULTURA Decreto de 18 de janeiro de 1943
Autoriza o cidadão brasileiro Quirino Cheferrlno a
pesquisar caulirn, mica e -essocíados no municpio de Bicas,
no Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário
Oficial de 22 de janeiro de 1945
,

80

AGRICULTURA Decreto de 18 de janeiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro José Plof a pesquisar
calcário e associados no município de Cêrro Azul) no Estado do Paraná. - Publicado no Diáâo Oficial de 22 de
janeiro de 1945
.'............

81

AGRICULTURA Decreto de '18 de janeiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Lauro Cordeiro Brandãoa pesquisar opala no município de Pedro II, no Estado
do Piauí. - Publicado no Diário Oficial de 22 de janeiro
de 1945
:.......
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17.616 -
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AGRICULTURA Decreto de 18 de janeiro de 1945
_, Autoriza o cidadão brasileiro José João Neves. Rodrigues a pesquisar calcíta, no município de Bertengas, no
Estado do Piauí. - Publicado no Diário Oficial de 22 de
janeiro de 1945
AGRICULTURA ' - Decreto de 18 de janeiro de 1945
_ Autoriza o cidadão brasileiro Romualdo Nunes VitaHno
a pesquisar mica e associados no município de Santa
Maria do .Suassui, no Estado de Minas Gerais. - Publicado no Diário Oficial de 22 de janeiro de 1945 ....,..
AGRICULTURA - Decreto de 18 de janeiro de 1945
_ Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de Assis Coelho
a pesquisar quartzo e associados no município de Cêrro, no
Estado de Minas Gerais. - Publicado no Diário Oficial
de 22 de .janeiro de 1945
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83
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17.619 _

AGRICULTURA Decreto de 18 de janeiro de 1945
_ Autoriza a firma Mansur & Messias a' pesquisar mica
e associados, no município de Conselheiro Pena, no Estado
de Minas Gerais. _ Publicado no Diário Oficial de 22
de janeiro de 1945
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17.620 _

AGRICULTURA - Decreto de 18 de janeiro de 1945
_ Autoriza o cidadão brasileiro' Geraldo de Lima e Melo
a pesquisar fenaquita, mica, pedras coradas, quartzo e
associados, no município de Antônio Dias, no Estado de
Minas. Gerais. - Publicado no Diário Oficial de ,22 de
janeiro de 1945 ' ... ,...............................

85
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EDUCAÇÃO --=- Decreto de 18 de, janeiro de 1945 ' Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica' Ordinária de Extranumerário-mensaliata do Serviço de Estatística da Educação e Saúde, do Ministério da" Educação
e Saúde. - Publicado no Diário Oficial de 20 de janeiro
de 1945
.
,
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17.622 -

FAZENDA - Decreto de 18 de janeiro de 1945 Autoriaa.o cidadão brasileiro Augusto da Silva Neiva a
comprar pedras preciosas. - Publicado no Diário Oficial
de :3,l de janeiro de 1945. Retificado no Diário Oficial
de 17 de fevereiro de 1945 .'...................

88

17.623 -

FAZENDA r - Decreto de 18 de janeiro de 1945 Autoriza a firma brasileira J. A. Santos & Irmão a comprar pedras preciosas. - Publicado no Diário Oficial de
30 de janeiro de 1945
.. .. .. .. . . ... ... . ..

88

17.624

FAZENDA - Decreto de 18 de janeiro de 1945 - Autorisa o cidadão brasileiro Amarílio Bento de Brito a
comprar pedras preciosas. - Publicado no Diário Oficial
de 1 de fevereiro de 1945

88

17.625 -

AGRICULTUiRA Decreto de 18' de janeiro de 1945
. - Autoriza -o cidadão brasileiro Rui Prado de Mendonça
a pe~uisar quartzito, feldspato e caulim no município de
MOgl das Cruzes, no Estado de São 'Paulo. Publicado
no Diário Oficial de 22 de janeiro de 1945
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AGRICUL'I'URlA ,........ Decreto de 18 de janeiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Durval de Freitas Rocha
a pesquisar' aírcônío e associados no município de Águas da
Prata, no. Estado de São Paulo. - Publicado no Diário
Oficial de 22 de janeiro de 1945
'.........
AGRICULTURA Decreto de" 18 de janeiro de 1945
- Autoriza a cidadã brasileira Nagime Mahmud Nedir a
pesquisar mica e associados no município de Malacacheta,
no Estado de Minas Gerais. _ Publicado no Diário OfidaI de 22 de janeiro de 1945
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AGRIOULTURA Decreto de 18 de janeiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Aristides Melo a pesquisar quartzo no município de Niterói, no Estado do Rio
de Janeiro. - Publicado no Diário Oficial de 22 de janeiro de 1945
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17,629 -

AGRICULTURA - Decreto de 18 de janeiro 'de 1945
- Autoriza os cidadãos brasileiros Anardino Pereira Lima
e Antônio !Marcondes Vieira a pesquisar dolomita. quartzo
e feldspato, no município de Taubaté, no Estado de São
Paulo. - Publicado no Diário Oficial de 22 de janeiro
d. 1945
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17.630 -

AGRICULTURA Decreto de 18 de janeiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Anísio Correia de La,
cerda a pesqujsar mica e associados, no município de
Resplendor, no Estado de Minas Gerais. - Publicado no
Diário Oficial de 22 de janeiro de 1945

92

17.631 -

TRABAIlHO Decrete de 19 de janeiro de 1945 Altera a lotação -numérica do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. - Publicado no Diário Oficial de 22
de janeiro de 1945 ... : .. ,.........................
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17.632

F.t\ZENDA - Decreto de 19 de janeiro de 1945 - Cria
funções na Tabela Numérica Ordinária de, Extranumeráriomensalista da Contadoria Geral da República, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências. - Publicado
no Diário Oficial de 22 de janeiro de 1945
.
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17.633 -

FAZENDA - Decreto. de 19 de janeiro de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Gomes Famese a
comprar pedras preciosas. - Publicado no Diário Oficial
de 14 de fevereiro de 1945
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17.634 -

JUSTIÇA - Decreto de 19 de janeiro de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro Dante Heroico Fortunato de
Parta a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais classe X em terras do município de Orleâes, Estado
de Santa Catarina. t - Publicado no 'Diário Oficial de
22 de janeiro de 1945

94

17. '635 -

FAZENDA Decreto de 22 de janeiro de 1945 Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Delegacia Fiscal em Minas Gerais,
do 'Ministério da Fazenda. - Publicado no Diário Oficial
de' 24 de janeiro de 1945
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FAZENDA ' - Decreto de 22 de janeiro de 1945 - Inclui
nos efeitos do Decreto-lei n.O 4.166, de 11 de ma-rço
de 1942, a finna que menciona, e dá outras provídêncies ,
- Publicado no Diário Oficial de 24 de janeiro de 1945
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17.637

GUERIRA - Decreto de 22 de janeiro de 1945 - Toma
insubsistente o Decreto n.? 9.561. de 29 de : maio de
1942 r-r- Publicado no Diário Oficial de 24 de janeiro
de 1945
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17.638 -

VIAçÃO - Decreto de 22 de janeiro de 1945 - Suprime cargo extinto. - Publicado no Diário Oficial de 24
de janeiro de. 1945

97

17.639

VIAÇÃO - Decreto de 22 de janeiro de 1945 - Altera
a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Diretoria Regional de Minas Gerais, do Departa-mento dos Correios e Telégrafos, do Ministério da Viação
e Obras Públicas. Publicado no Diário Oficial de 24
de janeiro de ~945
_. . . . .
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VLAÇÃO - Decreto de 22 de janeiro de 1945 - Aprova
projeto e orçamento para estabilização do molhe sul do
pôrto de Laguna . ...- Publicado no Diário Oficial de 24
de janeiro de 1945

100

VIAÇÃO
projeto e
Piauí. _
de 1945.
março de

- Decreto de 22 de janeiro de 1945 - Aprova
orçamento de um trecho da rodovia Central do
Publicado mo Diário Oficial de 24 de janeiro
Retificado nos Diários Oficiais de 2 e 31 de
1945
_. . . .
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17.642 -

AGRICUL'DURIA Decreto de 22 de janeiro de 1945
- ' Autoriza e Companhia Prada de Eletricidade, S. A., a
construir uma linha d!" transmissão entre as cidades de
Palmeiras e de Casa Branca, ambas no Estado de São
Paulo. Pcbucado no Diário Dficial de 27 de janeiro
de 1945
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17.643

AGRICULTURA Decreto de 22 de janeiro de 1945
Autoriza a Emprêsa Fôrça e Luz de Nasr Faiad a
ampliar com um grupo 'termo-elétrico as instalações dos
serviços públicos de 'eletricidade de Catalão e Goiandira,
no Estado de Goiás. Publicado no Diário Oficial de 1
de fevereiro de 1945
.
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17.644

VIAÇÃO: - Decreto de 23 de janeiro de 1945 - Torna
sem efeito o Decreto n,o 17.468, de 29 de dezembro -de
1944. Publicado no _Diário Oficial de 25 de janeiro
de 1945 ................•.........................

102

VIAçÃO - [[}e~eto de 23 de janeiro de -1945 - Suprime
cargo extinto. Publicado no Diário Oficial de 25 de
janeiro de 1945 .........•........................•
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17. 645-A --JUSTIÇA - Decreto de 23 de janeiro de 1945 - Suprime cargo extingo. - Publicado no Diário Oficial de 1
de fevereiro de 1945
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EXTERIOR - Decreto de 24 de janeiro de 1945 - Faz
público o depósito do instrumento de ratificação, por
parte do Govêrno da Bolívia, da Convenção para o Fomento das relações Culturais Interamericanas, firmada em
Buenos Aires, a 23 de dezembro de 1936, por ocasião da
Conferência Interamencana de Consolidação da . Paz. Publicado no Diário Oficial de 26 de janeiro de 1945 ....

103

17.647 -

TRAB.ALHO Decreto de 24 de janeiro de 1945 .::::.. . .
Concede à Sociedade anônima E. J ohnston & Company
Limited autorização para continuar a funcionar na República. Publicado no Diário Oficial de 5 de fevereiro
de 1945
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AGRICULTURA Decreto de 24 de janeiro de 1945
Concede' a Companhia Industrial e Mineração de Esmeraldas autorização para funcionar como emprêsa de
mineração. Publicado no Diário Oficia! de 23 de fevereiro de 1945
............

104

AGRICULTURA Decr~to de 24 .de janeiro de 1945
Concede autorização para funcionar corno emprêsa de
energia elétrica à Emprêsa Fôrça e Luz Juiz de Fora Limitada. Publicado no Diário Oficial de 22 de fevereiro de 1945
...... .............
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AGRICULTiURA Decreto de 24 de janeiro de 1945
Renova o Decreto n.? 7.924. de 25 de setembro de
1941. Publicado no Diário Oficia! de 27 de janeiro
de 1945
............

105

AGRICULTURA - ;Decreto de 24 de janeiro de 1945
Renova o Decreto n.? 7.934, de 25 de setembro de
1941. - Publicado no Diário Oficia! de 27 de janeiro
de 1945
. .. .... .. . . .. . ... .

105

.f <GRICUl.....TURA ~ Decreto de 24 de janeiro de 1945
- Renova o (Decreto n. o 9.354, de 4 de maio de 1942.
- Publicado no Diário Oficial de 27 de janeiro de 1945

106

AGRICULTURA Decreto de 24 de janeiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Genolfo Álvares da Silva
Lessa a pesquisar calcário dolomítico e mármore no município de Ouro Preto, no Estado de Minas .Gerais . ~
Publicado no Diário Oficial de 27 de janeiro de 1945 ..
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17.654 -

AGR'1CULTURA Decreto de 24 .de
Autoriza o cidadão brasileiro Jorge
Ramos a pesquisarargHa na zona de
Distrito Federal. - Publicado no Diário
janeiro de 1945
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AGRICULTURA Decreto de 24 de janeiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Ulisses de Paula Reis.
a pesquisar quartzo no município de Campo Belo, do
Estado deiIvIinas Gerais. Publicado no Diário Oficia!
de 27 de janeiro de 1945
,...
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17.656 -

AGRICULTURA - Decreto de 24 de janeiro de 1945
_ Autoriza o cidadão brasileiro Nicomedea de Araújo
Lins a pesquisar cassiterita e associados, no município
de São João del Rei, no Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário Oficia! de 27 de janeiro de 1945 ..
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17.657 -

AGRICULTURA Decreto de 24. de janeiro de 1945
_
Autoriza o cidadão brasileiro Teotônio Batista de
Freitas a lavrar jazida de calcáreo, calclte, mármore e
associad os, no município de Pedro Leopoldo, no Estado de
Minas Gersds , - Publicado no Diário Oficial de 27 de
janeiro de 1945
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17.658 -

AGRICULTURA Decreto de 25 de janeiro de 1945
_ Autoriza o cidadão orasileiro Osvaldo Cruz Guimarães a
pesquisar mica e associados no município de Afonso Cláudio, no Estado do Espírito Santo. Publicado no
Diário Oficial de 27 de janeiro de 1945 ...,...... ....

111

17.659 -

AGRICULTURA - Decreto de 25 de janeiro de 1945
_ Autoriza a cidadã brasileira Cecília Lisboa Lôbo a pesquisar talco e associados no município de Congonhas do
Campo, no Estado de Minas Gerais. Publicado no
Diário Oficial de 27 de janeiro de 1945
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17.660 -

AGRIOULTURA ---,. Decreto de 25 de janeiro de 1945
_ Autoriza o cidadão brasileiro José de Magalhães Cempos a pesquisar mica e associados, no município de Cerangcla, no Estado de Minas Gerais. Publicado no
Diário Oficial de 27 de janeiro de 1945
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AGRICULTURA - Decreto de 25 de janeiro de 1945
_
Autoriza o cidadão brasileiro João Jovino Mota a
pesquisar mica e associados, no município de Conselheiro
Pena, no Estado de Minas Gerais. - Publicado no Diário
Oficial de 27 de janeiro de 1945
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17.662

AGRICULTURA - Decreto de 25 -de janeiro de 1945
_ Autoriza o cidadão brasileiro Dirceu Pilar Gonçalves a
pesquisar quartzo e associados, no município de Cachoeira
do Itapemirim, no Estado do Espírito Santo. - Publicado
no Diário Oficial de 27 de janeiro de 1945

113

17.663 -

AGRICULTURA - Decreto de 25 de janeiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Artur Cardoso de Melo
Filho a pesquisar mica e associados, no município de
Peixe, no Estado de Goiás. - Publicado no Diário Oficial
de 27 de janeiro de 1945
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AGRICULTURA - Decreto de 25 de janeiro de 1945
Autoriza o cidadão Francisco Miguel Teixeira a pesquisar mica e associados, no município de Bom Jesús do
Galho, no Estado de Minas Gerais. Publicado no
Diário Oficial de 27 de janeiro de 1945
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AGRICULTURA - Decreto de 25 de janeiro de 1945
/"utoriza o cidadão brasileiro José Freire de Alencar
a pesquisar diamante no municipio de Marabá, no Estado
do Pará. Publicado no Diário Oficial de 27 de janeiro de 1945
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JUSTIÇA -

'Decreto de- 25 de janeiro de 1945 - , Au-

toriza o cidadão brasileiro Guilherme Guinle a pesquisar
jazidas de petróleo e gases naturais classe X em
terras do município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná.
Publicado no Diário Oficial de 27 de janeiro de 1945
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TRABALHO - Decreto de 25 de janeiro de 1945 Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário
Mensalista da Delegacia Regional do 'I'rabalho em Minas

Gerais, do Ministério, do Trabalho, Indústria e Comércio.
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Publicado no Diário Oficial de 27 de janeiro de 1945
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FAZENDA Decreto de 25 de janeiro de 1945 ~
Restabelece cargo na carreira de Estatístico-auxiliar do
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, e dá outras

providências. janeiro de 1945

Publicado no Diário Oficial de 27 de
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EDUCAÇÃO Decreto de 25 de janeiro de 1945 - Proíbe o funcionamento do Curso de Guarda-livros Cincinato Giovannoni Chaves, com sede em Curitiba. ~
Publicado no Diério OliciaI de 27 de janeiro de 1945
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AGRICULTUlRA - Decreto de 25 de janeiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro José Coelho da Silva a
pesquisar pedras coradas no município de Colatina, no
Estado do Espírito Santo. - Publicado no Diário .Oiícieí
de 27 de janeiro de 1945
". . . .. . . . . .
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AGRICULTURA - Decreto de 25 de janeiro de 1945
- Autoriza os cidadãos brasileiros Francisco Edson Pereira
e Francisco Leonis Gomes, de Assis, a pesquisar ouro, no
município de Currais Novos, no Estado do Rio Grande
do Norte. - Publicado no Diário Olicial de 27 de janeiro de 1945 '~"""""
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AGRICULTURA"- Decreto de 25 de janeiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Antônio da Silva Gomes
a pesquisar quartzo e pedras coradas no município de
Novo Cruzeiro, no Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário Oficial de 27 de janeiro de 1945
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AGRIOULTURA - Decreto de 25 de janeiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro João Aguiar a pesquisar quartzo no município de Cristalina, no Estado de
Goiás. - Publicado no Diário Oíicíel de 27 de janeiro
de 1945
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FAZENDA Decreto de 25 de janeiro de 1945 -'Revoga o Decreto n.? 6.646, de 26 de dezembro de 1940.
- Publicado no Diário Oficial de 27 de janeiro de' 1945
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pedras preciosas. - Publicado no Diário OliciaI de 1
de fevereiro de 1945
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FAZENDA - Decreto de 25 de janeiro de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro José Alves de Matos a comprar pedras preciosas. Publicado no Diário OliciaI de
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FAZENDA - Decreto de 25 de janeiro de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro Sílvio Abés Ganem a comprar
pedras preciosas. - Publicado no Diário Oficia' de 9 de
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de 1945

126

17.685

VIAÇÃO - Decreto de 29 de janeiro de 1945 - Altera
a lotação numérica do Departamento dos Correios e Telégrafos. - Publicado no Diário. Oficial de 31 de janeiro
de 1945
.

130

17.686

JUSTIÇA' - Decreto de 29· de janeiro de 194"5 Suprime cargos extintos. - Publicado no Diário Oficia! de
31 de janeiro de 1945

130

EDUCAÇÃO Decreto de 29 de janeiro' de 1945 Suprime cargo extinto. _ Publicado no Diário Oficial
de 31 de janeiro de 1945
;..................

131

EXTERIOR Decreto de 29 de janeiro de 1945 Suprime o Consulado de carreira em Por-tland . Publicado no Diário Oficial de 31 de janeiro de 1945 ....

131

17.684 -

17.687 -

17.688
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17.689 -

17.690 -

EXTERIOR Decreto de 29 de janeiro de 1945 Suprime o Consulado Geral em Roma. - Publicado no
Diário Oiiciel de 31 de janeiro' de 1945

FAZENDA AGRICULTURA -...:.. Decreto de 29 de
janeiro de 1945 Inclui 1].0 regime de administração
pelo Govêrno Federal a Fazenda Primeira Aliança, situada
no Município de Valparaiso, Estado de São Paulo, e dá
outras providências. - Publicado no Diário oncià! de 31
de janeiro de 1945

132

17.691 -- FAZEL.1\JDA Decreto de 29 de janeiro de 1945 Exclui do regime de liquidação a emprêsa que menciona,
e dá outras providências. - Publicado no Diário Oficial
de 31 de janeiro de 1945
.-..
17.692 -

17.693 -

GUERRA - Decreto de 29 de janeiro .de 19,45 Cria
função 1).3 tabela Numérica Ordinária de Extranumerário'
mensalista da Escola do Estado 'Maior do Exército, do
Ministério da Guerra. - Publicado no Diário Oficial de
31 de janeiro de 1945

133

133

VIAÇÃO - Decreto de 29 de janeiro de 194-5 :..- Aprova
projetos e orçramentos para obras de drenagem na bacia de
irrigação das Várzeas de Sousa Sistema do Alto Piranhas. - Publicado no Diário Oficial de 3 de fevereiro

de 1945
17.694 -

'132

134

VIAÇÃO - Decreto de 29 de janeiro de 1945 - Aprova
projeto e orçamento para construção da ponte sôbre o
rio Jaguaribe, na rodovia 'Transnordeetíua, no Estado do
Ceará. - Publicado no Diário Olicial de 3 de fevereiro

de 1945

134

17.695 -- GUERRA - Decreto de 29 de- janeiro de 1945 - Altera
a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Estabelecimento de Subsistência da 10. u Região
Militar, do Ministério da Guerra. ---' Publicado no Diário
Oficial de 31 de janeiro de 1945

134

AGRICULTURA Decreto de 29 de janeiro de 1~45
- Autoriza a "The São Paulo Tramway, Ligbt and Power
Cornpeny, Limited", a ampliar suas instalações elétricas em
São Sebastião, no Estado de São Paulo. -Publicado no
Diário Oficial de 3 "de fevereiro de 1945

137

GUERRA - Dec-reto de 29 de janeiro de 1945 Cria
função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto de Biologia do Exército, do Ministério da "uuerra. - Publicado no Diário Oficial de 31
de janeiro de 1945

137

17.696 -

17.697 -

17.698 -

GUERRA Decreto de 30 de janeiro de 1945 Ap-rova 03 quadros d'e efetivos de OfiCiais Veterinâ-rios em
Repartições, Estabelecimentos e corpos de tropa do Exérdto. Publicado no" Diário Oficial de 1 de fevereiro

de 1945

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

138
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17.699 -

EDUCAÇÃJO Decreto de 30 de janeiro de 1945 Autoriza o Ginásio Moderno, COm sede em Belém, no Estado do Pará, a funcionar como colégio. Publicado
no Díério Oficia] de 9 de fevereiro de 1945

141

EDUCAÇAO - Decreto de 30 de janeiro de 1945 - Autoriza o Ginásio São José, com sede em Fortaleza, no
-Estado do Ceará, '8. funcionar como colégio. - Publicado
no Diário Oficial de 19 de fevereiro de 1945

141

EDUCAÇÃO - Decreto de 30 de janeiro de 1945 Autoriza o Ginásio Carlos Gomes, COm sede em São Paulo; Capital do Estado de São Paulo, a funcionar corno
colégio. - Publicado no Diério Oíicict de 28 de fevereiro
de 1945

142

AGRICULTURA - Decreto de 31 de janeiro de 1945
_ Declara caduco o Decreto n,c 11.766, de 3 de março
de 1943. - Publicado no Díério Oíicial de 2 de fevereiro
de 1945
~..............

142

17.703 _

AGRICULTURA - Decreto de 31 de janeiro de 1945
_ Declara sem efeito o Decreto n.? 9.538, de 29 de
maio de 1942. - Publicado no Dhíri~ Oficial de 2 de
fevereiro de 1945

143

17.704 _

AGRICULTURA Decreto de 31 de janeiro de 1945
_ Retifica o Decreto n.o 16.293, de 2 de egôsto de
1944. pubdcado no Diário Oficia] de 3 de fevereiro
de 1945

143

17.705 _

AGRICULTUR:A - Decreto de 31 de janeiro de 1945
_ Retifica o Decreto n.o 13.021, de 28 de julho de
1943. - Publicado no Diário Oficial de 3 de fevereiro
de 1945

144

AGRICULTURA - Decreto de 31 de janeiro de 1945
- Renova o Decreto n.? 10.480, de 24 de setembro de
1942. Publicado no Diário Oficial de 3 de fevereiro
de .1945
.

145

17.707 -- AGRICULTURA - Decreto de 31 de janeiro de 1945
- Renova o Decreto n.? 9.322, de 29 de abril de 1942.
- Publicado no Diário Olicial de 3 de fevereiro de 1945

146

17.700 -

17,701

17.702

17.706

11.708 -

17.709 -

17.710

AGRICULTURA - Decreto de 31 de janeiro de 1945
-Renova o Decreto n.? 9.874, de 7 de julho de 1942,
retificado pelo Decreto n.? 15.878, de 21 de junho de
1944. - Publicado no Diário Oficial de 3 de fevereiro
de 1945

146

AGR,ICULTUiRA - Decreto de 31 de janeiro de 1945
- Renova o- Decreto n.? 9.906, de 8 de julho de 1942.
- Publicado no Diário Oficial de 3 de fevereiro de 1945

147

AGRICULTURA Decreto de 31 de janeiro de 1945
Altera o art. Lo do. Decreto m.? 16.817, de 12 de
outubro de 1944. Publicado no Díérío Oficial de 3
de fevereiro de 1945
~
-.......•

148
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AGRICULTURA ~ Decreto de 31 de janeiro de 1945
Concede a Mineração São Vicente Limitada autorização para funcionar como emprêsa de mineração. __ Publicado no Diário Oficial de 12 de março de 1945 .....
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o

149

Decreto de 31 de janeiro de 1945 - Concede à Sociedade
Mercantil de Estanho Limitada autorização para funcionar
como emprêsa de mineração. - Não foi publicado ainda
no Diário Oiiciel por falta de pagamento

149

AGRICULTURA Decreto de 31 de janeiro ·de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Francisco de Azevedo Silva a lavrar jazida de areia silicosa no município
de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Publicado DO
Diário Oficial de 3 de fevereiro de 1945

149

AGRICULTURA Decreto de 31 de janeiro de 1945
- Autoriza D. emprêsa de mineração Irmãos Pecclcacco a
pesquisar feldspato e associados, no município de São
Paulo, do Estado de São Paulo. Publicado no Diário
Oficial de 3 de fevereiro de 1945
;

150

17.715

FAZENDA - Decreto de 31 de janeiro de 1945 - Declara suprimidas funções vagas em Tabelas Numéricas Suolementares de Extranumerário Mensalista do Ministério
da Fazenda. - Publicado no Diário Oficial de 2 de fevereiro de 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .

151

17.716 -

EDUCAÇÃO Decreto de 31 de- janeiro de 1945 Declara suprimidas funções vagas em Tabelas Numéricas
Suplementares de Extranumerário Mensalista do Minis-r,
tério de Educação e Saúde. - Publicado na Diário Oficial
de 2 de fevereiro de 1945...........................

152

VIAÇÃO - Decreto de 31 de janeiro de.1945 -.Declara
suprimidas funções vagas em Tabelas Numéricas Suplementares de Extranumerário Mensalista do Ministérh, da
Viação e Obras Públicas. - Publicado no Diário Oficial
de 2 de fevereiro de 1945

154

EXTEiRIOR Decreto de 31 de janeiro de 1945 ~
Declara suprimida função vaga de Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário Mensalista do Ministério das
Relações Exteriores. Publicado no Diário. Oficial de
2 de fevereiro de 1945
. ... .. .. ... . ..... .

156

MARINHA Decreto de 31 de janeiro de 1945 -Declara suprimidas funções vagas nas Tabelas Numéricas
Suplementares de Extranumerário Mensalista do Ministério da Marinha. Publicado no Diário Oficial de 2 de
fevereiro de 1945

157

TRABALHO - Decreto de 31 de janeiro de 1945- Declara suprimidas funções vagas nas Tabelas Numéricas
Suplementares de Extranumerário Mensalista do Minlstério do Trabalho, Indústria e Comércio. Publicado no
Diário Oficial de 2 de fevereiro de 1945

157

17.712 -

17.713

17.714 -

17.717 -

17.718 -

17.719 -

17.720
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17.721 -

GUER;RA _ Decreto de 31 de janeiro de 1945 - Declara suprimidas funções vagas nas Tabelas Numéricas
Suplementares dia Extranumerário Mensalista do Ministério da Guerra. _ publicado no Diário Oficial de :2 de fevereiro de 1945

159

AERONÁUTICA _ Decreto de 31 de janeiro de 1945
Declara suprimidas funções vagas nas Tabelas Numéricas
Suplementares de- Extranumerário Mensalista do Ministério da 'Aeronáutica. _ Publicado no Diário Oficial de 2
de fevereiro de 1945

160

JUSTIÇA Decreto de 31 de [aneiro de 1945 - Declara suprimidas funções vagas nas Tabelas Numéricas
Suplementares de Extranumerário Mensalista do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Publicado no
n'tário Oficial de 2 de fevereiro de 1945
.

161

17. 725 ~ AGRICULTURA Decreto de 31 de janeiro de 1945
- Declara suprimidas funções vagas nas Tabelas Numéricas Suplementares de Extranumerário Mensalista do Mlmstério da Agricultura. Publicado no Diário Oficial
de 2 de fevereiro de 1945

161

17.725 -

AGRICULTURA - Decreto de 31 de janeiro de 1945
_ Declara suprimida função vaga na Tabela Numérica
Suplementar de Extranumerário Mensalista rio Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica. Publicado no
Diário Oficial de 2 de fevereiro de 1945

163

17.726

GUERRA - Decreto de 31 de janeiro de 1945 Cria
funcões na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário
Me~salista da Diretoria de Saúde do Exército, do: Ministério da Guerra. Publicado no Diário Oficial de 2
de fevereiro de 1945

163

17. 727

FAZEIND!~ Decreto de 1 de fevereiro de 1945 Exclui do regime de Iiquidaçâo a firma que menciona, e
dá outras providências. - Publicado no Diário Oficial de
2 de fevereiro de 1945

164

17.728 -

FAZENDA Decreto de 1 de fevereiro de 1945 Autoriza Wilson, Sons & Company Limited, sociedade
comercial Inglêse a adquirir a ocupação do terren-o de
mar-inha que menciona, situado em Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no Diá.rio Oficial de
9 de fevereiro de 1945

164

17.729 -FAZE'l)TDA - Decreto de 1 de fevereiro de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Francisco da Silva
a comprar pedras preciosas. - Publicado no Diário Oficial
de 8 de fevereiro de 1945
~
_. . . . . . .

165

17.722 -

17.723

17.730

TRABALHO -

Decreto de 1 de fevereiro de 1945 Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista do Serviço de Comunicações do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio. Publicado no Diário
Oficial de 3 de fevereiro de 1945
. . . .. . . .. ...

165
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17.731

JUSTIÇA -

Decreto de 1 de fevereiro de 1945 -

prime cargo extinto. -

Su-

PUblicado no Diário Oficial de

3 de fevereiro de 1945

167

17.732 -

JUSTIÇA - ' Decreto de 2 de fevereiro de 1945 Suprime cargo extinto. Publicado no Diário Oficial de
5 de fevereiro de 1945

167

17.733 -

TRABALHO Decreto de 2 <ie fevereiro de 1945 Extingue cargos excedentes. - Publicado no Diário Oficial
de 5 de fevereiro de 1945

167

17.734 -

TRABALHO -

Decreto de 2 de fevereiro de 1945 -

Extingue cargo provisório. -

Publicado' no Diário OficiaI

de 5 de fevereiro de 1945

168

17.735

FAZENDA Decreto de 2 de fevereiro de 1945 Centraliza os almoxarifados do M. F. ,. e dá outras provídênclas . Publicado no Diário Oficial de 5 de fevereiro de 1945
.

168

17.736

GUERRA -r-r- Decreto de 2 de fevereiro de 1945 - Cria
função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário.
mensalista da Fábrica de Itajubâ, do Ministério da
Guerra. Publicado no Diário Oficial de 5 de fevereiro de 1945
;
.

170

17,737 -

GUERRA Decreto de 2 de fevereiro de 1945 Altere a 'I'abela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da. Diretoria do Material Bélico, do Ministério
da Guerra. - Publicado no Diário Oiicíel de 5 de fevereiro de 1945

17c

17.738 -- GUERRA - Decreto de 2 de fevereiro de 1945 - Aprova
o Rer,:ulamêlnto para a Escola Militar de Resende - Primeira Parte. Publicado no Diário Oficial de 15 de fevereiro de 1945. Retificado no' Diário Oficial de 28
G~ fevereiro de 1945

172

17.739 -

VIAÇÃO - Decreto de.2 de fevereiro de 1945 Cria
função na Tabela Ordinária de Mensalista da Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil. - Publicado no Diário Oficial
de 5 de fevereiro de 1945..........................

215

17.740 -

AGRICULTUlRA - Decreto de 2 de fevereiro de 1945
Aprova novas especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação da piaçava. - Pub1i~
cada no Diáric Oticiel de 5 de fevereiro de 1945........

215

17.741 -

AGRICULTURA - Decreto de 2 de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Valdemar Siqueira a
pesquisar mica e associados no município de Espera Feliz,
no Estado de Minas Gerais. - Publicado no Diário Oficial
de 6 de fevereiro de 1945
, .. ,............

217

17.742 -

/,GRICULTURA - Decreto de 2 de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Abel José de Ávila a
pesquisar mica e associados no município de Rio Prêto,
no Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário
Oficial de 6 de fevereiro de 1945 ... ,...............

218
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17.743 . . . . ,. . AGRICULTURA - Decreto de 2 de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Ferreira dos
Santos a pesquisar quartzo e pedras coradas no município
de Teófilo Otôni, no Estado de Minas Gerais. - Publicado DO Diário Oficial de 6 de fevereiro de 1945

219

AGRICULTURA - Decreto de 2 de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Fábio Salvador Bei a
pesquisar "calcário e associados no município de It'2p8Va,
no Estado de São Paulo. - Publicado no Diário Oficial
de 6 de fevereiro de 1945

219

17.745 -

AGRICULTURA - Decreto de 2 de fevereiro de 1945
- Autoriza a cidadã brasileira Georgina Silva Guimarães
a lavrar jazida de calcário no município de Lavras, no
Estado de Minas Gerais. - Publicado no Diário Oficia!
de 6 de fevereiro de 1945
"
"...

220

17.746 -

AGRICUL".rURA Decreto de 2 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Carlos Renê Conteville a
lavrar jazida de calcário e associados no município de
Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro. -- Pubhoado
no Diário Oficial de 6 de fevereiro de 1945"......

221

17.747 -

AGRICU1LTURA - Decreto de 2 de fevereiro de 1945
Autoriza o cídadéo brasileiro Guilherme Furtado POí"tugal a pesquisar mica e associados no' município de Rio
Prêto, no Estado de Minas Gerais. - Publicado no Diário
Oiiciel de 6 de fevereiro de 1945

222

17.748 -

AGRICULTURA ~ Decreto de 2 de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Amadeu Mendes a peaquiser calcário, no município de Itapeva, no Estado de
São Paulo. - Publicado no Diário Oficial de 6 de fevereiro de 1945
".

223

17.749 -

GUERRA - Decreto de 5 de fevereiro de 1945 . . . . ,. . Altera
e cria 'Tabelas Numéricas de Pessoal Mensalista de Estabelecirneritos do Ministério da Guerra que possuem oconomias próprias..- Publicado no Diário Oficial de 7 de
fevereiro de 1945

223

VIAÇÃO Decreto de 5 de fevereiro de 1945 Aprova projeto e orçamento para a construção de 13,92
km do trecho Teresina-Natal da rodovia Teresina-Picos.
- Publicado no Diário Oficial de 7 de fevereiro de 1945

231

17.751 -

VIAÇÃO - Decreto de 5 de fevereiro de 1945 - Aprova
projeto e orçamento para o sexto e último trecho da ligação
ferroviária Joaquim Murtinho à Fazenda Monte Alegre,
na Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina. -- Publicado
no Diéaio Oficial de 7 de fevereiro de 1945
"

232

17.752 -

Decreto de 5 de fevereiro de 1945 Revalida a concessão outorgada pelo Decreto n..o 14·.094, de 26 de novembro de 1943, à Prefeitura Municipal de Pirambôia, Estado de São Paulo, para distribuição de energia elétrica.
Não foi publicadoaim.da no Diário Oficial por falta
de pagamento

232

17.744 -

17.750 -

XXVI

bOleI<:

Pâgs.

17.753 ----' Decreto de 5 de fevereiro de 1945 Autoriza José
Antônio Meaíara a ampliar as instalações hidroelétricas
da Emprêsa de Fôrça e Luz' de Santo Antônio da Alegria,
no Estado de São Paulo, e dé outras providências. - Não
foi publicado ainda no Díúrio Oficial por falta de pagamento
17.754

232

Decreto de 5 de' fevereiro de 1945 Autoriza a Prefeitura ·Municipal de Ibíraçu, Estado do Espírito Santo,
a estabelecer usina termo-elétríca. -- Não foi publicado
ainda no Diário Oficial, por falta de pagamento

233

17.755

AGRICULTURA Decreto de 5 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Fábio Vidigal de Vasconcelos a pesquisar mica e associados no município de
Tombos, no Estado de Minas Gerais. Publicado no
Diário Oficial de 8 de fevereiro de 1945

233

17.756 -

AGRIOULTURA Decreto de 5 de fevereiro de 1945
Autoriza a emprêsa de mineração Sociedade de Mi.nêrdoe Ltda. a pesquisar mica e associados no município
de Quixadá, do Estado do Ceará. Publicado no
Viário Oficial de 8 de fevereiro de 1945
_.

233

17.757

AGRICULTURA Decreto de 5 de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro José Geraldo Jardim
Brandão a pesquisar quartzo e associados no município de
Bocaiúva, no Estado de Minas Gerais. Publicado no
Diário Ofie,iaI de ,8 de fevereiro de 1945

234

17.758

AGRICULTURA - Decreto de 5 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Moacic Campolina França
a pesquisar quartzo e pedras coradas no município de
Capelinha, [110 Estado de Minas Gerais. Publicado
no Diário Oficial' de 8 de fevereiro de 1945

235

17.759 -

AGRICULTURA Decreto de 5 de-fevereiro de 1945
- Autoriza a Emprêsa Industrial de Minérios Miracema
Limitada a pesquisar argila no município de Míracema,
Estado do Rio de Janeiro. -<- Publicado no Diário Oficial
de 8 de fevereiro de 1945
"......

235

17.760 -

AGRICULTURA - Decreto de 5 de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Orlando Rodrigues Pereira a pesquisar mica e associados, no município de
Murtaé, no Estado de Minas Gerais. Publicado no
Diário Oficial de 8 de fevereiro de 1945

236

17.761 -

AGRICULTURA - Decreto de 5 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro José Rabelo de Andrade
a pesquisar minério de aírcônlo no município de Andradras, no Estado de Minas Gerais. - Publicado no Diário
Oficia! de 8 de fevereiro de 1945

237

AGRICULTURA - Decreto de 5 de fevereiro de 1945
- Autoriza os cidadãos brasileiros João Gomes Teixeira e
Cícero Aranha a pesquisar- mica no município de Peixe,
.no Estado de Golâa. Publicado no Diário Oficial de
8 de fevereiro de 1945

237

17.7·62 -
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17.763 -

AGRICULTURA 1'""'- Decreto de 5 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Aristides Praxedes Dias
a 'Pesquisar caulim no município de Mar de Espanha, no
Estado de IMinas Gerais. - Publicado no Diário Oficial
de' 22 de 'fevereiro de 1945

238

17.764 -

AGRICULTURA - Decreto de 5 de fevereiro de 1945
Autoriza a cidadã brasileira Maria de Lourdes Falabela a pesquisar talco, amianto e associados '11-0 município
de Belo Vale, no Estado de Minas Gerais. - Publicado
no Diário Oficial de 8 de fevereiro de 1945

239

17.765 -

AGRICULTURA - Decreto de 5 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Lupêrcio Bueno Gonçalves
a pesquisar carvão mineral, no município de Tieté, no
Estado de São Paulo. - Publicado no Diário Oficial de
8 de fevereiro de 1945

239

AGRICULTUlRA - Decreto de 5 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Rafael. Caio Nunes Coelho
a pesquisar m'ica 'e associados no município de Peçanha,
no Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário
Oficial de 8 de fevereiro de 1945

240

17.767 ----' AGRIOULTUR1\ - Decreto de 5 de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro José Altímiras a pesquisar, minérios de ferro e de manganês, acre e associados, no município de Betim, no Estado de Minas Gerais.
- Publicado no Diário Oficial de 8 de fevereiro de 1945

241

17.766 -

17.768 -

AGRICULTURA Decreto de 5 de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Álvaro de Morais Magalhães a pesquisar argila refratária e associados no
município e Estado de São Paulo. - Publicado no Diário
Oficial de 8 de fevereiro de 1945

241

17.769 -

AGRICULTURA Decreto, de 5 de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Ozanam Pimenta de
Figueiredo a pesquisar mica e associados, no município
de Capelinha, no Estado de Minas Gerais. Publica-'
do no Diário Oficial de 8 de fevereiro de 1945

242

AGRICULTURA - iDecreto de 5 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Paulo Trajano Lôbo Barbosa Carneiro a pesquisar mica, quartzo e caulím no
município de Metias Barbosa, no Estado de Minas Gerais.
- Publicado no Diário Olicial de 8 de fevereiro de 1945

242

JUSTIÇA - Decreto de 7 de fevereiro de 1945 - AU
terras o cidadão brasileiro Jaime Saldanha da Gama
Frota a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais classe X - em terras do município e comarca de Piraju,
Estado de São Paulo. Publicado no Diário Oficial
de 9 de fevereiro de 1945
' .

243

17.770 -

17.771

M
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17.772 -

JUSTIÇA Decreto de 7 -de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Jaime Saldanha da Gama
Frota a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais
- classe X - em terras dos municípios de Pireju e Fartura, no Estado de São Paulo e Carlópolis, no Estado
do Paraná. - Publicado no Diário Oficial de 9 de feve-

reiro de 1945
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JUSTIÇA Decreto de 7 de fevereiro de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro Osmar Radler de Aquino a
pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais - classe X
- em terras das comarcas e municípios de Ribeirão Claro
e de Jacarê:únho, no Estado do Paraná. - Publicado no
Diário Oficial de 9 de fevereiro de 1945

245

JUSTIÇA - Decreto de 7 de fevereiro de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro Cristóvão Dias de Ávila Pires
a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais . . . . .:. classe
em terras dos municípios de' 'Joaquim Távora e de
Tomaaina, do Estado do Paraná. - Publicado no Diário
Oficial de 9 de- fevereiro de 1945 .. ",., .. ,
'.

246

JUSTIÇA Decreto de 7 de fevereiro de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro José Ermida de Morais a
pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais classe
X em terras do município de- .Iacerêaínho, Estado do
Paraná. Publicado no Diário Oficiai de 9 de feve~
"reiro de 1945 ,.,
',
,
,
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246

Decreto de 7 de fevereiro de 1945 Autoriza a Sociedade Agr-ícola e Pastoril de Uruguaiana a realizar uma
exposição internacional de animais, - Não foi publicado
'ainda no Diário Oficial por falta de pagamento ,.,...

241

AGRICULTURA Decreto de 7 de fevereiro de 1945
Outorga concessão à Companhia Sul Mineira de Eletricidade, com sede no .Rio de Janeiro, para aproveitamento progressivo da energia hidráulica de um desnível
existente entre os vales do ribeirão São Bernardo e do
rio Piranguçu, no distrito de Piranguçu, município de
Itajubá, Estado de Minas Gerais. - Publicado no Diário
1
Oficial de 22 de fevereiro de 1945. • • • , •• " • • • • • , . . . . .

247

AGRICULTURA - Decreto de 7 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Otávio Monteiro Reis a
fazer a lavra da jazida de carvão mineral no município
de São Jerônimo, do Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado 'TIO Diário OficiaI de 9 de fevereiro de 1945 ..

250

AGRICULT0RA - Decreto de 7 de fevereiro de 1945
- Renova o Decreto n. 9,868, de 7de julho de 1942 .
.:.- Publicado no Diário Oficial de9 de fevereiro de 1945

2.51

AGRICULTURA - Decreto de 7 de fevereiro de 1945
- Renova o Decreto n.? 9,755, de 18 de junho de 1942,
- Publicado no Diário Oficia! de 9 de fevereiro de 1945
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AGRICULTURA - Decreto de 8 de fevereiro de 1945
....:- Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Marçal de Maria
a pesquisar acre e associados no município de Picui, no
Estado da Paraíba. - Publicado no Diário Oficial de 14
de fevereiro de 1945

252

AGR!CULTUR/, - Decreto de 8 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brer ileiro Tomás Valentim da Costa
a pesquisar diamante no município de Diamantina, no
Estado de Mbnas Gerais.
Publicado no Diário Oíiciel
de 14 de fevereiro de 1945
.

253

AGRICULTURA Decreto de 8 de fevereiro de 1945
Autoriza a Sociedade Brasileira de Mine-ração Fama
Limitada a pesquisar amianto crísolita no município de
Nova Lima, no Estado de Minas Gerais. Publicado
no Diário Oficial de 14 de fevereiro de 1945
.
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17.784 -

17.785

17.786 -

17.787 -

17.788 -

1'1.789 -

AGRICULTURA
Decreto de 8 de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileira Valdemar Marques de
Assis a pesquisar minério de ouro e associados no município de Pequi, Estado de Minas Gerais. Publicado
no Diário Oiícisl de 14 de fevereiro de 1945
AGRICULTURA - Decreto de 8 de fevereiro de 1945
Autor-iza o cidadão brasileiro Liberato Garcia de ToIeda a pesquisar quartzo no município de Cristalina, do
Estado de Goiás. Publicado no Diário Oficial de 14
de fevereiro de 1945
;...................

254

255

AGRICULTURA - Decreto de 8 de fevereiro de 1945
-- Autor-iza o cidadão bra-sileiro OEnto Estêves Vieira a
pasquíeer quartzo e pedras coradas no município de Novo
Cruzeiro, no Estado de Minas Gerais. ---.,.. Publicado no
Dinrio Oficial de 14 de fevereiro de 1945

255

AGRICULTURA
Decreto de 8 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasilefro Augusto Winhaslci a pesquiser calcário e associados no município de Cêrro Azul,
no Estado do Paraná. - Publícedo no Diádo Oficial de
14 de fevereiro de 1945

256

VIAÇÃO Decreto de 8 de fevereiro de - 1945 Aprova instruções para as tomadas de contas dos concessionários de portos organizados. - "Publicado no Diário
Oiíciet de 10 de fevereiro de 1945

257

VIAÇÃO -

Decreto de 8 de fevereiro de 1945 - Aprova
reparação da
ponte de Iga-pó" na Estrada de Ferro Central do Rio
Grande do Norte'. - Publicado no Díerío Oficial de 10
de fevereiro de 1945 ..............................•

265

FAZENDA ...---- Decreto de 8 de fevereiro de 1945 - Suprime cargo extinto. r - Publicado no Diário Oficial de
10 de fevereiro de 1945

265
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17.791 -

FAZENDA -

Decreto de 9 de fevereiro de 1945-.-

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Ari Fonseca a com-

prar pedras preciosas. 24 de fevereiro de 1945

Publicado no Diário Oiiciel de
266

17.792 -- FAZENDA -- Decreto de 9 de fevereiro de 1945 ........
Autoriza o cidadão brasileiro Eamerindo Pereira a comprar
pedras preciosas. Publicado no Diário Oficial de 24

de fevereuD de 1945
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••••••••••••••

FAZENDA Decreto de 9 de fevereiro de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro Deocleciano Oliveira

17.794 -

0

266

;;J;

comprar pedras preciosas. - Publicado no Diário Oficial
de 24 de fevereiro de 1945
.

266

FAZENDA Decreto de 9 de fevereiro de 1945 --Autoriza o cidadão brasileiro César Rodrigues Baldoino ;3
comprar pedras preciosas. - Publicado no Diário Oficial
de 24 de fevereiro de 1945
_

267

FAZENDA Decreto de 9 de fevereiro de 1945 Autoriza a cidadã brasileira Odete de Barros Nemi a
comprar pedras preciosas. - Publicado no Diário Oficial
de 24 de fevereiro de 1945 ..•................ _ . . . . .

267

AGRICULTURA - Decreto de 9 de fevereiro de 1945
Outorga à Cia . Sul-Mineira de Eletricidade, com sede no
Rio de Janeiro, concessão para aproveitamento da energia
hidráulica da cachoeira "Poço Fundo" no rio Machado,
no distrito de Gimir-im, município de igual nome,. Estado
de Minas Gerais. Publicado no Diário Oficial de 22
de fevereiro de 1945

268

Decreto de 9 de fevereiro de 1945 Autoriza a The
Texas Company (South América Ltd.) a construir, entre
as ilhas Sêca e do Governador, uma linha de transmismissão, sob a tensão nominal de 6.000 volts, e com a
extensão de 1.340 metros. Não foi publicado ainda
no Diário Oficial por falta de pagamento. . . . . . . . . . . . . .

270

AGRICULTURA -Decreto de 9 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Carlos Alberto de Loyolla
a pesquisar minério de aírcônio e associados no município
de Águas do Prata, no Estado de São Paulo. Publicado no Diário Oficial de 15 de fevereiro de 1945

270

AGRICULTURA - Decreto de 9 de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Fernando Sousa Melo
Viana a pesquisar minério de ferro e manganês, no municipio de Pitanguí, no Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário Oficial de 15 de fevereiro de 1945 ..

271

AGRICULTURA Decreto de 9 de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto Liviero a pesquisar caulim e associados no município de Santo André,
no 'Estado de São Paulo. - Publicado no Diário Oficial
de 15 de fevereiro de 1945
........
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AGRICULTURA Decreto de 9 de fevereiro de 1945
Autoriza os cidadãos brasileiros J óaquim Araújo Abreu e
Jo~é Araújo Abreu a pesquisar mica, quartzo, pedras coradas e associados no município de Sabinópclis, no Estado
de Minas Gerais. Publicado no: Diário Oficial de 15
de fevereiro de 1945

273

AGlRICULTURA Decreto de 9 de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Fernandes a
pesquisar calcário e associados no município de Santa
Luzia, no Estado de Minas Gerais. - Publicado no Diário
Oficial de 15 de fevereiro de 1945

274

AGRICUL'rURt. Decreto de 9 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Clito Lemos de 'Azevedo
a pesquisar mica e" associadas, no município de Vassouras,
no Estado do Rio de Janeiro. Publicado no Diário
Oficial de 15 de fevereiro de 1945

2'74

AGRICULTURA Decreto de 9 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Jamil Rachid de Melo a
pesquisar mica e associados no município de Resplendor,
no Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário
Oficial de 15 de fevereiro de 1945
_. . . . . .

275

-TRABALHO - Decreto de 10 de fevereiro de'1945 Autoriza a cobrança, per meio de selos, das custas que
couberem às Caixas de Assistência dos Advogados. Publicado no Diário 'Oficial de 15 de fevereiro de 1945

276

JUSTIÇA
Altera a,
atendidas
Ministério
no Diário

Decreto de 14 de fevereíro: de 1945 lotação numérica e nominal das repartições
pelas Quadros Permanente e Suplementar do
da Justiça e Negócios Interiores. - Publicado
Oficial de 16 de fevereiro de 1945

276

AGRICULTUR,A - Decreto de 14 de fevereiro de 1945
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Sumidouro a construir uma linha de transmissão, sob a tensão nominal
de 11.000 volts, entre as cidades de Carmo e Sumidouro,
no Estado' do Rio de Janeiro. Publicado no Diário
Oficial de 12 de março de 1~45

280

17.808

AGRICULTURA - Decreto de 14 de fevereiro de 1945
- Autoriza a "The São Paulo 'I'ramway, Light and Power
Company Ltd." a construir uma linha de transmissão,
entre a sua sub-estação existente no lugar denominado
Estiva e a fábrica, em construção, das Indústrais Químicas
Electra Cloro S. A., no Estado de São Paulo. Publicado no Diário Oficia! de 19 de fevereiro de 1945..

280

17.809 -

AGRICULTUlRA - Decreto de 14 de fevereiro de 1945
Outorga à Companhia -Elétrica Caiuá eutodseção de
estudos para aproveitamento de energia hidráulica no salto
Carlos Botelho, no rio Aguapeí, Estado de São Paulo.
Publicado no Diário Oficial de 20 de fevereiro de 1945
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AGRICULTURA - Decreto de 14 de fevereiro de t945
- Autoriza a Emprêsa Fôrça e Luz Espera Feliz a ampliar com um grupo hidro-elétrico de 300 kVA as instalações do serviço público de eletricidade de Espera: Feliz,
no Estado de Minas Gerais. - Publicado no Diário Oficial de 7 de março de 1945

17.811 -

282

VI/,çÃO - Decreto de 15 de fevereiro de 1945 - Altera
a redação da letra í, do art. 75 do regulamento aprovado
pelo Decreto n.? 21.111, de 1 de março de 1932. -

Publicado no Diário OJ{ciaI de 17 de fevereiro de 1945
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17.814
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JUSTIÇA
Decreto de 16 de fevereiro de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro Oscar F'ilgueiras a pesquisar
L-

jazidas de Tochas betuminosas e píro-betuminosas
classe IX em terras do município de Píndamonhangaba, no Estado de São Paulo, Publicado no Diário
Oficial de 20 det Ievereiro de 1945

283

JUSTIÇA
Decreto de 16 de fevereiro de 1945 Autoriza a Comissão de Energia Térmica a pesquisar
jazidas de rochas betuminosas e piro-betuminosas classe IX em terras situadas na comarca e município
de Tatui, Estado de São Paulo. - Publicado no Diário
Oficial de 20 de fevereiro ele 1945
.

284

Decreto de 16 de fevereiro de 1945 - Autoriza o Ginásio
do Instituto de Educação, com sede em Maceió, no Estado
de Alagoas, a funcionar como colégio. Não foi pubficado ainda no Diário Oiiciel- por falta de pagamento

285

FAZEf\.mA -

EX'I'ERIOR - Decreto de 16 de fevereiro
Altera dispositivos dos Regulamentos aprovados pelos Decretos ns. 4.219, de 7 de junho de 1939, e
22.717, de 16 de maio de 1933. - Publicado no Diário
Oticiel de 19 de fevereiro de 1945 .....'. . . . . . . . . . . . .
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17.816 -GUERRA -

Decreto de 16 de fevereiro de 1945 -
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Torna

Insubsistente o Decreto n.o 12.219, de 9 de abril de
1943.
Publicado no Diário Oficial de 19 de fevereiro

,., .....
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JUSTIÇA Decreto de 17 de fevereiro de 1945 Suprime cargo extinto. Publicado no Diário Oficial
de 20 de fevereiro de 1945
"............

286

JUSTIÇA Decreto de 17 de fevereiro de 1945 Suprime cargo extinto. Publicado no" Diário Oficial
de 20 de fevereiro de 1945
.

287

JUSTIÇA Decreto de 17 de fevereiro de 1945 Suprime cargo extinto. Publicado no Diário Oficial
de 20 de fevereiro de 1945
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JUSTIÇA - Decreto de 17 de- fevereiro de 1945 -Suprime cargos extintos.. - Publicado no Diário Oficial de
20 de fevereiro de 1945

287

17 . 821

JUSTIÇA Decreto de 17 de fevereiro 'de 1945 Suprime cargas extintos. - Publicado no Diário Oficial
de 20 de feve-reir-o de 1945
.

288

17.822

JUSTIÇA - Decreto de 17 de fevereiro de 1945 - Suprime cargos extintos. - Publicado no Diério Oficial de
20 de fevereiro de 1945
.

288

1'7.823 -

JUSTIÇA Decreto de 17 de fevereiro de 1945 - Suprime cargo extinto. - Publicado no Diário Oficial
de 20 de fevereiro de 1945
.

289

17.824

JUSTIÇA Decreto de 17 de fevereiro de 1945 Suprime cargo extinto. - Publicado .no Diário Oficial de
20 de fevereiro de 1945
,
.

289

1'7.825

JUSTIÇA Decreto de 17 de fevereiro de 1945 Suprime cargos extintos. Publicado no Diário Oficial
de 20 de fevereiro de 1945
_
.

290

17.826 -

JUSTIÇA Decreto de 17 de fevereiro de 194·5 Suprime cargo extinto. Publicado no Diáíio Oficia!
de 20 de íeve:..eiro de 1945
.

290

17.827 -

JUSTIÇA Decreto de 17 de fevereiro de 1945 Suprime .cargos extintos Publicado no Diário Oficia!
de 20 de fevereiro de 1945
.

290

JUSTIÇA Decreto de 17 de fevereiro de 1945,Suprime cargos extlntos , I _
Publicado :fiO Diório Olicial
de 20 de fevereiro de 1945
.

291

JUSTIÇ'...A. Decreto de 17 de fevereiro de 1945 Supr-ime cargos extintos Publicado no Diário Oficial
de 20 de fevereiro de 1945
.

291

EDUCAÇÃO Dec-reto de 20 de fevereir-o de 1945 Autoriza o Ginásio juvenel de Carvalho, com sede em
Fortaleza, no Estado do C-eará, a funcionar como colégio.
- Publicado no Díério Oficial de 5 de março de 1945 ..

292

AGRIOULTURA f - GUEiRRA - Decreto de 20 de fevereir-o de 1945 - 'Revoga o Decrete n.v 13.117, 'de 5 de
agôsto de 1943. - Publicado no Diário Oficial de 20 de
fevereiro de 1945
.

292

GUER..R A Deoreto de 20 de fevereiro de 1945 , Autoriza. o Ministro da Guerra a substituir por Comissões
as Unidades do Exército em serviço de construção de estradas de ferr-o e 'de rodagem. Publicado no Diário
Oiicie! de 22 de fevereiro de 1945
.
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17.831
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'VIAÇÃO - Decreto de 20 de fevereiro de 1945 - Declara de' utilidade pública, para desapropriação pelo Depar.tamento dos Correios e Telégrafos, vários imóveis em
Belém, Estado do Pará. Publicado no Diério Oficial
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EDUCAÇÃO - Decreto de 20 de fevereiro de 1945 Concede subvenções a entidades desportivas, para o exercício de 1945. - Publicado no Diário Oficial de 22 de
feverei-ro de 1945
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JUSTIÇA- Decreto de 21 de fevereiro de 1945 Supr-ime cargo extinto. Publicado no Diário' Oficial
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VIAÇÃO Decreto de 21 de fevereiro de 1945 Suprime cargo extinto. - Puolicadó no Diário Oficial de
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AGRICULTURA - Decreto- de 21 doe fevereiro de 1945
- Suprime cargos extintoe . - Publicado no Diário Oficial
de 23 de fevereiro de 1945
.
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17.838 -

AE-RONÁUTIOA - Decreto de 21 de fevereiro de 1945
- Suprime cargo 'extinto. - publicado no Diário Oficia!
de·23 de fevereiro de 1945
.

297

17.839 -

AERCINAU:.rr-CA - Decreto de 21 de fevereiro de 1945
- Suprime cargo extinto. -r- Publicado no Diário OficiaI
de 23 de fevereiro de, 1945
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_ Suprime cargo" extintos - Publicado no Diário' Oficial
de 23 de fevereiro de 1945,
.
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FAZENDA Decreto de 22 de fevereiro de 1945 Dispõe sôbre [..'3 Tabelas do Pessoal da Caixa Econômica
Federal do Rio. de Janeiro, e dá entres providências Publicado no Diário Oficial de 2 de março de 1945
.
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17;843 -

FAZENDA Decreto de 22 de fevereiro de 1945 Autoriza transferência de aforamento a estrangeiro Publicado no Diário Oficia! de 24 de fevereiro de 1945
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17.844 -

FAZENDA _ Decreto de 22 de fevereiro de 1945 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de
24 de fevereiro de 1945 .. ,
,
.

319

17.845

FAZENDA Decreto de 22 de fevereiro de 1945 Autortse o cidadão brasileiro José Braz Neto a comprar
pedras preciosas - Publicado no Diário Oficial de 9 de
março de 1945
'
.

319

17.846 -

JUSTIÇA Decreto de 22 de, fevereiro de 1945 Concede à Sociedade de Carburantes Nacionais Limitada
autorização para funcionar - Publicado no Diário Oticiel
de 8 de março de 1945
.
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17.847 -

FAZENDA Decreto de: 22 .de fevereiro de 1945 Autoriza o Serviço do Patrimônio da União, do Ministério,
da Fazenda; a aforar a Regina Augusta Fanzeres da Silva,
de nacionalidade portuguêsa, o terreno de merinha que
mencione, situado na Ilha do Governador, da baia Guanabara, no Distrito Federal. - Publicado no Diário Oficial
de 24 de fevereiro de 1945 ............•... ~ ... ; .....
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FAZENDA Decreto de 22 de fevereiro de 1945
Concede cumento geral de salário e institui o regime de
salário-família na Caixa Econômica Federal do Estado do
Rio de Janeiro - Publicado no Diário Oficial de 2 de
março de 1945....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
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Joaquim Monteiro de Carvalho pelo Decreto n.? 9'.634, de
11 de junho de 1942 para pesquisar carvão e pirites no
no município de T'ibagi, no Estado do Paraná - Publicado
no Diário Oficial de 27 de fevereiro de 1945..........

335

17.850

AGRICULTURA - Decreto de 23 de fevereiro de 1945
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Minas Gerais Publicr-do no Diário Oficial de 14 de
março de 1945. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

335
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AGRICULTURA - Decreto de 23 de fevereiro de 1945
Concede à Sociedade Carbonífera Rio Caeté, Ltda.,
autoriaação para funcionar como emprêsa de mineração Publicado no Diário Oticiel de 15 de março de 1945..

338
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Soroceba, no Estado de São Paulo - Publicado no Diário
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AGRICULTURA - Decreto de 23 de feevrelro de 1945
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de 6 de março de 1945
.'
'"
.
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17.949
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17.951

17'.952 -
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AGRICULTURA ----- Decreto de 28 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Carlos Lopes Lauderes a
pesquisar calcário e associados no município de ArroioGrande, no Estado do Rio Grande do' Sul. - Publicado
no Diário. Oficial de 6 ele março de 1945
AGRICULTURA - Decreto de 28 de fevereiro de, 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Lázaro de Resende Lara
a pesquisar calcário e associados no município de Lagoa
Santa, no Estado de IVHna:; Geraís , Publicado no
Diário Oficiei de G de março de 1945
AGRICULTURA - Decreto de 28 de fevereiro de 1945
Autoriza a cidadã brasileira Ondína Freccía Caruso
Mec-Donald a lavrar jazida de carvão mineral no município de Urussanga, no Estado de Santa Catarina.
Publicado no Diário Oficial de 6 de marco de 1945 ....
AGRICULTURA - Decreto de 28 de f~vereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Afonso Carlos de Vilalba
Alvim, a pesquisar óxidos de ferro, argilas, ocree e
associados no muncipio de São Paulo, no Estado de
São Paulo . Publicado no Diério Oficial de' 6 de
março de 194·5 •..•.......•.....•••.......... ~ .. ' . .
AGRICUL'fU,R1\ - Decreto de 28 de fevereiro de 1945
- Autoriza o cidadão brasileiro Eurico Gucrnerí a lavrar
jazida de c~kário dolomitico TIO município de Camburtú, Estado de Santa Catarina. Publicado no Diário
Ondai de 6 de março de 1945

AGRICULTURA - Decreto de 28 de fevereiro de 1945
Autoriza o cidadão- brasileiro Hermano Chaves
Franck a pesquisar diatomita no município de Arquiraz,
no Estado do Coará. Publicado no Diéaio Oticiel de
6 de março de 1945
AGRICULTURA - Decreto de 28 de fevereiro de 1945
Autoriza a "The São Paulo Tramway, Light end
Pcwer Co. -Ltd c" a, ampliar suas inoralacôes e dá outras
providências. - Publicado no Diário Oficial de 28-2-1945
JUSTIÇA - Decreto de 1 de marco de 19,q·5 - Desapropria po-r utilidade pública imóvel no Distrito Federal. Publicado no Diário Oficia! de 5 de março de 1945 ....
-FAZEND'l':I. Decreto de 1 de março de 1945 Declara sem efeito o Decreto n.v 15.965, de 3 de julho
de 1944. - Publicado no Diário Oficial de 3 de março de
1945.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . ..
VIAÇÃO - Decreto de 1 de março de 1945 - Aprova
novos projeto e orçamento para obras na Estrada de Ferro
Santa Catarína . - Publicado no Diário Oficial de 14 de
'março de 1945
FAZENDA - Decreto de 1 de março de 1945 - IAutoriza o cidadão brasileiro Altino 1\1:at05 da Silva a comprar
pedras preciosas. Publicado no Diário Oficial de 17
ele marco de 1945
FAZENDA - Decreto de ~ de mar-o dG1 1945 Suprime cargo extínto. Publicado no Diário Oficial de 3 de
março de 1945 ....................•...............
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FAZENDA -:- Decreto cie 1 de março de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro belga Léon Valensa a comprar
pedras precioeas , Publicado no Diárh Oficiei de 16
de março de 1945

382

Decreto de 1 de março de 1945 Aprova a reforma
dos estatutos do Banco do Estado de São Paulo S. A.,
com sede na Capital do Estado de São Paulo - Não foi
publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento
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GUERRA Decreto de 5 de março de 1945 Cria
função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário
Mensalista da Escola do Estado Maior, do Ministério da
G:'~CíTa. , - Publicado no- Díéric Oíictoí de' 7 de março

de 19.45

'

' . . . . . . . . . . . . . ..

482

TRABALB:O Decreto de 5 de março de 1945 Altera ,3 Tabela .Numérlca Ordinária de Extranumerário
Mensalista do Serviço' Atuarial, do Ministério do Trabalho, 'Indústria e Ccmércio . - Publicado 110 Diádo Cficial
de 7 de março de 1945 .. .

483

17.958

EDUCACÃO - Decreto de 5 de marco de 1945 Altera a 'i';abela Numérica Ordinária de Extranumerário
Mensalista da Divisão do Orçamento do Ministério da
Educação e Saúde. - Publicado no Diário OliciaI õe 7
de ma1'O::0 de 194·5
.

485

17.959 -

AGRICULTURA Decreto de 5 de março de 1945
Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário Mensalista do Serviço de Documentação, do
Ministério da Agricultura. - Publicado no Diário Oficial
de 7 de março de 1945
.

487

:M:k'RINHA - Decreto de 5 de março de 1945 - Altera,
sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário Mensalista do Departamento de ArtiIbaria do Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras, do Ministério da Marinha. -" Publicado no Diério Oficial de 7
de março de 1945

487

17.961 -

VIAçÃO - Decreto de 5 de março de 1945 - Ap-rova
novas Tabelas Numéricas de Mensalistas e de Diaristas
da Administração do Pôrto do Rio de. Janeiro, institui
o regime de sa'lárjo-farni'lja e dá outras providências. Publicado no Diário Otíciel de 10 de março de 1945 ....

489

17.7962 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 5 de março de 19~·5 - Suprime cargos extintos. - Publicado no Diário Oiicicl de
7 de março de 1945

505

EDUCAÇÃO - Decreto de 5 de março 1945 Suprime cragos extintos. Publicado no Diário Oficial de 7
de março de 1945

505

EDUCAÇÃO - Decreto de 5 de março de 1945 -.-:.... Suprime cargo extinto. Publicado no Diário Oficia/de
7 de março do 1945
......•..........
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17.963 -
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17.965 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 5 de março de 1945 - Suprime cargos extintos. - ' Publicado no Diário Oficial de

17.966 -

EDUCAÇÃO -

Decreto de 5 de março de 1945 - Suprime cargo extinto. Publicado no Diário Oficial de
7 de março de 1945
- .......•....•. :
,.

506

17.967 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 5 de mraço de 1945 - Suprime cargos extintos. _ Publicado no Diário Oficia! de
7 de março de 1945 ..............•................

507

EDUCAÇÃO - Decreto de 5 de março de 1945 - Suprime cargos extintos. - Publicado no Diário Oficial de
7 de março de 1945
,..

507

17.969 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 5 de março de 1945 - Suprime cargos extintos. - 'Publicado no Diário Oficial de
7 de março de 1945 ..............................•

507

17.970 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 5 de março de 1945 - Suprime cergoe extintos. - Publicado no Diário Oficial de
7 de março de 1945
,...................

508

17.971 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 5 de março de 1945 - Suprime cargo extinto. - Publicado no Diário Otícisl de 7 de
março de ·1945

508

17.072 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 5 de março de 1945 - Suprime cargo extinto. ----' Publicado no Diáfio Oficial de '7 de
mz.rço de 1945.
. .. ... ... .. ...•. ... ... ... ...

509

17.,973 -

EDUc.AÇAo - Decreto de 5 de março de 194,5 - Suprime cargo extinto. - Publicado no Diário Oficial de 7 de
março de 1945

509

17.974 -

EDUCAÇAo - Decreto de 5 de março de 1945 me cargo extinto. - Março de 1945

509

17.975 -

EDUCAÇÃO - Decreto de õde março de 1945 - Suprime cargo extinto. - Publicado no Diário Oficial de 7 de
março de 1945

510

17.976 -EDUCAÇÃO - Decreto de 5 de março de 1945 - Suprime cargo extinto. - Publicado no Diário Oficial de 7 de
março de 1945
~' .. ',' . . .

510

17.977 ----' EDUCAÇÃO - Decreto de 5 de março de 1945 - Suprime cargo extinto. - Publicado no Diário Oficial de 7 de
março de 1945. .'....................•......... ,....

511

17.978 - , EDUCAÇÃO - Decreto de 5 de março de 1945 - Suprime cargo extinto. - Publicado no Diário Olicial de 7 de
março de 1945

511

7 de março de 1945 .............................••

17.968 -

17.879 -

506

Supri-

TRABALHO - Decreto de 5 de março de: 1945 - Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário Menealiste do Servíco de Estatística da Previdência e Trabalho, Indústria e -Comércio.· - Publicado no Diário Oficial
de 7 de março de 1945 ................•.... "......
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17.980 -

FAZENDA - Decreto de 6 de março de 1945- Exclui
do regime de liquidação 3S emprêsas que menciona e dá
outras providências. ~ Publicado no Diário ·Oficial de 8
de março de 1945 .....................•....• ~... ...

514

',AGRICULTURA - Decreto de 7 de març~ de 1945 Extingue cargo excedente. - Publicado no Diário Oficial
de 9 de março de 1945
:......

514

17.982

AGRICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 Suprime cargos extintos. _ Publicado :00 Diário Oficial'
de 9 ..d e março de 194-5 ........•...................

514

17.983

AGRICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 Suprime cargos extintos. - Publicado no Diário Oficial
de 9 de março de 1945
.

514

AGRICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 Suprime cargo extinto. - Publicado no Diáiro Oficial de
9 de março de 1945

515

AGRICULTURA ~ Decreto de 7 de março de 1945 ----.,;
Suprime cargos extintos. Publicado no Diário Oficial
de 9 de março de 1945

516

AGRICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 Suprime cargos extintos. ~ Publicado no Diário Oficial
de 9 de março de 1945 ....•...•......•............

516

\AGRICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 - Suprime cargos extintos. - Publicado no Diário Oficial de 9 de março de 1945

516

AGRICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 Suprime cargos extíntos , - Publicado no Diário Oficial
de 9 ae março de 1945

517

AGRICULTURA ~ Decreto de 7 de março de 1945 Transferência de reconhecimento de curso de agronomia
e de veterinária. - Publicado no Diário Oficial cie 9 de
de março de 1945
.

517

AGRICULTURA ---; Decreto de 7 de março de 1945 Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário Mensalista da Divisão de Águas, do Ministério
da Agricultura. - Publicado no Diário Oticísl de 9 de
março de 1945
.

518

FAZENDA - Decreto de 7 de março de 1945 - Altera
a -Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário Mensalista da Caixa de Amortização, do Ministério da Fazenda.
_. Publicado no Diário Oficial de 9 de março de 1945

519

AGRICULTURA -- Decreto de 7 de março de 1945
Autoriza os cidadãos brasileiros Sidney Delcides de Ávila.
Antônio Záccarc e Joaquim Lemos a pesquisar água mineral no município de Ibirá, no Estado de São Paulo. Publicado no Diário Oficial de 14 de março de 1945 . ~..
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AGRIC':iLTURA Decreto de 7 de março de 1945 Autr..i1.za a cidadã. brasileira Maria Rezende. a pesquisar
c!<ssiterita e associcdos no município de João del Rei, no
Estado de Mines Gerais. - Publicado no Diário Oficial
de 14 de março de 1945

521

17.994 -:- AGRICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 Declara caduco o Decreto n.v 11.799, de 5 de março de
1945. - Publicado no Diério Oficia! de 9 de março de

1945.
17.995 -
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. .. . . . . . . .. .

.522

AGRICULTU:K1.A - Decreto de 7 de março de 1945 Torna sem efeito o Decreto n.? 12.497, de 27 de.rnaío de

1943.

' . . . . .. .

522

Decreto de 7 de maroç de 1945 Renova o Decreto nO. 928, de 9 de jü1.ho de 1942 - Publicado no Diário Oficial de 14 de março de 1945

523

AGRICULTURA Decreto de 7 ele março ele 1945 Al!toriza' Q cidadão brasileiro Oscar Júlio Iken a pesquisar
calcérto, calcite, xisto argiloso e associados elo município
de Iporenga, no Estado de São Paulo. Publicado no
Diário Oficial. de 14 de março de 1945

524

17.998 -

AGRICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 Autoriaa o cidadão brasileiro João Alves de Sousa a pesquiser mica e associados no município de Manteria, do
Estado de Mines Gerais. - Publicado no Diário Oficia!
de 14 de mcrçc de 194·5 ... ,
.... .. .. .. . .

524

17.999 -

ACH.ICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro Aleindo Gomes GC Melo a
pesquisar scheelita, no município de São Tomé, no Estado
do Rio Grande do Norte. - Publicado no Diário Oficial
de 14 de março de 1945

525

18.000 -

AGRICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro Roberto Manuel de Oliveira
Chagas a pesquisar sal-gema no município de Cctlnguiba,
no Estado de Sergipe. - Publicado no Diário Oficiai de
14 de rnarço de 194-5 ....'..........................

525

18.001 -

AGRICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 Renova o Decreto n,'> 8,991, de 12 de março de 1942.
Publicado no Di6.áo Oiíciel de 14 de rnar-ço de 1945

526

18.002 -

AGRICUL'TUR.A - Decreto de 7 de marco dei 1945 Autoriza o cidadão bracíteiro Epaminondas ~Luís de Amorim a lavrar jazi da de calcário, mármore e associados no
município de Itararé, no Estado de São Paulo. - Publicado no Diário Oficial de 14 de março de 1945

527

17;996 -

17.997

18.003 -

.

AGRICULTURl~.

-

AGRICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 Autoriza a Emprêsa Terr-as e Colonização da Organização
Henrique Lago - Património Nacional ~- a pesqisar C:;.II'vão mineral no município de Orleens, no Estado de Santa
Catarina. - Publicado no Diário Oficial de 14 de março

de 1945

528
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18.004 -

18.005 -

AGRICULTURA -,Decreto de 7 de março de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Ricardo Martins do Nascimento a pesquisar mica, quartzo e esscociados, no município de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais.
- Publicado no Diário Oficial de 14- de março de 1945. .
AGRICULTURA "":".Decreto de 7 de março de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro Rcdrigo Otávio Filho -a Iavrar jazida: de ilmenire, monaaita e aircônío, no município de Santa Cruz, no Estado do Espírito Santo. - ' Publicado no Diário Ofi;ial de 14 de março de -1945 .... ,; .

529

530

18.006

AGRICULTURA - Decreto de 7 de, março de 1945Renova o Decreto n.v 9.641, de 1 f de junho de 1942.- Publicado no Diário Oficial de 14 de março de 1945 ....

531

18.007 -

AGRICULTURA - Decreto de 7de março .de 1945-Concede 'Companhia de 'Cimento Portland Paraíso, autorização para funcionar corno emprêsa de mineração. Publicado no Diário Oficial de 17 de março de 1945 ._-...

531

.AGRICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro Roberto Manuel de Oliveira
Chagas a pesquisar salgema no município de Cotinguiba,'
no Estado de Sergipe. - Publicado mo Diário Oficial de
:................
14 de março de 1945

532

18.008 -

18.009 -

AGRICULTURA ..-...,.- Decreto de 7 de março de 1945 Autoriza os cidadãos brasileiros, Daniel Castefion, Sebestião Teixeira Lopes Lima e José Roberto de -Oliveira a
pesquisar bauxita, hidrargifita, mica e associados, no município de São João Nepomuceno, no Estado. de Minas
Gerais. - Publicado no Diário Oticioí de 14 de março
de 1945 . . ....
AGRICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro .Icão Casimira de Faria a
pesquisar mica e associados, no município de Miradouro,
no Estado de Minas Gerais. - Publicado no Diário Ofi~
ciel de 14 de março de 1945
,
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533

AGRICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 ~
Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Gonçalves Barbosa a perquisar mica e associados, no município de Caratlnga, no Estado de Minas Gerais. - Publicado no Diário
Oficial de 14 de março de 1945 .. ,
,.......
~AGRICULTURA --:- Decreto de 7 de .marcç de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim de Andrade Vilela
a pesquisar bauxita e associados, no município' de"Jtriz de
Fora, no Estado doe Minas Geraís. :-- Publicado noDiário
Oficial de 14 de março de .1945 ... , ..•..... , .. ,.....

534

534

AGRICULTURA - Decreto de 7 de marco de 1945 -:Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Go~çalves Linhares a pesquisar algamatolito e 'ta lco, no município de: -Pará
de Minas, no Estado de Minas Geraie.: - Publicado no
Diário Oficial de 14 de março de 1945
,
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536

AGRICULTURA -- n~cretn. de ','lüe .rnarço- de 194·5 Renova .o Decreto )-,.0 .10..'7.01, .de .2?-éê!" outubro de 1945
- Publicado nó Diário ,Oiiciald0 .,14 de março de 1945

-536

AGRICULTURA - Decreto de '7 ,(~8 H'9.rÇQ de 19<:,5 Concede 'à --Eroprês:,- ce '1V!i1',e:i"ação do Paraná Limitaria
autoriaaçâo Tiara funcícnar como .eroprêsa de-mineração.
Publicado .no Dif.,,;o QJ.kfd,de 1.7 -de :i1.>\?XÇO de 1945 ...

537

AGRICULTIJRA - Decreto c!{-;.,7ce. ronrço de 1945 - '
A"Utozif::ao cldedâo 'brasileiro Jllvcli:in~) A.lve:> Martins a
'Iavrar jazida de mica e eesoctedce.o.o rounicipio de-Capelinha,no. Estado de 'l\(.:in3.S 'G8-IlJ;.:~ . - - Y,:;hli.cado 1.0 Diário Oficial -de 14 de março de 19<'5
.

537

AGRICDLTüEA --- Decreto de '7
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de 19":5

lL1tGr~za. o' '.dda~ão 'b;asi18iro'R?driE;~ ',?t~\d.o Fil~o a la-
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18.019 -

18;(;19 -

18.021 -

l~l"er;itFJ.,

;:2'10n~;>;it8., 7,"·':'C:110

e rutilo,

110-

1nUll!.dpiode Aracrua, i~0 Estado .do 'J:!:s-pír1to Santo. Pub.icodc no D:/i.-.f.c o,e~,,;,':,'1 de 14 da E"l.';ll'-çO da 19~5 ....

538

AGIV':CUUtUHA -- Decreto de ',7 ,(~Z rcarço de 19[,5 Autoriza. o Ci::{o:d'i-a -brasileiro Bresilio Vieira' Ba-bosa a Iavrar jazida de arg~la rerratérja eas:so~iad.os, no rouniciplo
de São P2.üIo, no. Estado Ú(!SRO PB.U~o. - Publicado no
Diéiio .ofieit:1 de l/:· de 1~J:H::Ç0 de 1945
'
.

538

:A:GRICULTUlRlfr,- ~ ~.Je":'i·0to 'de 7 de marco de 1945 ~
Autoríaa ·0 cidadão brasileiro Lub 'l?olandaMGP..tBilBgro
a; Ievrar jeaida .de-megnesita.e -aseoc iados, no município
.de Iguatu, no Estado .do 'Ceará. - p(tt)!Icado no Diário
Uííciel .de 14 .de enerço-de '19-"1-5
.

540

AG-RICULTDxA -- D2~~~·8tO de :Ide março de 1945 Auto:d7.a .c cidadão beesileíro .Benja-nim .Jacob de Sousa
a- peequicar curo. EO rccnlcipio de Discnentina, na Estada
de.Mines Gerais. _·::'::>t'.1:::~icaclo no JJii!oJ"lo Oticiol
14 de
março de 1945
" .. _., ..

541

AGRICUL'1'UR:i\ - Decreto IC"!-e-'J .de snarço de 1945 Autoriza '0 'cidedâo -braeileiro 'Teüd6sio:Hercu1<1uoda COS~
da 'Íl .pesquísar .mlca le eesccicdos, ;1':.0 .rmmicipio de Bom
Jesus··do.·Ga1ho, no Estado de 'l\<1i.nas- 'Geraie . -Publicade no Diério Oficial deU .de março .de 194,5
,

542

AGRICULTURA '--'OBc1"e'to ·c.e7 de "-i18XÇO ·ÔQ 1945 Autortza .o .cidadâo 'braellelro Ãngelc 'Ph~}:~8irO 'Bittenccurt
e.pesquisar mica, -qraartzo.-pcdres-coradas, .ceulím e asso-cíedcs, no muniofpioide Rio "Prêto, .do 'Estudo de Minas
Gerais, - Publicado 110 Diário Oficbl àe 14 de março de
1945".
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18.024 -

AGRICULTURA - Decreto de? .de março de 1945
Autoriza o cídedâo brasileiro Rcdrigo Otávio Filho a lavrar jazida de .ilmeniüa, monaaita e airconita, no município
de Vitór-ia, no Estado do Espírito Santo. - Publicado no
Diário Oficial de 14 de março de 1945

543

18.025

Decreto ele 7 de março de 1945 -R,etifica o Decreto
n.? 16.380, de 16 de agôsto de 1944 Não foi publlcedo ainda no Diário Oficial, por falta de pagamento

544

AGRICULTURA Decreto de 7 de março de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Rodrigues Pratos a
pesquisar mica e associados no município de Malacacheta
no Estado de Mines Gerais Publicado no, Diário
Oficial de 14 de março de 1945

544

18.027 -

AGRICULTURA - Decreto de ,7 de março de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Teodósio Herculano da Costa
a pesquisar mica Q associados no município de Bom Jesus
do Galho, no Estado de Minas Gerais Publíccdo no
Diário Oficial de 14 de março .de 1945................

545

18.028

AGRICULTURA - Decreto de 7 de março de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro Jesuíno Inácio Pereira a pesquisar quartzo no município de Vitória da Conquista, no
Est",do da Beh ia Publicado no Diário Oficial de 14
de março de 1945. . . .
.

545

18.029

MARINHA - Decreto de 8 de março de 1945 - Cria
funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário rnensafiata da Odontocliníco Central da Marinha,
do Ministério de Marinha - Publicado no Diário Olicial
de 10 de ma!"ço de 1945. . . .
.

546

18.030

EDUCAÇÃO - Decreto de 8 de março de 1945 - Altera
a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário Mensalista do Serviço de Administração do Ministério da Educação e Saúde -.,. Publicado no Diário Oiícial de 10 de
'março de 1945
.

546

FAZENDA Decreto de 8 de março de 19L!·5 Crle
funcôes na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerád~ Mensalista da Caixa de Amortlaaçãc, do Mínistérío
da Fazenda Publicado no Diário Oficial de 10 de
mar·ço .de 1945.
.. '"
.

548

GUERRA Decreto de 8 de rnerco de 1945 -'- Suprime cargos extintos Publicado ':;0 Diário Oficial de
10 de março de 1945. . . .
;
.

548

FAZENDA ---...:: Decreto de 8 de março de 1945 - Aprova
o Regimento da Comissão de Investimentos - Publicado
no Diário Oficial de 13 de março de 1945
~
.

549

MARINHA - Decreto de 8 de março de 1945 - Dispõe
sôbre a lotação nominal das repartições' do Ministério
da Marinha Publicedo no Diário Oficial de 22 de
março de 1945.
.
'
.

554

18~026

-

18.031

13.032 -

18.033 -

18.034 -
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18.035 -

Decreto de 9 de março de 1945 -

Autoriza o cidadão

brasileiro João Duarte da Silva a comprar pedras preciosas Não foi publicado ainda no Diário Oficial, por

falta de pagamento. . . . ."
18 ,036 -

EDUCAÇÃO -

Decreto de 9 de março de 1945 -

.

554

Altera

a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário Mensa-

lista da Divisão do Pessoal, do Ministério da Educação e
Saúde - Publicado no Diário Oficial de 12 de março de

1945. . . . . .......................•.............
18,037 -

TRABALHO -

Decreto de 9 de março de 1945 -

555

Altera

a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário Mensalista do Departamento Nacional de Seguros Privados e

Capitalização, do Ministério do Trabalho, Indústria e CoPublicado no Diário Oficia! de 12 de março de

mércio -

.

557

18 038 -

FAZENDA - Decreto de 9 de março de 1945 Cria
funções em comissão e funções gratificadas na Tabela
Numérica Ordinária da Caixa Econômica Federal de São
Paulo, inclui função em comissão na Tabela Numérica Suplementar da mesma Ceixa e dá outras providências Publicado no Diário Oficial de 12 de' março de 1945 ...

559

18.039 -

GUERRA - Decreto de 9 de março de 1945 - Cria os
Depósitos de Moto-mecanização de Recife e Pôrto Alegre
Publicado no Diário Oficiai de 12 de março de 1945

550

18.040 -

EXTERIOR - Decreto de 12 de março de 1945 - Cria
um Consulado honorário em Castilho Publicado no
Diário Oficial de 14 de. ma·rço de 1945 . "
"
.

560

18.041

AERONÁUTICA - Decreto, de 12 de março de 1945 Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis
situados em Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro
Publicado no Diário Oficial de 14 de março de 1945 ..

560

18.042

AERONÁUTICA - Decreto de 12 de merço de 1945 Desapropria, por utilidade pública, a Ilha dos Ferros e
Ilhota da Casa das Pedras, com tôdas as instalações nelas
existentes - Publicado no Diário Oficial de 14 de março
de 1945.
,

.

560

EDUCAÇÃO Decreto de 12 de março de 1945 Autoriza o Ginásio Santíssimo Sacramento, com sede em
Maceió, no Estado de Alagôas, a funcionar como colégio
l--o Publicado no
Diário Oficial de 19 de março de 1945

561

Decreto de 12 de março de 1945 Autoriza o Ginásio
Marcelino Chernpagnat, com sede em Curitiba, no Estado do Paraná, a funcionar como colégio - Não foi publicado ainda' no Diário Oiiciel, por falta de pagamenta.
. ....................•..............

561

EDUCAÇÃO Decreto de 12 de março de 1945 Altera a Tabela Nu~éric81 Ordinária de Extranumerário
mensalista da Faculdade de Odontologia, do Ministério da
Educação e Saúde Publicado no Diário Oficial de 14
de março de 1945
,. ..........•.... :
.

562

1945. . .

.

.

18.043 -

18.044 -

18.045 -
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18.046 -

EDUCAÇÃO Decreto de 12 de março de 1945 Altera a 'I'ebela Numérica Ordinária, de Extranumerário
mensalista da Divisão de Organizaçãà Hospitalar, do Ministério da : Educação e Saúde· Publicado no Diário
Oficial de 14 de março de 1945
.

562

JUSTIÇA - Decreto de 12 de março de 1945 - Cria
funções na Tabelô> Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista do Departamento Administrativo do Serviço Público Publicado no Diário Oficial de 14 de
março de 1945.
.
'..

564

18.048 -

MARINHA - Decreto de 12 de
a Tabela Numérica Ordinária de
Hsts, do Departamento de Rádio
da Ilha das Cobras - Publicado
de março de 1945. . . .

566

18.049 -

FAZENDA - Decreto de 12 de março de 1945 - Altera
a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista do Serviço de Comunicações do Ministério da Fazenda - Publicado no Diário Oficial de 14 de março de

18.047 -

1945.
18.050 -

. ..

março de 1945 - Cria
Extranumerário mensado Arsenal de Marinha
no Diário Oficial de 14
1• • • • • • • • • • • • • •

.

567

TRABALHO Decreto de 13 de março de 1945 Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário
mensalista do Departamento de Fustíça do Trabalho, do
Conselho Nacional do Trabalho - Publicado no Diário
Ofioial de 15 de março de 1945.
. . .. .....

570

18.051 -

EDUCAÇÃO Decreto de 13 de março de 1945 ~
Autoriza o Ginásio Belmiro César, com sede em Curitiba,
no Estado do Paraná, a funcionar como colégio - Puhlicada no Diário Oficial de 2 de abril de 1945

572

18.052 -

Decreto de 13 de março de 1945 - Autoriza o Ginásio
Além Paraíba, com sede em Além Paraíba, no Estado
de Minas Gerais, a funcionar como colégio - Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento. .

572

18.053 -

Decreto de 13 de março de 1945 - Autoriza o Ginásio
Divina Providência, com sede em Curitiba, no Estado do
Paraná, ô.t funcionar como colégio
Não foi publicado
ainda no Diário Oficial por falta de pagamento

572

Decreto de 13 de março de 1945
Autoriza o Ginásio
Salesíano Nossa Senhora do Carmo, com sede em Belém,
no Estado do Pará, a funcionar como colégio - Não foi
publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento

572

EXTERIOR Decreto de 14 de março de 1945 Faz público o depósito do instrumento de ratificação, por
parte do Govêrn., da Colômbia, da Convenção pera a
repressão do tráfico ilícito- de drogas nocivas e respectivo
Protocolo de assinatura, firmados em Genebra, a 26 de
junho de 1936 - Publicado no Diário Oficial de 16 de
março de 1945. . . . .. '. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .

573
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18.056 ..,....- EDUCAÇÃO Decreto de 14 de março de 1945 Autoriza o Ginásio Nossa Senhora da-s Mercês, com sede
em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, a funcionar como
colégio Publicado no' Diário Ofi;iaJ de 27 de março
de 1945.
. . "" . . . . . . . . . . . . .. . ..•.. . . . . . . . . . . . .
18.057 -

573

EDUCAÇÃO Decreto de 14 de março de 1945 Autoriza o Ginásio da Imaculada Conceição, com sede em
Fortaleea, no Est<:odo do Ceará, a funcionar como colégio
~ Publicado no Diário Oficial de 26 de março de 1945

573

AGRICULTURA - Decreto de 14 de março de 1945'Altera o art. 1.0 do Decreto n.? 11.172, de 30 de dezembro de 1942 - Publicado no Diário Oiíciel de 16 de março
de 1945.
.,
,...................

57.1-

AGRICULTURA - Decreto de 14 de março de 1945 Retifica o art. 1.0 do Decreto n.? 17.089, de 8 de novembro de 194"4 Publicado no Diário Oficial de 19
de março de 1945 .

575

18.060 ----'- Decreto de 14 de março de 1945 - Autorlaa.e Amoligonita S. A. Indústria Cerâmica, a transformar 50% do seu
capital e em ações ao portador - Não foi publicado ainda
no Diário Oficia! por falta de' pegamento ..

575

18.058 -

18.059 -
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18.061 -

AGRICULTURA - Decreto de 14 de merçc de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro Ari Sales a pesquisar mica
c associedos no município de Governador Valadares, no
Estado de Minas Gerais ----'- Publicado no Diário Oficia!
de 19 de março de 1945

576

18.062 -

AGRICULTURA - Decreto de 14 de março de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro Eurico Guarnert a lavrar
jazida -de calcário dolomítico no município de Campos, no
Est&·do do Rio de Janeiro - Publicado no Diário Oficia!
de 19 de março de 1945 ...

576

18,063 -

AGRICULTURA - Decreto de 14 de março de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro 'Rafael Caio Nunes Coelho
a pesquisar mica e associados no -município de Pessanha,
Estado de Minas Gerais Publicado no Diário Oficial
de 19 de março de 1945 .

577

18.064-'- AGRICULTURA - Decreto de 14 de março d;I945 Autoriza a cidadã brasileira Joana Loureiro da Cunha a
pesquisar talco, amis.nto e associados no município. de
Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais - Publicado no
Diário Oficial de 19 de março de 1945,.

578

o

o

•

•

o

o

o

o

•

•

o

o

o

o

o

•••••

•••••

o

18,065 -

13.066

o

o

•••

o

.0

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

•

•••••

••

o

•

o

o

o

o

•

•

o

•

•

AGRICULTURA - Decreto de 14 de março de 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo José do Nascimenta a pesquisar diamantes no município de Discnantína,
no Estado de Minas Gerais Publicado DO Diário
Oficia! de 19 de rr:.m'çode 1945 .
AGRICULTURA - Decreto de 14 de março de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro Júlio Carneiro Pontes a pesquisar' calcita e essociados no município de Pirai, no
Estado do Paraná - Publicado no Diário' Oficia! de 19
de março "de 1945
1,. • • • • • • • ...
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579

579

1S.06'1 -

18.068 -

AGRICULTURA\-' Decretei d~' 14, de" março": de.' t9'il5'-'
Autoriza o cidadão- JJrasileird' Âureo' A.l".;es' d'é\ Azev.edo
a pesquisar quartao' e' asscciadbs- no munícrpic)' dk: Santa
Teresa, no Ekta-dh do'. Espírito. S'en:tb-, Publicado] ,Ut1
Diário Oficic.1 d~ 19-' de' março" de 19!1-'5:

580

AGRICUL'nJRtt - Decreto- de 14 d~' mzrsO, de' 19.45;: Autortea o ctdedão, brasileiro, VI,gshington, 'Pires' Gavião
a pesquíscc quartzo no. munícipío da'- Itararé: do Estado, de
82.0 Paulo
Pubtíeedo. no; Doirio Oíicioi: dê, 19: de: marco
de 1945.
.
:.

581

de

AGRICULTURA:· - Decreto. de 14
março-de 1'9'1-5Autoriza O eid'gdClj' Srasileíro- J08.quiút 'Ferreira Neto .~.
pesquisar caulím, quartzo, areia- quartzoea e· assocfadoso-no
município de Milg6;, no' Estado der Rio de' .janeíro - ' Pubficãdo no Di::kio' 01idaI clt 1'9' de rn:~:,,Ço- ds- 1'945: ....

5'8'1-

AGRICULTUR'l~ Decreto' de' 1'4 de'rria,-ça de~ 1'94,5~--
Autoriza- o- cidadão braalleícoi Jacii Télxêita' da' Costa a
pesquisar calcedônia' ~, calcita. na' municipio- de- Pedro Leopoldo, no Estado' db Minas' Gerste' - Publicedo nc- .Diário
Oficial de 19- de- março, de, H~4$

582

AGRICULTURA), -_.- Decreto de 14 de' marco de 1945,Autoriza o cidadão bresileiro Eduardo Si;;-onsen; a -pesquiser qcertslto e' cssoclados- no munjciplo de lVIogi' das
Cruzes, no Est~,d'o dó. São: Pauto - PUb1i::8GO' no' Diário
Oficial de H>" d~~~ março de 1945\ ,. , . .. .
"
".

583

AGRICUI,TURA "" Decreto de 14 de março de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro 'I'omaa Marinho de Albuquerque ,a pesquisao calcário e essoclndos nos. municipice de TO!J.wzi'l:r e Joaquim, ri'!:rvom, no Estado do
Paraná - Publicado no Diário Oiicirü de .19" de março
de 1945.
. . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . ... . . . .. . . . .

533

13. ü73 ~ AGRICUli'I'UR!.~',
Decreto d' el~- de' março de 1945'Autor-iza o cídadâo brasileiro Brer.o SO~Tes. Mala a 1)8Squiser calcérto c a-scciados 110 município de' -"Pil-S-~::lS,110
Estado de 1\''1i.i:J2s C'''''i·al.fl' - Pubüccdo j10 D;·á~to OSdal
de 19 de março de 1945.,.,
,..
.
,...

584

de 1945Autodaa os cidi.cEíÓ') brasileiros. JCÍ:1O-Po··eil-a Ribeiro 'C
Clemente Pereira Ribeiro a pesquisarem diamants, 11;) :;T.Urricipio de Diamantina, no- Estado de Minas G'erz.,is'PublÍcac10 no Dittió' OnCiai' de l'9: de rca-ço de 1945..

585

AGRICUI,TURA _.- Decreto de 14 de marco de 1945 ~
Autoriza o: cidsdâo. baasileírc José .JúlbRodt'LgEes Alves
a pesquisar feldspato, quartzo o aeeociados mo- municiplo
de Socorro, no E'f:tcodo- de SEtO Paulo - Publícedb no Diéaío
OficiE.! às- 1-9' de rnarço de lD"'5~
"
," . .
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18.071 -

18.072 -

lS'.07~· ~ AGRICULTURA ~.- Decreto de li:~· de ma-co

18.075 -
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~9RIQ.ULTURA.-

13,076 .,.,-

-. Decreto de 14 de março de 1945
Autodaa o cidadão brasileira Otávio Alencar de Lima a
pesquisar calcário e associados no município de Tomazina
no :E:stado do Paraná - Publicado no Diário Oficial de
1945
~ .•..............
19 de março

18.077 -

AERONÁUTICA, - -D~creto de 15 de março de 1945
Declar'3 de. utilidade pública, para d?sapropriação, terrenos' alodiais da Ilha do- Fundão, na B'iíàl de Guanabara,
situada "entre a Ilha do Governador e o Engenho da
Pedra :..- 'Publicado no Diário Oficial dê 17 de março

de

de 1945.

"

.

FAZENDA Decreto de 15 de merço de 1945 Autoriza Q' cidadão brasileiro Antônio Portela a comprar
pedras preciosas - Publicado no Diário Oficia! de 28 de
março de 1945 .. "
"
'
"
.
18.079 - ' AGRICULTURA - Decreto de 15 de março de 1945 -.Transfere concessão a Ribeiro, Parada S. A. Indústrias de Papel e' Pepelão, para aproveitamento da queda
de- água dericmíneda Salto Pintado, no município de Pôrto
União, Estado de Santa Catarina - Publicado no Diário
Olicial de 20 de março de 1945 ~.. '
.

586

587

18.078. -

588

588

18.080

EDUCAÇÃO -.- Decreto de 15 de" março de 1945 Torna sem efeito o Decreto n.? 16.49.7, de 30 de agôsto
de 1944 - Publicado no Diário Olicial de 17 de março

.

589

18,081 -

'EDUCAÇÃO -.- Decreto de 15 de março de 1945 -.Extingue cargo excedente - ' Publicado no Diário Oficial
de 17 de março de 1945. . . .
.

589

18.082

Decreto de 15 de março de 1945 :
Autoriza o cidadão
brasileiro José Fernandes Pereira a: comprar pedras preciosas -.- Não foi' publicado ainda no Diário Oficial por
falta .de pagamento.
. .. " :
~
.

589

18.083 -

EDUCAÇÃO Decreto de 15 de março de 1945 Suprime cargos extintos -.- Publicado no Diário Oficial
de 17 de março de "1945
.

590

EDUCAÇÃO Decreto de 15 de março de 1945 -'Suprime cargos extintos Publicado no Diário OliciaI
de 17 de março de 1945
.

590

18.085 ~ EDUCAÇÃO - . Decreto de 15 de março de 1945 Suprime cargo extinto -.- Publicado no Diário Oiiciel
de 17 de março de 1945
.

590

de- 1945.

18.084 -

"

18.086 -

EDUCAÇÃO ------: Decreto de 15 de março de 1945 -.Suprime cargo extinto Publicado no Diário Oficial
de 17 de março de 1945
~
.

591

18.087 -

EDUCAÇÃO Decreto de 15 de 'março de 1945 Suprime cargo extinto - . Publicado no Diário Oficial
de 17 de março de 1945 .........•....../
.

591

18.088 -

EDUCAÇÃO -.- Decreto de 15 de março dE?> 1945 -.Suprime cargo extinto Publicado no Diário Oficial
de 17 de março de 1945
.

592
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18.089 -

EDUCAÇÃO - 'Decreto de 15 de março de 1945 Suprime cargo extinto Publicado no Diário Oficial
de I'! de março de 1945
,.........

592

_18.090 -

EDUCAÇÃO Decreto de 15 de março de 1945 Suprime cargo extinto Publicado no Diário Oficial
de 17 de março de 1945

592

EDUCAÇÃO Decreto de 15 de março de_ 1945 Suprime cargo extinto -----'- Publicado no Diário Oficial
de 17 de março de 1945
,;..........

593

18.092 ......:- EDUCAÇÃO Decreto de 15 de março de 1945 Suprime cargo extinto Publicado no Diário Oficial
de 17 de março de ~1945
'1' ••• '," •••

593

.18 091 -

18.093 -

EDUCAÇÃO Decreto de 15 de março de 1945 Supr-ime cargo extinto Publicado no Diário Oficia.l
.de 17 de março de 1945

594

EDUCAÇÃO Decreto de 15 de março de 1945 Suprime cargo extinto Publicado no Diário Oficial
de 17 da março de 194-5
\..
..

594

EDUCAÇÃO Decreto de 15 de março de 19'45 Suprime cargos extintos --'----. Publicado no Diário Oficia!
de 17 de março de 1945

594

EDUCAÇÃO Decreto de 15 de março de 1945 Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial
de 17 de março de 1945
_.
.. .. .

595

JUSTIÇA Decreto de 15 de março de 1945 Extingue cargo excedente Publicado no Diário Oficial
de 17 de março de 1945
t .Ó, ••••• ••

595

JUSTIÇA Decreto de 15 de março de 1945 Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial
de 17 de março de 1945 ... Ó, ••• ••• •••• • • • • • • • • • • ••

596

JUSTIÇA Decreto de 15 de março de 1945 Suprime ca-rgo extinto Publicado no Diário Oficial
de 17 de março de 1945
-:. . . . . . . . . .

596

18.100 -

GUERRA Decreto de 16 de março de 1945 Extingue a L" Bateria Independente de Artilharia de Costa
- Publicado no Diário Oficial de 19 de março de 1945

596

_18.101 -

GUERRA Decreto de 16 de março de 1945 Cria
o 10.0 Grupo Móvel de Artilharia de Costa - Publicado
no Díeric Oííciel de 19 de março de 1945

59'1

FAZENDA Decreto de 17 de março de 1945 Suprime cargo extinto Publicado no Diário Oficial de
19 de março de 1945
........•.........

597

Decreto de 19 de março de 1945 Promulga a Convenção eôbre a regulamentação do tráfego interamericano
de' veículos automotores entre o Brasil e diversos países,
firmada em Washington, a 15 de dezembro de 1943 - Publlcedo no Diário Oficial de 28 de' março de 1945 ....

59?

18.094 -

18.095 -

18.096 -

18.097 -

13.098 -

18.099

18.102 -
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-
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18.104 -

GUERRA - Decreto de 19 de' merço de 1945. - Medi..
fica a terminologia da Lei de Organização dos Quadros
e Efetivos do Exército (Decreto-lei n~O 5. 388-A, de: 12
de abril de 1943) .e do Decreto-lei n.v 6.812, de 21 de
agôsto de 1944 (Organização da Divisão Mctomecaniaada )
Publicado no Díério 01fcii:J."-de 21 de março de
~ • . • . . . . • . . • . ~...............

635

GUERRA - Decreto de 19 de março de 1945 - Altere
a Tabela Numérica de pessoal Mensalista do Estabelecimenta de Subsistência Militar de São Paulo, do Ministério cb Guerra
Publicado no Diário Oficia! de 2 ~_ de
rnarç:J ce 1945
.. _
'. . . . . . . . . . . . . . . . . .

636·

EDUCAÇÃO Decreto de 19 de março de 1945Altera Ç.. Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário
Menrahsra do Instituto N:::cional de Surdos-Mudas, do
Miniatério da Educação e Saúde ~ Publicado no Díéxio
Oiiciel de 21 de março de 1945

638:

18. 107 ~ EDDCAÇÃO
Decreto de 19 de março de 1945 Suprtrr e Iunçêes na Tabela Numórica Ordinária de Extr-anumerário Mensalista da Dh+:ao de Obr-as, do Ministêrto
da Educação e Saúde -- Publicado no Díério Oiiciol de
21 de março de 1945.

641

1945.
18 105 -

18. 106 -

. ... I• . . .

18. lOS -

TRP13ALHO

Decreto de 19 de março de 1945 Alte,a a Iotaçêo do Quadro Único do Ministério do Trabrilho, Indústria é Comércio Publicado no Diário
Oficiol de 21 de março de 1945

643'

18.109 -

AGRICULTURA -- Decreto (h 19 de março de 19,~5
AU'~Cri2ü a S~C Paulo Electrãc Company, Limited, a medificar o traçado da Iinha de transmissão Itupararanga-Sorocab a, e dá outras providências Publicado no Dtà-io
Oticicí de 23 c1; ma-ço de 19'-15

6.c:·J·
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
1945
DECRETO N.o

17.515 -

DE

3

DE

JANEIRO

1945

DE

Faz público o depósito do instrumento de ratificação, por parte do Govêrno do
Equador, da Convenção sôbre facilidades para os filmes eâucetivoe ou de
propaganda, firmada em Buenos Aires, a 23 de dezembro de 1936, por
ocasião da Conferência lmeremericene de Consolidação da Paz

o Presidente da República faz público o depósito do instrumento de ratificação, por parte do Govêmo do Equador, da Convenção sôbre facilidades
para os filmes educativos ou de propaganda, firmada em Buenos Aires, a 23
de dezembro de 1936, por ocasião da Conferência Interamedcana de Consotí.
dação da Paz, conforme comunicação feita à Embaixada do Brasil em Washington pela União Panamericana, por nota de 25 de outubro de 1944, cuja
cópia acompanha o presente Decreto.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. Q
da República.
GETULIO VARGAS.

P. Leiio Veloso.
DECRETO N,? 17.516 -

DE 3 DE JANEIRO DE

1945

Declara caduco o Decreto n.o 11.136, de 24 de dezembro de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica declarada a caducidade da autorização conferida a Joaquim de Andrade Brochado pelo Decreto número onze mil cento e trinta e
seis (11.136), de vinte e quatro (24) de dezembro de mil novecentos e
quarenta e dois (1942 " para pesquisar mica, quartzo e associados no imóvel
denominado "São José", terceiro (3.°) distrito do município de Barra Mansa,
do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e,57.0 da
República.
GETULIO

VARGAS

ApoIamo SaIles.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N." 17.517 -

DE 3 DE JANEIRO DE 1945

Declara sem efeito o Decreto n.? 13.783, de 28 de outubro de 1943

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar'ergo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decretes
Art. L" Fica declarada sem 'efeito a autorização conferida ao' cidadão
brasileiro Álvaro de Morais Magalhães pelo Decreto número treze mil setecentos e oitenta e três (13.783), de vinte e oito (28) de: outubro de mil
novecentos e' quarenta e três (1943) para pesquisai' caulim e associados no
local denominado Guarepiranga, no município e Estado de São Paulo.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N.o 17.518 -

DE 3 DE JANEIRO DE 1945

Declara sem eleito o Decreto n.o 12.961 de 21 de julho de 1943

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao Cidadão
brasileiro Renato Meresti, pelo Decreto número doze mil novecentos e sessenta
e um (12,961) de vinte e um (21) de julho de mil novecentos e quarenta e
três (1943). para pesquisar caufim e associados em terrenos situados no município e Estado de São Paulo.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Selles ,

DECRETO N.o 17.519-DE 3 DE JANEIRO DE 1945

Altera o art. 1.° do Decreto n.v 14.925, de 2 de março de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o artigo primeiro (1.0) do Decreto número qu-itorae mil novecentos e vinte e cinco (14.925), de dois (2) de março de mil
novecentos e quarenta e quatro (1944), que autorizou o cidadão brasileiro
Luiz de Lima Tavares a lavrar jaaida de cassiterita e associados no distrito
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de Santa Rita do Rio Abaixo, no município de São João del Rei, no Estado
de Minas Gerais, o qual passa a ter a seguinte redação: Fica autorizado o
cidadão brasileiro Luiz de Lima Tavares' a lavrar jazida de cassiterita e associados em terrenos situados no lugar denominado Santa Rita, no distrito de
Santa Rita do Rio Abaixo, no município de São -j oão del Rei, no Estado
de Minas Gerais, numa área de duzentos e vinte e nove hectares e setenta
ares (229.70 ha) definida por um pentágono tendo um vértice coincidindo
com o marco quilométrico cento e dezoito (Km 118) da linha da Rêde Mineira
de Viação e os lados, a partir dêsse vértice, têm os sguintes comprimentos
e orientações magnéticas: três mil metros (3.000 m }, trinta graus noroeste
(30 0 NW); mil quatrocentos e dois metros (1.402 m) , oitenta graus nordeste
(80 0 NE); mil quatrocentos e quarenta e dois metros (1.442 m) , dez graus
sudeste (10° SE); quatrocentos e oitenta e dois metros (482 m) , quatro graus
e três minutos sudeste (4°3' SE); novecentos e cinqüenta e quatro metros
(954 m ) , dez graus sudoeste 00° SW).
Art. 2.0 Ficam mantidas as demais disposições dos, artigos do referido
decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 3.0 A presente alteração de decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa, na forma do § 1.0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de janetro, 3 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N.o 17.520 -DE 3

DE JANEIRO DE

1945

Renova o Decreto n.o 10 "514, de 28 de setembro de 1942
O Presidente da Repúblíca.. usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, da
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Industrial de Mineração e Obras,
em renovação, a autorização que lhe foi conferida pelo Decreto número dez mil
quinhentos e quatorze (10.514), de vinte e oito (28) de setembro de mil
novecentos e quarenta e dois (1942), a pesquisar minérios de manganês e
ferro, bauxita e associados, em terrenos situados no lugar denominado Sítio do
Nasu, no município de Iguape, Estado de São Paulo, numa área de quatrocentos e setenta e três hectares (473 ha), compreendida entre um trecho da
margem direita do ribeirão Biguá e duas linhas poligonais assim definidas: a
primeira parte de um ponto situado à distância de quinhentos e cinqüenta
metros (550 m), com orientação magnética oeste (W), da confluência dos
ribeirões Biguá e Biguàsinho e é constituída por dois alinhamentos retos que
têm sucessivamente os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: dois.
mil e trezentos metros (2.300 m) norte (N); dois mil e cem metros (2.100 m),
leste (E); a" segunda poligonal parte da mesma origem da primeira e
consfituida por cinco lados que têm sucessivamente os seguintes comprimentos
"e orientações magnéticas: oitocentos metros (800 m), quarenta e quatro graus
noroeste (44 NW); dois mil quatrocentos metros (2.400 rn}, norte (N);
seiscentos e oitenta metros (680 m), Ieste (E) j
setecentos e oitenta meé

mil
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tros (1.780 "m) , quarenta e seis graus nordeste (46 0 NE); mil metros
(1. 000 m ) , leste (E). O trecho do ribeirão Biguá que une as duas poligonais pelos seus pontos extremos constitui o fecho do perímetro da área.

Art. 2.°

Esta

autorização é

outorgada nos

têrmoa estabelecidos

no

Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa .que será uma via autêntica.

dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil setecentos e trinta cruzeiros
(Cr$ 4.730,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3de janeiro de 1945, 124,0 da' Independência e 57.<'
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonic SalIes.

DECRETO N.o 17.521-DE 3 DE JANEIRO DE 1945

Renova o Decreto n.O 10.271, de 19 de agôsto de 1942

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74. letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Industrial de Mineração e Obras,
em renovação à autorização que lhe foi conferida pelo decreto número dez mil
duzentos e setenta e um 00.271) de dezenove (9) de egôsto de mil novecentos e quarenta e dois (1942) a pesquisar bauxita, minérios de manganês.
ferro e associados em terrenos situados no lugar denominado Juru~l\lirim,' DO
distrito e município de Iguape, no Estado de São Paulo, numa área de quinhentos hectares (500 ha) , definida por um quadr-ilátero que tem um vértice
situado à distância de quatrocentos e quatro metros, (404 m) , com orientação
oeste (W) da ponta do juru-Mirim à margem direita, do rio Ribeira, do
Iguape e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e orientações: cinco mil trezentos e vinte e três metros (5.323 m), vinte
e seis graus quarenta e oito minutos nordeste (26°48' NE); setecentos metrcs
(700 m), setenta e três graus cinqüenta e quatro minutos sudeste (73°54" SE);
quatro mil oitocentos e cinqüenta e oito metros (4.858 m }, vinte graus seis
minutos sudoeste (20°06' SW); a reta que liga o extremo dêste último lado
ao ponto de partida do primeiro.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será urna.. via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura ..
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1945, 124,0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 17.522 -

DE 3 DE

JANEIRO

7
DE 1945

Autoriza o Govêrno do Estado de São Paulo a pesquisar minério de manganês beuxiteç coríndon e associados, no município de Iguape, no Estado
de São Paulo
'
~.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, le tra a~ da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.895, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado 'O Govêrno do Estado de São Paulo a pesquisar minério de manganês, bauxita, corindon e associados no local denominado Sítio Lageado, no distrito e município de Iguape, no Estado de São
Paulo, numa área de quinhentos hectares (Süüha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de quinhentos metros (500 m) , no
TUrno magnético oeste (W), da confluência do ribeirão Biguasinho no rio
Blguá; os lados, que partem dêste vértice," têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos; dois mil duzentos e cinqüenta e cinco metros (2.255 m),
norte (N); dois mil e duzentos metros (2.200 m), leste (E).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos' no Código de Minas.
Art. 3.° A presente autorização de pesquisa não está sujeita a pagamenta da taxa na forma do art. 17 do Código de Minas, ex-vi do art. 51
do Decreto-lei n." 4.655, de 8 de setembro de 1942.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de ,Janeiro, 3 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa1les.

DECRETO NP 17.523-DE 3 DE JANEIRO DE 1945
Autoriza a Compenhie Geral de Minas, sociedade anônima, a lavrar jazida
de bauxita e associados. no município de Poços de Caldas, no Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da 'Constituição e nos têrmoe do Decreto-lei n,? 1_ 985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Geral de Minas, sociedade anônima, a lavrar jazida de bauxita e associados, situada em terrenos da Fazenda
Teixeira, no distrito e município de Poços de Caldas, no Estado de Minas
Gerais, numa área de trezentos e dezessete hectares (317 ba) , definida por um
polígono que tem um vértice situado à distância da quinhentos e vinte metros
(s20m), com orientação magnética trinta e nove graus trinta minutos sudeste
(39 0 30' SE) da ponte existente na estrada de tropa para S. José daRia
Pardo, no Estado de São Paulo, sôbre o córrego Fundo e os lados, a partir dêsse
vértice, sucessivamente os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil
e trezentos metros (1.300 m) , quarenta graus sudoeste (40° SW); duzentos
e vinte e seis metros (226 m), oitenta e um graus nordeste (81° NE); cento e
dez metros (110 m), setenta e sete graus sudeste (77° SE); quinhentos e vinte
e quatro metros (524 m) , oitenta e um graus sudeste (81° SE); oitenta metros
(80 m), quarenta e dois graus sudeste (42 0 SE); cento e trinta e dois metros
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(132 m), setenta graus sudeste (70 0 SE); cento e noventa e seis metros
(196 m), oitenta e um graus trinta minutos nordeste (81 030' NE); duzentos
e oitenta metros (280 m) , cinqüenta e um graus trinta minutos sudeste
(51°30' SE); cento e trinta metros (130 m) , setenta' graus trinta minutos
sudeste (70° 30' SE); mil cento e setenta e seis metros (1.176 m), oitenta e
seis graus nordeste (86° NE); quatrocentos e setenta metros (470 m), sessenta e três graus nordeste (63 0 NE); seiscentos e oitenta e oito metros
(688 m), trinta graus noroeste (30 0 NW); trezentos e sessenta metros (360 m) ,
vinte e cinco graus nordeste (25 0 NE); quinhentos metros (500 m), cinqüenta
graus noroeste (SOU NW); duzentos e noventa metros (290 m), oitenta e oito
graus nordeste (88 0 NE); trezentos e oitenta e quatro metros (384 m), oitenta
e cinco graus noroeste (85 0 NW); quatrocentos e quatorze metros (414 m) ,
cinqüenta e nove graus sudoeste (59? SW) e setecentos e vinte e quatro
metros (724 m) , oitenta e nove graus trinta minutos sudoeste (89 0 30' SW).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas e .dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do. Código
de Minas.
Art. 3. 0 Se o concessionário da eutoríaaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca,
ou nula, na forma dos arts. 37 e· 38 do Código de Mins .
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo- e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado oelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do' mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seis mil trezentos
e quarenta cruzeiros (Cr$ 6.340,00) .
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de
da República.

1945, 124.° da Independência e 57.0
GETULIO VARGAS.

ApoIanio Sellee,

DECRETO N." 17. 524

~ DE

3 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Olinio de Resende a lavrar jazida dá
mármore, no município de ítepeve, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74; letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.935; de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Olinto de
a lavrar jazida de mármore em terrenos situados no lugar denominado
no distrito e município de Itapevá, no Estado de São Paulo, numa
quinhentos hectares (500 ha) , definida por um pentágono que tem

Resende
Fundão,
área de
um vér-
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tice situado na barra do ribeirão Fundo no rio 'I'aquarímirím: os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e orientações: mil e setecentos metros (1.700 m }, quarenta e nove graus sudeste (49 0 SE); oitocentos
e sessenta metros (860 m), sessenta e três graus nordeste (63 0 NE); quatro
mil e quatrocentos metros (4.400 m), vinte e nove graus noroeste (29 0 NW);
oitocentos metros (800 rn) , sessenta e sete graus sudoeste (67 0 SW) e uma
reta até o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos
.arts . 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2,0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cófres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à Uníâo, ae
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca,
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5,0 O concessionário da autorização será . fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art . 71 'do mesmo Código.
.
Art. 6.° A autorização dé lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Ag-ricultura, após o pagamento da taxa de dez mil cruzeiros

(C'$ 10.000,00).
Art. 7.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Selles ,

DECRETO N.O 17.525 -DE 3 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Hélio Vieira Braz a pesquisar mica e associados,
no município de Iteperune, no Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art . 74, letra a, da Constítuiçâo e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro' de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Hélio Vieira Braz a pesquisar mica e associados, numa área de vinte e quatro hectares (24 ha ) , situada
na fazenda Boa Vista ou do Banco, distrito de Porciúncula, município de Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro, área esta delimitada por um retângulo
que tem um vértice a trezentos e trinta e dois metros (332 m), no rumo
magnético oitenta e sete graus quinze minutos sudeste (87°15' RE) da confluência do córrego Lajinha no ribeirão Boa Vista e cujos lados, divergentes
dêste vértice, têm os seguint,es comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos

vros
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metros (600 m) , setenta e cinco graus trinta minutos sudeste (75°30' SE);
quatrocentos metros (400 m), quatorze graus trinta minutos sudoeste
(14030' SW).

Art. 2.° Esta
Código de Minas.

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
do Ministério da Agricultura.

Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolanio Salles.

DECRETO N.O 17.526-DE 3 DE

JANEIRO

DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Ferreira Pinto a pesquisar quartzito e associados, no município de Santa Luzia, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da. República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Ferreira Pinto a peso
quisar quartzito e associados, numa área de cento e vinte hectares (120 ha ),
encravada no imóvel denominado Sítio Mangabeira e situada nos lugares de.
nominados Serra do Capão dos Birras e Serra da Inácia Mendes, no distrito
de Ravena, município de Santa Luzia, no Estado de Minas Gerais, delimitada
por um retângulo que tem um vértice a duzentos e trinta metros (230 m),
no rumo magnético quarenta e nove graus trinta minutos noroeste (49°30'
NW) da confluência dos córregos da Serra da Conceição e do Jambreiro; Os
lados, que convergem no vértice considerado, têm a partir dêle os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m }, oitenta e cite
graus trinta minutos nordeste (88c!30' NE); dois mil metros (2.000 m) , um
grau trinta minutos noroeste. (1° 30' NW).
Art. 2.° Esta
Código' de Minas.

autorização

é outorgada nos

têrmcs

estabelecidos

no

1

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa -de mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 1.200,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.~
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.
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DECRETO N.o 17.527-DE 3 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidedâo breeileiro José de Alvarenga Costa a pesquisar calcário e
associados, no município de Lagoa Santa, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmoe do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José de Alvarenga Cesta
a pesquisar calcário e associados,' numa área de treze hectares (13 ha ) , situada
no imóvel denominado Vista Chinêsa, no lugar denominado Pombal, distrito
e município de Lagoa Santa, no Estado de Minas Gerais e delimitada por uma
linha poligonal que tem um vértice a setecentos e dez metros (710 m ) , rumo
trinta e cinco graus nordeste (35° NE) magnético, da tôrre da igreja de NOSS9
Senhora de Lourdes de Vespaaiano e cujos lados, a partir dêsse vértice. têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e vinte e seis metros
t126 m) , setenta e dois graus nordeste (72° NE); cento e quarenta e seis
metros 046 m), vinte graus nordeste (20° NE); vinte e nove metros (29 m),
trinta e dois graus nordeste (32° NE); cento e quarenta e quatro metros
044 fi), quarenta e quatro graus trintaminútos noroeste (44°30' NW);
cinqüenta e dois metros (52 m) , sessenta e oito graus noroeste \ 68° NW);
vinte e seis metros (26 m ) , vinte 8 quatro graus noroeste (24 0 NW), quarenta
metros (40 m ) , quinze graus noroeste (15° NW); cento e cinqüenta e quatro
metros 054 m) , vinte e dois graus noroeste (22° NW); cento e setenta e dois
metros 072 m) , setenta e seis graus sudoeste (76° SW); trezentos e vinte
e quatro metros (324 m), quatro graus sudoeste (4° SW)j cento e vinte e
cinco metros (125 m) , setenta e nove graus sudeste (79° SE); nov entn e quatro
metros (94 m), cínoüenra graus sudeste (50° St':); cinqüenta e dois metros
(52 m), vinte e quatro grau", sudeste (24° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada lias têrmos estabelecidos ao
Código de Minas.
Art. 3.° ,O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições _em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Selíee,

DECRETO N.o 17.528-DE 3 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Guilherme de Morais a pesquisar cealim c assodados no município de Santo André no Estado de São Pauto

o

Preeldente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mina.,), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Guilherme de Morais a
pesquisar caulim e associados no imóvel Colônia. no lugar denominado Botujuru, distrito de São Bernardo, município de Santo André, no Estado ele Sã.1
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Paulo, numa área de vinte e quatro hectares (24 ha) delimitada por um polígono mistilíneo que tem um vértice na margem da Reprêsa do Rio Grande na
distância total de novecentos e oitenta e três metros (933 m). constituída por
dois alinhamentos retilíneos assim definidos: novecentos €' cinqüenta metros
(950 m) , rumo oeste (W), trinta e três metros (33 m), rumo sul (8), contados a, partir da tôrre número sessenta e cinco (65) da linha de transmissão
'da Light & Power situada no quilômetro quinze mil cento e cinqüenta e cinco
{Krn 15.155) do trecho Cubatâo-São Paulo, e os lados a partir do vértice: uma
reta com duzentos e vinte e oito metros (228 m) e rumo norte (N): uma reta
com quatrocentos metros (400 m) e rumo oeste (W), que partindo da extra,
midade do lado retilíneo descrito alcança o bordo da Reprêsa do Río Grande;
o último lado é o bordo da mencionada reprêsa no trecho compreendido entre
a extremidade do último lado retilíneo descrito e o vértice de partida.

Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é outorgada nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa que será uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apotonío Setlee,

DECRETO N.O 17.529 -

DE

3 DE

JANE!RO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Leonardo Antônio Teixeira Leite Sobrinho a pesquíeer ceícérto, argila, iolhelho argiloso e associados, no município da Cepêo
Bonito, no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constítuiçâo e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Leornardo Antônio Teixeira Leite Sobrinho a pesquisar calcário, argila, folhelho argiloso e associados,
numa área de quinhentos hectares (500 ha ) , situada no distrito de Guapiara,
no município de Capão Bonito, no Estado de São Paulo e delimitada por um
retângulo que tem um vértice a duzentos e noventa e dois metros (292 m ) ,
rumo oitenta e sete graus cinqüenta minutos sudoeste (87°50' SW) da fóz
do córrego Carioca afluente do ribeirão Bateias e os lados, que partem dêsse
vértice com dois mil e quinhentos metros (2.500 m) , rumo sessenta e seis
gT9.0~ vinte minutos nordeste (66°20' NE) j dois .mil metros (2.000 in) rumo
vinte e três graus quarenta minutos noroeste (23°40' NW).
Art. 2.° Esta
Código de Minas.

autorização

é outorgada nos

têrmos estabelecidos

no

Art. 3.° O título da eutoríaaçâo de pesquisa que será uma via autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Crê 5.000,00) e será
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transcrito no livro próprio da 'Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO

N.o

17.530 -

DE

3

DE JAN:::IRO DE

19·15

Autoriza o cidadão brasileiro José Ferreira Pinto a pesquisar ouro e associados,
no município de Santa Luzia, .no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra- a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nP 1.985, de
29 dejaneiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Ferreira Pinto a pesquisar ouro e associados, numa ârec de trinta e quatro hectares e clnqüenta
e um ares (34,51 ha), situada no imóvel denominado Morro Santo Antônio,
distrito de Revena, no município de Santa Luzia, no Estado de Minas Gerars,
deürrdtada por Um paralelogramo que tem um vértice a cento e trinta e três
metros (133 m), rumo setenta e nove graus quarenta e cinco minutos nordeste
(79°45' NE) magnético, da confluência dos córregos Maquine e Mariave e os
lados, que partem dêsse vértice, com seiscentos metros (600 m) e rumo setenta
e nove graus quarenta e cinco 'minutos sudoeste (79°45' SVil) magnético, quinhentos e oitenta e cinco metros (585 m), rumo sul (S) magnético.
Art , 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 350,00)
e eesé transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçãc Mineral
da Ministério da Agricultura.
Art. 4P Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Anolonio Salles.

DECRETO N.o 17.S31-DE 3 DE

JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Luís Arltôn~o Fíeüry de Assunção a pesquisar áaua
mineral, no município de Lindóie, no Estado d:: São P3,IJl<;

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0.° 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Luis Antônio Fleury de
Assunção a pesquisar água mineral no imóvel denominado Estância HidroMineral de Lindóia, no distrito e município de Lindóia, no Estado de São
Paulo, numa: área de trinta e seis hectares e vinte ares (36,2,) ha )', delimitada
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por um hexágono irregular que tem um vértice a duzentos e oitenta e oito
metros (288 m), no rumo magnético dezoito graus trinta minutos sudeste
(18°30' SE), do canto sudeste (SE) da Igreja das Termas, e os lados. a
partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e cinqüenta e dois metros (352 m), dezoito graus trinta minutos sudeste (18°30' SE); trezentos e oitenta metros (380 m) , trinta e um
graus vinte e sete mínutos sudoeste (31°27' SW); trezentos e cinqüenta e cinco
metros (355 m) , oitenta e um graus vinte e cinco minutos noroeste (81'J25'
NW); quatrocentos e quarenta metros (440 m), vinte e dois graus trinta minutos noroeste (22°30' NW); duzentos e trinta e seis metros (236 m ) , trinta
gnus cinqüenta e cinco minutos .nordeste (30°55' NE); quatrocentos ~ oitenta
e quatro metros (484 m), oitenta e nove graus vinte e cinco minutos eudeste
(89'25' SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas,
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e setenta cruzeiros (Cr$ 370,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério -da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário,
Rio. de Janeiro, 3 de janeiro 'de
da Repúblíce .

1945, 124.° da Independência e 57.0
GETULIO VARGAS.

Aoolonío SaIIt;Js.

DECRETO N.o 17. 532

~ DE

3

DE

JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Nicola Salvador a pesquisar minério de manganês
e associados, no município de 19uape, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra 8, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de ... 940 (Código de Minas), .decreta :
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadão brasileiro Nícola Salvador "I pesquisar
minério de manganês e associados, numa área de duzentos e vinte hectares
(220 ha), situada no lugar denominado Legeado, distrito de Registro, .'10 município de Iguape, no Estado de São Paulo, delimitada por um re-âng.elo que
tem um vértice a mil trezentos e trinta e cinco metros (1.335 m), rumo vinte
e dois graus trinta minutos noroeste (22°30' NW) magnético, da confluência
do rio Biguá e Biguazinho e os lados, que partem dêsse vértice, com dois
mil e duzentos metros (2.200 m ) e rumo leste (E) magnético, mil metros
(1.000 m), rumo norte (N) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título de autorização de pesquisa que será uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil e duzentos cruzeiros ~Cr$ 2.200,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
de Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.o i 7 . 533 -

15

DE 3 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Rent Keen de Lima a lavrar jazida de gipsita no
município de Campos, no Estado do Rio de Janeiro

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Kant Keen de Lima a lavrar
jezrue de gipsita no local denominado Potreíro, na fazenda Boa Vista, distrito
de Santamero mo município de Campos, no Estado do Rio de Janeiro numa
ârea. de cinqüenta hectares (50 ha), definida por um polígono tendo um vértice situado à distância de cento e oitenta e seis metros e cinqüenta centímetros (186,50 m), com orientação magnética oitenta e oito graus sudeste
(88:) SE) de canto sudoeste (SW) da sede da faeer da refer-ida e os lados, a
part'l.' dêes e vértice, os seguintes comprtmentoa f' orientações magnétlcas: setecentos e setenta e cinco metros (775 m), sete graus noroeste (7° NW)j setecentos e cinqüenta e cinco metros (755 m), oitenta e três graus nordeste
(83° NE)j duzentos e setenta metros (270 m) , vinte oito graus sudeste (28':1
SE):- trezentos e vinte e cinco metros (325 m), oitenta e crês graus sudoeste
(83° SW); quinhentos e setenta metros (570 m), sete graus sudeste (70 SE);
quatrocentos e vinte e cinco metros (425 m), oitenta e três graus sudoeste
(830 SW); dez metros (lO m), sete graus sudeste (70 SE); cinqüenta e cinco
metros (55 m) , oitenta e Um graus noroeste (81° NW); sessenta e nove metros (69 m), cinqüenta e oito graus noroeste (SSO NW). Esta autorização é
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas nêste
Decreto.
Art. '2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher a05
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3. 0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca,
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades viainhas estão sujeitas as servidões desolo e subsolapara os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil cruzeiros (Cr$

1.000,00) .
'Art. 7.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de
da República.

1945, 124.° da Independência e 57.°
GETULIO VARGAS.

Apolonio Scítee,
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DECRETO

N.O

17.534 -

DE

4

DE JANEIRO DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
.
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo de Inspetor Regional, padrão 29 do
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude do falecimento de Alexandre Plemont, ficando sem aplicação a dotação correspondente ,
Art.

2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 17.535

DE

4

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o Serviço do Patrimônio da União, do Ministério da Fazenda" Q
aforar a Atlentic Retíninç Company oi Breeil, sociedade anônima norteamericana, o terreno de marinha que menciona, situado na Capital Federal

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto na letra b do
art .. 18 do Decreto-lei n.v 3.438, de 17 de julho de 1941, decreta:
Artigo unrco . Fica o Serviço do" Patrimônio da União. do Ministério
da Fazenda, tendo em vista o que consta dos processos protocolados no
mesmo Ministério sob os ns. 150.887, de 1944, e 74.503, de 1943, autorizado
a aforar a Atlantic Refining Company of Braeil, sociedade anônima norteamericana, com filial na Capital Federal, e terreno de marinha, situado na
Avenida Princesa Isabel n.? 3, antiga Rua Salvador Correia, lado impar
e esquina da Avenida Atlântica, na Capital Federal, já beneficiado com
um pôsto de serviço da mesma sociedade, visto lhe estar assegurada', como
adquirente do mesmo terreno, por escritura pública de 21 de agôsto de
1929, a preferência ao aforamento, nos têrmos da alínea c, do ~ 1.0. do artigo 5.°, do Decreto-lei n." 3.438, de 17 de julho de 1941, aforamento que,
processado na Prefeitura do Distrito Federal, na forma da legislação anterior, não se ultimara antes da vigência do Decreto-lei n.? 710, de 17 de
setembro de 1938.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.o 17.536 -

DE

4

DE JANEmo DE

1945

Autoriza Feíieberto Jorge Moreira, de nacionalidade portuguêsa, a edquirít
fração ideal do domínio útil do terreno de marinha que menciona, situado
no Distrito Federal

o Presidente da República, usando da atribuição que
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto
art. 18 do Decreto-lei n.? 5.438, de 17 de julho de 1941,
art. 24 do mesmo Decreto-lei, combinado com o art. 6.0
n.? 5.666, de 15 de julho de 1943, decreta:

lhe confere o
na letra b, do
e no § 1.0 da
do Decreto-lei

Artigo único. Fica Felisberto Jorge Moreira, de neclonelidade portuguêsa, autorizado a adquirir a D. Maria Júlie de Carvalho Teles a fração
ideal de 12,25/310 avos do domínio útil do terreno de marinha situado na
Rua Gustavo Sampaio, onde existiu o prédio n.o 221~ com fundos para a
Avenida Atlântica, na freguesia da Legoa, da Capital Federal.
Rio de Janeiro. 4 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DEC~ETO N.O

17.537 -

DE

4

DE

JANEIRO

DE

1945

Autoriza João Cetreti, de nacionalidade argentina, a adquirir o domínio útil
do terreno acrescido de marinha que menciona, situado em Níteróí, Estado
do Rio de Janeiro

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e tendo em vista o disposto na letra b do
art. 18 do Decreto-lei h.O 3.438, de 17 de julho de 1941, e no § 1.0 do:
art. 24 do mesmo Decreto-lei, combinado com o art. 6.° do Decreto-lei
n.? 5.666, de 15 de julho de 1943, decreta:
Artigo único. Fica João Carrati, de nacionalidade argentina, autorizado a adquirir de Antônio Gonçalves de Sousa o domínio útil do terreno
acrescido de marinha lote n.? 2.369, situado na Rua Dr . Alcides de Figueiredo, onde existem os prédios ns. 37 e 39, em Niterói, Estado do Rio de
Janeiro, de que trata o processo protocolado no Ministério da Fazenda, sob
o n.o 43.898, de 1944.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e. 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
Colo de Leia -

'voí . II

F. 2
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DECRETO N.O 17.538 -

DE 4 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Aldemar Lima a pesquisar quattzo. no município
de Pitepote, no Estado de Minas Gereis

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Aldemar Lima a pesquisar quartzo no imóvel denominado Mandapuçá, na Serra do Cabral, distrito de Lassance, município de Pírapora, Estado de Minas Gerais, numa
área de trinta e seis hectares (36 ha), delimitada por um quadrado que tem
um vértice à distância de seiscentos e cinqüenta metros (650 m), no rumo
magnético cinqüenta e dois graus nordeste (52° NE) da confluência dos
córregos Mendapuçá e do Diamante; os lados que partem dêsse vértice têm
"o comprimento de seiscentos metros (600 rn}, e os rumos magnéticos: sessenta
e quatro graus trinta minutos nordeste (64 0 SO' NE); vinte e cinco graus
trinta minutos noroeste (25 0 30' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Côdigo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de. pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e sessenta cruzeiros (Cr$
360,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4,0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.539 -

DE 4 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Cecííio a pesquisar feldspato, no município
de Rio Bonito, no Estado do Rio de Janeiro

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do, Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Pedro Cecília a pesquisar
feldspato no lugar denominado Rio dos índios, no distrito e município de
Rio Bonito, no Estado do Rio de Janeiro, numa área de seis hectares (6 ha)
delimitada por um retângulo que tem um vértice a cento e doze metr-os
(112 m), no rumo magnético dezenove graus sudoeste (19 0 SW) do canto
sudeste" (SE) da casa de residência de Pedro Cecília, e 'os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: trezentos metros (300 fi), sul (S) j duzentos metros
(200), leste (E).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmoa estabelecidos no
digo de Minas.

CÓ~
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Art. 3,0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
'Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1945) 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes.

DECRETO N.? 17.540 -

DE 4 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza a emprêsa de mineração Companhia de Pesquisas e Mineração do
Vale do Paraíba a pesquisar calcáreo e associados. no município de Cruzeiro. no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74~ letra a, da Constituição e nos têrmosc do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêea de mineração Companhia de Pesquiaas e Mineração do Vale do Paraíba a pesquisar calcâreo e associados numa
área de quarenta e cinco hectares dezenove ares e quarenta e dois centieres
(45,1942 ha), situada 'na fazenda Santana, distrito e município de Cruzeiro,
no Estado de São "Paulo, área esta delimitada por um pentágono irregular
que tem um vértice a trezentos e vinte e dois metros (322 m), no rumo mago
nético dez graus quarenta e cinco minutos sudeste (10° 45' SE) do extremo
sudoeste (SW) da sede da fazenda Santana e cujos lados, a partir dêsse vêrtlce, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e sessenta e sete metros (467 m) , quatro graus vinte e um minutos sudoeste
(4° 21' SW)j quinhentos e setenta e dois metros (572 m), vinte e quatro
graus cinqüenta e sete minutos sudoeste (24 0 57' SW); quatrocentos e oitenta e nove metros (489 m), cinqüenta graus trinta e um minutos noroeste
(50° 31' NW); seiscentos e noventa e nove metros e dez centímetros
(699,10 m), onze graus quarenta e quatro minutos nordeste (11° 44' NE);
quinhentos e doze metros e oitenta e nove centímetros (512,89 m), oitenta e
oito graus quarenta e cinco minutos sudeste (88° 45' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e sessenta cruzeiros (Cr$
460,00) _e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaI/es.
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DECRETO N.o 17.541 -

DE

4

DE

JANEIRO

DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto Dias de Castro Filho a pesquisar calcáreo,
argila, folhelho argiloso e associados, no município de Capão Bonito, no
Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ernesto Dias da .Castro
Filho a pesquisar calcáreo, argila, folhelho argiloso e associados em terrenos situados no distrito de Guapiarav.municiplo de Capão Bonito, no Estado de
São Paulo, numa área de quinhentos hectares (500 ha), delimitada por um
quadrilátero que tem um vértice à distância de seiscentos e oitenta metros
(680 m), no rumo verdadeiro vinte graus cinqüenta minutos sudoeste (20°
50' SW) da barra do córrego Comprido na margem esquerda do Ribeirão
Bateias e os lados que 'partem dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinco mil metros (5.000' m), dois graus dez minutos sudeste (20 lO' SE); mil e setenta e cinco metros (1.075 m), sessenta e seis
graus vinte minutos nordeste (66° 20' NE),.
Art. 2.° Esta autorlaaçêo é outorgada nos têrmoa estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica .dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de. Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário:
Rio de Janeiro, 4 de, janeiro de 1945, 124.° da: Independência e 57})
da República ~
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sa1Ies.

DECRETO N.o 17.542 -

DE

4

DE

J!'NEIRO DE

1945

Autofiza o cidadão brasileiro Clóvis Botelho Vieira a pesquisar cercãrec, argila,
folhelho argiloso e associados no município de Capão Bonito, no Estado
d~ São' Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmoe do Decreto-lei n.s 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado" o cidadão brasileiro Clóvis Botelho Vieira a
pesquisar calcáreo, argila, fclhelho argiloso e associados .em terrenos situados
no lugar denominado Capela do Alto, distrito de Guepíara, munlcipío de
Capâo Bonito, na" Estado de' São, Paulo, numa área -de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de
cento e oitenta metros (180 m), .nc rumo verdadeiro trinta e um graus e
quarenta minutos' sudoeste (31° 40' SW) do marco de concreto da Procuredoria do Patrimônio Imobilfário e Cadastro do Estado de São Paulo; os lados
que partem dêsse vértice- têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
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dois mil e quinhentos metros (2.500 m) , sessenta e seis graus e vinte minutos nordeste (66° 20' NE); dois mil metros (2.000 m), vinte e três graus
e quarenta minutos sudeste (23 0 40' SE).
.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Côdigo de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Río de Janeiro, 4 de janeiro de 1945, 124. 0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolomo SaIles.

DECRETO N.O 17.543 -

DE

4

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro João Auausto Rodrigues a pesquisar calcita e
associados 110 município de Cordeiro,. no Estado do Rio de Janeiro

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da. Constituição e nos têrmos do· Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João Augusto Rodrigues
a pesquisar calcita e associados em terrenos na Fazenda VaI de Palmas,
distrito de Macuco, no mumcrpro de Cordeiro, no Estado do Rio de Janeiro,
numa área de trinta hectares (30 ha) delimitada por um retângulo que tem
um vértice à distância de cento e 'cinqúerita metros (150 m) no rumo sul
(8) -magnético, do canto sul (8) da frente da plataforma da parada VaI de
Palmas, na linha da The Leopoldina Railway Co. J do ramal Cordeiro-Macuco;
os lados que partem dêssevértice têm os seguintes comprimentos' e rumos
magnéticos: seiscentos metros (600 m), leste (E); quinhentos metros
(500 m), sul (S).

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura ',
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 5700
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIamo Salles.
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DECRETO NP 17.544 -

DE

4

DE

JANEIRO

DE

1945'

Autoriza o cidadão brasileiro Plínio Paulo Jerônimo Pipp; a pesquisar áaua
mineral no município de Santo Ângelo no Estado do Rio Grande do Sul

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Plínio Paulo Jerônimo
Pippi a pesquisar água mineral numa área de sete hectares e vinte ares
(7.20 ha), situeda no distrito e município de Santo Ângelo no Estado do Rio
Grande do Sul e delimitada por um retângulo que tem um vértice a cento e
setenta e oito metros (178m), no rumo trinta e sete graus e trinta minutos
sudoeste (37 0 30' SW) da ponte existente sôbre o arroio Barreiro, na estrada
de rodagem que vai para Santo Ângelo e cujos lados divergentes desse vêrtive têm trezentos metros (300 m), rumo leste (E) e duzentos e quarenta
metros (240m), rumo norte (N).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ.
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via eutênfica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mínerel do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolomo Saltes.

DECRETO N.o 17.545 -

DE

4

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Euclides Pereira Ninho a pesquisar ceulim.
argila refratária, areia quartzosa e associados no município de São Gonçalo, do Estado do Rio de Janeiro

o Presidente da República, usando da atribuição, que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-Ieí n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Euclides Pereira Ninho
a pesquisar ceulím, argila refratária, areia quartzosa e associados em terrenos situados no distrito e município de São Gonçalo, do Est-ado do Rio
de Janeiro, em uma área de cento e trinta e três hectares e noventa ares
( 133.90 ha), delimitada por um polígono que tem um vértice à distância
de quinhentos e oitenta metros (580 m) no rumo sessenta e dois graus e querente e cinco minutos sudoeste (62 0 45' SW) do encontro sudoeste (SW) da
ponte do Rodizio na estrada de rodagem São Gonçalo-Itaoca e sôbre o rio
Imboeçu e os lados, a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e
rumos: mil duzentos e noventa metros (1.290 m), trinta e nove graus nordeste (39 0 NE); mil quinhentos e setenta e cinco metros (1.575 m), três
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greus e quinze minutos nordeste (30 15' NE); mil oitocentos e quarenta
metros (1.840 m), cinqüenta e um graus e trinta minutos sudoeste
(51 0 30' SW); novecentos e oitenta e cinco metros (985 m) , setenta e um
graus>e quarenta e cinco minutos sudeste (71° 45' SE); mil cento e noventa
c cinco metros (1.195 m), dezenove graus e trinta minutos sudoeste
(19' 30' SW).
Art. 2.° Esta autorização é, outorgada nos têrmoa estabelecidos no Côdigo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via eutêntíca dêste Decreto, pagará a taxa de mil trezentos e quarenta cruzeiros
rc-s 1.340,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento dEI
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apoiamo Salles.

DECRETO N.o 17.546 -

DE

5

DE JANEIRO DE

1945

Aprova o Regimento do Departamento do Interior e da Justiça. do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento do Departamento do Interior e da
Justiça (D.!.J.) que, assinado pelo Ministro da Justiça e Negócios Inte-"
riores, com êete baixa.
Art. 2.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Alesenâre Marconde$ Filho.

REGIMENTO DO DEPARTAMENTO DO INTERIOR E DA JUSTIÇA
CAPÍTULO

I

DA FINALIDADE

Art. 1.0 O Departamento do Interior e da Justiça (D.!.J.), órgão
integrante do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, díretamente tsubordinado ao respectivo Ministro de Estado, tem por finalidade estudar as questões e os atos concernentes à cidadania e estatuto, a exercício de direitos
políticos e garantias conatitucíonaís, a relações entre os poderes do Estado e
a prerrogativas do Presidente da República, examinar, em colaboração com os
Estados, os prcblernas legais de Interêsse recíproco ou de âmbito nacionel,
assim como apreciar tôdas as questões relativas à administração dos 'territórios e da Prefeitura do Distrito Federal e oferecer á devida assistência aos
respectivos governcs .
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CAPíTULO

II

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.°

O D.LJ. compõe-se de:

Divisão de Assuntos Políticos (D.A.P.);
Divisão de Justiça (D.J.);
Divisão do Interior (D. I. );
Seção de Administração (8 .A.).
Art. 3.6 O Diretor Geral do D.!.]. terá um Secretário e dois auxiliares,
por êle designados.
Art. 4.° Os órgãos que integram o D.I.]. funcionarão perfeitamente
articulados, em regime de mútua colaboração, sob a orientação do DiretorGeral.

CAPíTULO

III

DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Seção

I

Da D. A. P.

Art. 5.°

À D.A.P. compete examinar e estudar as seguintes matérias:

I - nacionalidade, cidadania e direitos políticos;
II _ direitos e garantias constitucionais;
lI!" - ordem civil em geral;
IV estado de emergência e "estado de guerra;
V :..- estatuto dos estrangeiros;
VI - .sociedades civis, associações e fundações, especialmente de eetrangeiros;
VII - concessão' de medalhas de distinção;
VIII - organização do calendário de festividades cívico-nacionais.
Art. 6.0

A D.A.P.-'compõe~se de:

Seção de Nacionalidade (S.N.);
Seção de Assuntos Políticos (S.A.P.);
Seção de Permanência e Expulsão de Estrangeiros (S.E.).
Art. 7.°

ÀS. N. compete examinar e estudar as seguintes matérias:

I ~ título declaratório de -cidadania brasileira;
II - naturalização;
In - opção pela nacionalidade brasileira;
IV perda de nacionalidade brasileira;
V - autorização de permanência no exterior de brasileiro naturalizado;
VI licença para aceitação- de comissão ou emprêgo remunerado de
govêrno estrangeiro, inclusive prestação de serviço militar.
Art. 8,0

ÀS. A. P. compete examinar e estudar as seguintes matérias:

I - direitos políticos e seu exercício;
II - suspensão, perda de reaquisição de direitos políticos;
III - direitos e garantias, constitucionais;
IV - anistia;
V - ordem civil em geral;
VI - estado' de emergência e estado de guerra;
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VII sociedades civis, associações e fundações, especialmente de estrangeiros;
VIII _ reconhecimento de utilidade pública;
IX - concessão de medalhas de distinção;
X ....,.... organização do calendário de festividades cívico-nacionais.
Parágrafo único. Incumbe à S.A.P. lavrar e registrar os atos de nómeação, posse, licença e exoneração dos ministros de Estado, interventores
federais, governadores dos Territórios, membros doa Conselhos -Administrativos dos Estados, diretores dos Departamentos Estaduais de Imprensa e Propaganda e dirigentes dos órgãos diretamente subordinados ao Presidente da
República.
Art. 9.°

A S.E. compete examinar e estudar as seguintes matérias:

I - permanência de estrangeiros;
II - deportação e expulsão de estrangeiros;
III - retificação de nomes e assentamentos de estrangeiros;
IV - preparo de informações ao Poder Judiciário para decisão de medidas impetradas por estrangeiros;
V - visto de entrada de estrangeiros, na conformidade das leis e instruções gerais que a regulam;
VI - liberdade de presos estrangeiros à disposição do Ministro da J ustiça.

Seção
Da
Art. 10.

II

D.J.

À D. J.: compete examinar e estudar as seguintes matérias:

I - relações do Poder -Executivo com os outros Poderes, na esfera de
atribuições, coordenação e Interferência do M. J. N.I.;
II - função legislativa do Presidente da República e preparação dos
projetos e atos devidos;
III - organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios;
IV - organização judiciária dos Zstados, de acôrdo com os princípios
da Constituição e à luz da legislação concernente;
V
divisão territorial do país;
VI
graça, indulto e comutação depenas;
tôdas as questões relativas à ordem jurídica e institucional do
pais.

vn

Art. 11. A D.J. compõe-se de:
Seção de Coordenação (S.C.);
Seção de Indultos e Comuteçâo de Penas (S. r. );
Seção de Legislação (S. L. ) .
Art.

12. À S.C. compete examinar e estudar as seguintes matérias:

I - instrução das providências e dos atos necessários à boa coordenação
das relações do Poder Executivo com os outros Poderes e das do' M. J . N . I.
com os demeís órgãos da administração pública;
II - organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim
como a legislação referente aos registros públicos, propondo e justificando
as revisões, emendas, ou consolidações que se tornarem indicadas e necessârtes;
IH - organização judiciária dos Estados, segundo os principias da Constituição e à luz dos Códigos de Processo Civil e Penal;
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divisão territorial do país, em colaboração com os demais órgãos

que devem conjutamente apreciá-Ia;

V
observância- da legislação processual e preservação do seu sentido de unidade;
VI exercício pelos Estados da competência supletiva em matéria de
processo judicial ou extrajudicial;
VII - cartas rogatórias;
VIII - pedidos de extrediçâo:
IX - solicitações de amparo e de defesa dirigidas ao Presidente da
República que se refiram à questões de direito.

Art. 13. À S.l. compete examinar e estudar as seguintes matêrles:
I
II -

graça, Indulto ou perdão, comutação ou redução de penas;
instrução dos respectivos processos;

III - relações com os Conselhos Penitenciários, a administração dos presídios e as autoridades judiciárias, em matéria de indulto.
Art. 14. À S.L. incumbe examinar e estudar as seguintes matérias:
I preparo dos atos relativos à função legislativa do Presidente da
República, em mctéria da alçada do M.J.N .1., ou quando caiba a sua
interferência;
II ' - informação e consulta das questões ligadas à ordem jurídica do
país;
III elaboração legislativa, competência, íundementos constitucionais,
correntes jurídicas, e suas relações com a estrutura social do país;
IV - sugestões apresentadas ao Govêrno sôbre assuntos legislativos;
V - assistência técnica, quando scliciteda, aos órgãos da administração
pública, encarregados de elaborar projetos de legislação;
VI publicação sistemática e colecionada das leis que se refiram ao
mesmo assunto e organização de consolidações.
SEÇÃO I1I

Da D.I.
Art.

15. À D.I. compete examinar e estudar as seguintes matérias:

I relações do Govêrno Federal com os Estados, Territórios e Prefeitura do Distrito Federal;
11 - regime de intervenção;
lU - aprovação do Presidente da Repúblice aos decretos-leis estaduais
e municipais que versarem matérias prescritas, atos que dependem de autorização prévia, recursos, relações com os Conselhos Administrativos, sistema
de Decreto-lei n,o 1.202, de 8 de abril de 1939, alterado pelo Decreto-lei
n.? 5.511, de 21 de maio de 1943.
IV problemas de caráter nacional e relevante Interêese comum, de
centralização necessária que requerem doutrina uniforme, sem prejuízo da
execução descentralizada que devem ter;
,
V - administração dos Terrltôrtos:
VI - preparo, em colaboração com a administração dos Territórios e
da Prefeitura do Distrito Federal; dos respectivos projetos de lei;
VII - epreciaçâó e encaminhamento da proposta orçamentária dos Territórios e da Prefeitura do Distrito Federal;
VIII - assistência ao Govêrno dos Territórios e à Prefeitura do Distrito Federal e cooperação com os Governadores e Prefeito do Distrito Federal junto aos serviços e repartições da União.
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Art. 16. A D.I.compõe-se de:
Seção de Negócios Estaduais (S.N.E.);
Seção de Administraçâo dos Territórios e da Prefeitura do Distrito
Federa! (S.A.T.P.).
Art.
térias:

17.

ÀS. N . E.

compete examinar e estudar as seguintes ma-

relações da administração dos Estados com o Govêrno Federal;
regime de intervenção;
IH - autorização ou aprovação do Presidente da Repúblice, recursos
contra os atos dos interventores, competência dos Conselhos Administrativos,
sistema do Decreto-lei n.o 1.202;
IV - atos de Govêrno dos Estados e dos Municípios que, em virtude
da Constituição ou de leis federais, estão sujeitos a Iirrriteçêes e a normas
próprias;
V - atividades ou competência interferente da União e dos Estados.
I -

n: -

Art.
térias:

18. ÀS. A. T. P. compete examinar e estudar as seguintes ma-

I
administração dos Territórios e da Prefeitura do Distrito Federal,
sua organização e funcionamento;
II -r- regulamentos de serviço e disposições executivas sôbre o cumprimento das leis;
III - relatórios, atividades e resultados da administração dos Territórios
e da Prefeitura- do Distrito Federal;
IV - apreciação .e encaminhamento das propostas orçamentárias;
V - assistência ao Govêrno dos Territórios e à Prefeitura do D. F. c
cooperação com os governadores e Prefeito junto aos serviços e repartições
da União.

SEÇÃO IV
Da S.A.
Art. 19. À S.A. compete promover as medidas necessárias à administração de pessoal, material, orçamento, comunicações e portada do D. I.] .
devendo para tanto:
I receber, registrar, distribuir, expedir e guardar a correspondência
oficial e papéis relativos às atividades do D. L J. controlando ,:) respectivo
andamento;
II - atender ao público em seus pedidos de informações sôbre o andamento e despacho de papéis, bem como orientá-lo no modo de apresentar
suas solicitações, sugestões ou reclamações;
Hl - promover &! publicação, no Diário Oficial, dos ates e decisões
relativos às atividades do D. I. J . ;
IV - atender às requisições de processos e documentos sob sua guarda,
quando assinadas por chefes de serviço;
V. - passar certidões, quando eutorlaades pelo Diretor do D. I. J.;
VI promover a incineração periódica de papéis julgados sem valor,
mediante prévia autorização de comissão expressamente designada- para
êsse fim;
VII - encaminhar à D. P . do D. A·., devidamente instruídos, os processes referentes aos servidores em exercício no D. I. J .;
VIII - manter atualizados fichários e registros relativos aos servidores
em exercício no D.I.].;
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IX - manter atualizado o ementário da legislação e dos atos referentes
a pessoal;
X - controlar @ freqüência dos servidores em exercício no D. I. J ., remetendo à D.P. do D.A., na época própria, o boletim de freqüência correspondente;

XI - fazer as estimativas de consumo e encaminhar 00 órgão competente, nas épocas estabelecidas, as requisições do material a ser adquirido para
abastecer o D.!.].;
XII - receber e distribuir o material pelos diversos órgãos integrantes
do D. I. J ., registrando seu valor e quantidade em fichas próprias nas quais

serão anotados, também, os respectivos consumos;
XIII - propor ao Diretor da D. M. do D. A. a troca, cessão, venda ou
baixa do material considerado imprestável ou em desuso;
XIV elaborar a' proposta orçamentária dos órgãos componentes do
D.!.].;

XV _- colaborar com a D.O. do D.A. no contrôle de execução orçamentária;
XVI - manter, em lugar conveniente.. um servidor incumbido de prestar
quaisquer informações solicitadas pelo público sôbre a localização e funcionementa dos órgãos do D. I. J . ;
XVII - executar os trabalhos de limpeza na sede' do D.!.J.;
XVIII - exercer vigilância nos lugares de entrada e saide, especialmente
nos setores de maior contato com o público.
Parágrafo único. AS. A. deverá funcionar perfeitamente articulada com
o Depar-temento de Administração do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, observando as normas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo.
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

no

PESSOAL

Art. 20. Ao Diretor-Geral do D.!.].. compete:
I
orientar e ccordener as atividade do D. I. J .;
II
despachar, pessoalmente, com o Ministro;
!II
opinar em todos os assuntos relativos às atividades da repartição,
dependentes de solução de autoridades superiores;
IV ~ baixar. portarias, instruções e ordens de serviço;
V - . comunicar-se diretamente, sempre que o ínterêsse do Serviço o
exigir, com quaisquer autoridades públicas, exceto com os Ministros de Estado, o Tribunal de Segurança Nacional, o Supremo Tribunal Militar e o
Supremo Tribunal Federal, casos em que deverá fazê-lo por intermédio do
Ministro;
VI estabelecer as medidas necessárias ao aperfeiçoamento do serviço, propondo ao Ministro de Estado aquelas que devam ser objeto de
lei ou decreto;
VII ~ submeter ao Ministro de Estado os, processos cuja decisão exceda
de sua alçada, ou que dependam da fixação de doutrina, critério e normas;
VIU - decidir em todos os casos sôbre os quais haja orientação firmada pelo Ministro de Estado:
IX reunir, periodicamente, os Diretores de Divisão e o Chefe da
S. A. para discutir e assentar providências relativas ,ao serviço e comparecer às reuniões para as quais seja convocado pelo Ministro;
X organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho com horário especial;
XI - determinar ou autorizar a execução de serviço externo;
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XII - promover a admissão, dispensa e melhoria de salário do. pessoal
extranumerário;
XIII designar e dispensar ?s ocupantes de funções gratificadas e
seus substitutos eventuais;
XIV - movimentar, de acôrdo com a conveniência do serviço, o pessoal
em exercício no D.I. U.;
XV ......:.. expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem
diretamente subordinados;
XVI - organizar e. alterar a escala de férias do pessoal que lhe fór
diretamente subordinado e aprovar a dos demais servidores;
XVII elogiar e aplicar penas disciplinares inclusive a de suspensão
até 30 dias e propor ao Ministro de Estado a aplicação de penalidade que
exceder de sua alçada;
. .
XVIII determinar a instauração de processo administrativo;
XIX designar servidores do Departamento para serviço, missão ou
estudo em qualquer parte do território nacional;
XX - antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho;
XXI submeter, anualmente, ao Ministro o plano de trabalho do
D.!.].;

XXII apresentar, anualmente, ao Ministro o relatório sôbre as atividades do D.!.].;
XXIII indicar ao Ministro o servidor que deva ser designado seu
substituto eventual.
Att. 21.

Aos Diretores de Divisão incumbe:

I - orientar e coordenar as atividades da respectiva Divisão;
II - distribuir pelas. seções os processos por estudar;
111 - despachar, pessoalmente, com o Diretor-Geral;
IV - submeter, anualmente, ao Diretor-Geral o plano de trabalho da
Divisão;
.
V apresentar, anualmente, ao Diretor-Geral relatório das atividades
da Divisão;
VI propor as providências necessárias ao aperfeiçoamento dos trabalhos;
VII - reunir, semanalmente, os chefes das Seções para discutir e assentar
providências .relativas ao trabalho. da Divisão;
VIII - comparecer às reuniões para as quais seja, convocado pelo Diretor-Geraf
IX propor a. organização, conforme as necessidades do serviço, de
turmas. de trabalho com horário especial;
X - propor a admissão, melhoria e dispensa de extranumerários;
XI - designar o seu secretário e indicar ao Diretor-Geral os servidores
que devam exercer outras funções gratificadas, bem como seus substitutos
eventuais;
XII - movimentar, de acôrdo ~om a conveniência dos trabalhos, o pessoal em exercício na Divisão;
XIII _. expedir boletins de merecimento dos servidores que lhe forem
diretamente' subordinados;
XIV - .orgarrizar a escala de férias do pessoal da Divisão e submetê-Ia
à aprovação do Diretor-Geral;
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xv - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão
até 15 dias, aos servidores em exercício na Divisão e propor ao Diretor-Geral
a aplicação de penalidade que não couber na sua alçada;
XVI - propor ao Diretor-Geral a antecipação ou prorrogação do período
normal de trabalho na Divisão.
Art. 22.

Aos chefes de seção compete:

I II -

dirigir e fiscalizar os trabalhos da respectiva seção;
distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes fôr subordinado;
nr - orientar a execução dos trabalhos e manter a coordenação entre
os elementos componentes da respectiva seção, determinando as normas e
métodos que se fizerem aconselháveis;
IV - fazer exigência, solicitar informações e promover diligências no
sentido de serem os papéis devidamente instruídos, processados e conclusos.
V - autorizar a juntada e o desentranhamento de papéis;
VI - despachar, pessoalmente, coro o Diretor a que estiver diretamente
subordinado;
VII apresentar, mensalmente, ao Diretor um boletim dos trabalhos
da respectiva seção, e, anualmente, um relatório dos trabalhos realizados,
em andamento e planejados;
VIII propor ao Diretor medidas convenientes à boa execução dos
trabalhos;
IX _ responder às consultas que lhes forem feitas por intermédio do
Diretor, sôbre assuntos que se relacionem com as suas atribuições;
X - distribuir o pessoal, de acôrdo com a conveniência do serviço;
XI - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes forem
diretamente subordinados;
XI~: aplicar penas disciplinares, inclusive a de advertência e repreensão, aos seus subordinados, e propor ao Diretor a aplicação de penalidade
que escape à sua alçada;
XIII
velar pela disciplina e manutenção do silêncio nos recintos de
trabalho.

Art. 23. Ao secretário do Diretor-Geral e Secretários dos diretores de
Divisão compete:
I - atender às pessoas que desejarem comunicar-se COm o Diretor-Geral
ou Diretor de Divisão, encaminhando-as ou dando àquele ou a êste conhecimento do assunto a tratar;
II - representar o Diretor-Geral ou Diretor de Divisão quando para isso
fôr designado; e
III - redigir a correspondência pessoal do Diretor-Geral ou Diretor de
Divisão.
Art. 24. Ao Auxiliar do Diretor-Geral compete executar os encargos
que lhe forem determinados pelo mesmo ou pelo Secretário.
Art. 25. Aos demais servidores, sem funções especificadas neste regimenta, incumbe executar os trabalhos que lhes forem determinados pelos seus
superiores imediatos.

CAPíTULO

V

DA LOTAÇÃO

Art. 26.

O D.I.J. terá a lotação aprovada em decreto.

Parágrafo UnlCO. Além dos -funcionários constantes da lotação, o D.I.J.
poderá ter pessoal extranumerário.
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VI

HORÁRIO

Art. 2']. O horário normal de trabalho será fixado pelo Diretor-Geral.
respeitado o número de horas semanais ou mensais estabelecidas para o Serviço Público Civil.
Art. 28. O Diretor-Geral e os Diretores de Divisão não ficam sujeitos
a ponto, devendo, porém, observar o horário fixado ..

CAPíTULO

VII

DAS SUBSTITUIÇÕE;:>

Art. 29. Serão substituídos, automàticamente, em suas faltas e impedimentos eventuais até 30 dias:
I - o Diretor-Geral, por um Diretor de Divisão de sua indicação, designado pelo Ministro de Estado;
II - os Diretores de Divisão, por chefes de Seção de sua indicação, designados pelo Diretor-Geral;
III - os Chefes de Seção, por servidores indicados pelo Diretor de Divisão respectivo e designados pelo Diretor-Geral;
IV _ o Chefe da S.A., por Servidor designado pelo Diretor-Geral.

CAPíTULO

VIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 30. As Seções deverão organizar e manter atualizada uma coleção
de leis, regulamentos, circulares, portarias, ordens e instruções de serviço, que
digam respeito às atividade específicas das mesmas.
Art. 31. Mediante "Instruções de Serviço" do respectivo Diretor, as
Seções' poderão desdobrar-se em turmas.
Art. 32. Nenhum servidor poderá fazer publicações e conferências, ou
dar entrevistas sôbre assuntos que se relacionem com a organização e as atividades do D. I . J .,. sem autorização escrita do Diretor-Geral.

Em 5 de janeiro de 1945 .. -

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. o 17.547 -

DE 5 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza transferência de aforamento a estrangeiro

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e tendo em vista o art. 18, alínea b, do
Decreto-lei 0.° 3.438, de 17 de julho de 1941, decreta: .
Artigo único. Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a transferir ao súdito português José Couto Bessa, o aforamento dos lotes de terrenas de marinha e acrescidos em que se dividiu o lote 0.° 2.241, situado
na Avenida J ansen de Melo, em Niterói, tal como o permitiu, por despacha
de 12 de julho de 1943, no processo fichado no Ministério da Fazenda" sob
o n.o 65.341-44, o chefe do antigo Serviço Regional da Diretoria do Domímo
da União, hoje transformada no mencionado Serviço.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 1J
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.o 17.548 -

DE

8

DE

JANEIRO DE

1945

Suprime função na Tabela Numérica Ordinária de Extrenumerério-menseliete

do Serviço de Fazenda de Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica

.o

Presidente· da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1,0 Fica suprimida, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Fazenda da Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica, uma função de amanuense-auxiliar, referência. XII.
Art. 2.'1 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, ·8 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO NP 17.549 -

Dispõe sôbre

refer~tlcias

DE

9

DE JANEIRO DE

1945

de salário de várias séries funcionais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica elevado, da referência XXI para a referência XXII, o
nível superior de salário das seguintes séries funcíonaisv
Amanuense
Arquiteto
Assistente Jurídico
Atuário
Biologista
Cartógrafo
Contabilista
Criptógrafo
Delineador
Engenheiro
Escultor
Inspetor Especializado
Merceologista
Mestre Especializado
Metrologista
Perito em: Belas Artes
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Pintor Artístico
Projetador
Radiotécnico

Tecnologtsta
Tesoureiro
Art. 2.°

:ftste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1945, 124.0: da Independência e 57.&
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Henrique A. Guilhem.
Eurico G. Dutra.
P. Leão Veloso.
A. de Souza Costa.

João de Mendonça Lima.
Apolonio SalIes.

Gustavo Cepenema,
Joaquim Pedro SaIAado" Filho.

DECRETO N.o 17.550 -

DE

9

DE JANEIRO DE

1945

Altera as Tabelas Numéricas Suplementares de Extranumerário-mensalista da
Divisão do Material e do Serviço Florestal, do Ministério da Agricultura

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a J da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida, no Ministério da Agricultura, da Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-ménsafista da Divisão do Material, do
Departamento de Administração, para a Tabela Suplementar do Serviço Florestal, uma função de escriturário, referência XVI.
Parágrafo único.
ocupante.
Art. 2.°

A função transferida continuará preenchida pelo atual

Êste Decreto entra em vigor em 1. de janeiro de 1945.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57/'
-de República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,
Col. de Leis -

VaI. II

F.

a
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DECRETO

N,O

17:551--

DE

9

DE JANEIRO DE 1945

Concede reconhecimento à Faculdade" de Direito do Piam

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938:
Resolve conceder reconhecimento à Faculdade de Direito do Piauí, com
sede em Terezina, no Estado do Piauí.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cepeneme,

DECRETO N.o 17.552 -

DE

9 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Administração e Finanças da
Faculdade de Administração e Finanças do Paraná
O -Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere. o artigo74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei número
421, de 11 de maio de 1938, resolve conceder autorização para o funcionamento do Curso Superior de Administração e Finanças, da Faculdade de
Administração e Finanças do Paraná, com sede em Curitiba, no Estado do
Paraná.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo' Capanema.

DECRETO

N.O

17.553 -

DE

9

DE

JANEIRO DE

1945

Concede autorização para o funcionamento dos cursos de farmácia e odontologia
da Faculdade de Farmácia e Odontologia da Fundação Paulo Ramos, de
São LtÚs
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere c artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmoe do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938:
Resolve conceder autorização para o funcionamento dos cursos de far.mácia e odontologia da Faculdade de Farmácia e Odontologia, a ser mantida
pela Fundação Paulo Ramos, com sede em São Luís, no Estado do Maranhão.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1945; 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

3.
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DECRETO N.o 17.554 -

DE 9 DE JANEmO DE 1945

Extingue vagas de Despachantes Aduaneiros
o Presidente da República, tendo em vista o que consta do art.
dó Decreto-lei n.? 4.014, de 13 de janeiro de 1942,

56

Resolve extinguir 12 vag'as de Despachantes Aduaneiros junto à A)fândega do Rio de Janeiro, decorrentes das dispensas de José Ferreira Guimarães, Jaime Vieira, José Moreira Pacheco Júnior, Gastâo Barbosa Rodrigues, Deoc1eciano Cristovão da Cruz, João de Magalhães Saroldi, Narciso Antônio da Silveira, Sebastião Pires Vieira, Sátiro Ortiz, Sílvio Tôrres Rangel,
Artur Fernandes e Alfredo Laporte .
Rio 'de Janeiro, 9 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 17.555 -

DE 10 DE

JANEIRO-

DE 1945

Concede à sociedade Navegação Moura Vazquez Limitada autorização para
continusr a funcionar

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade Navegação Moura Vazquez Limitada, com sede na cidade de Santos, Estado de
São Paulo, aut-orizada a funcionar pera Decreto n.v 15.461, de 3 de maio de
1944, decreta:
Artigo único. E' c-oncedida à sociedade Navegação Moura Vazquez Limitada autorização para continuar a funcionar, com o aumento de -capital de
Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) para Cr$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de cruzeiros) em virtude da alteração do seu contrato social de 26 de
outubro de 1944, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.° da>
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 17.556-DE 10 DE JANEIRO DE 1945
Concede à Companhia Morrison-Knudsen do Brasil, S. A. autorização parti.
íimcioner na República
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima Companhia Morrtson Knudsen do Brasil, S. A., decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade. anônima Companhia MorrlsonKnudsen do Brasil, S. A., com sede na cidade de Wilmington, Condado de
New Cestle, Estado de Delaware, Estados Unidos - da América, autorização
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c-s

para funcionar na República, .com o capital de
2.000.000,00 e com os
estatutos que apresentou, mediante as cláusulas que êste acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leia
e regulamentos em vigor, OU que venham a vigorar, eêbre o objeto da referida
autorização.
.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro. de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

CLÁUSULAS QUE ACOMPANHAM O DECRETO N.o 17.556, DESTA DATA
I

A sociedade anomma Companhia Morríson-Knudsen do Brasil, S. A.. é
obrigada a ter permanentemente um representante geral no Brasil, com plenos
e ilimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões -que se
suscitarem, quer com o Govêmo, quer coro particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela Sociedade.
II

Todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às respectivas leis e
r-egulamentos e à jurisdição de seus Tribunais judiciários ou administrativos,
sem que, em tempo algum, possa a referida Sociedade reclamar qualquer
exceção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de
base para qualquer reclamação concernente à execução das obras ou serviços
a que êles se referem.

lU
A socldade não poderá realizar no -Brasil os objetivos constantes do seu
Certificado de Incorporação, que são vedados a companhias estrangeiras, e só
poderá exercer atividades dependentes de prévia permissão governamental,
depois desta obtida, e sob as condições em que fôr concedida.

IV
Fica dependente de autorização do Govêrno qualquer alteração' que a
Sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-é cassada a autorização para funcionar na República se infringir
esta cláusula.
V
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do principio de
achar-se a Sociedade sujeita às disposições de direito que regem as Sociedades
Anônimas.
VI
A infração de qualquer das cláusulas para a qual não esteja cominada
pena especial será punida com a multa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) a cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e, no caso de reincidência, COm a cassação da
autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
cláusulas.
Rio de Faneire, 10 de janeiro de 1945. -

Alexandre õâerconâee Filho.
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DECRETO N.o 17.557 -

DE

10

DE

JANEIRO

DE

1945

Aprova Tabelas Numéricas de Mensalistas e institui o regime de selério-iemilie
no Serviço de Navegação da Amazônia e Administração do Pôrto do Pará

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição) decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as anexas Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Mensalistas do Serviço de Navegação da Amazônia e Administração doPôrto do Pará (S.N.A.A.P.P.).
§ 1.0 As referências de salário têm os valores constantes da escalepadrão de salários que acompanha êste Decreto.
§ 2.° As funções constantes da Tabela Numérica Suplementar serão
suprimidas à medida que vagarem, não podendo, em hipótese alguma, ser
novamente preenchidas, ainda que em caráter provisório.
Art. 2.? Os atuais cargos, funções e funções gratificadas do S.N.A.A.P.P.
passam a constituir as Tabelas Numéricas a que se refere o artigo -anterior.
_ § 1.0 Aos atuais empregados, que estiverem percebendo salários superiores _aos que lhes forem fixados nessas Tabelas, fica assegurado
pagamento
da diferença, até que venham a perceber salário equivalente ao anterior.
§ 2.° O pagamento da diferença não cessará" em virtude de aumentos
gerais de salário.
Art. 3.° Fica instituído, para os empregados mensalistas, diaristas e
contratados do S.N.A.A.P.P., o regime de salário-família que vigorar para
os servidores civis da União.
Art. 4.0 O presente Decreto vigorará a partir de 1 de janeiro de 1945,
revogadas as disposições em contrário.

°

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Joâo de Mendonça Lima.

SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA E ADMINISTRAÇÃO
DO PORTO DO PARA
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA DE MENSALISTAS
a)

Número
de
funções
1
4
4
1

1
7
1
1
1

14
35

FUNÇÕES EM COMISSÃO

Selário
mensal

Função

Diretor Geral
Superintendente . .
Assistente. .
Delegado (Amazonas e Acre)
Agente (Bôca do Acre)
'"
Chefe de Departamento
Chefe de Secretaria
Procurador (Rio de Janeiro)
Agente (Pôrto Velho)
Chefe de Seção

c-s

I
I

1

.
.
\
.
[
1

.
.

\

6.500,00
5.500,00
4.800,00
4.800,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
2.800,00
2.800,00

Despesa
anual

c-s

78.000,00
264.000,00
230.400,00
57.600,00
43.200,00
302.400)00
43.200,00
43.200,00
33.600,00
470.400,00
1. 566.000,00
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b)

Niímero
de
funções

1
4
5

I

FUNÇÕES GRATIFICADAS

Função

Despesa
a TI u a I

C'$

C,$

I
I

I
I

Diretor da Escola Santo Amaro"'1
Secretário de Superintendente ....

II

200,00
200,00

I
C)

Número
de
funções

!

I

Gratificação
mensal

2 .400,00
9.600,00
12.000,00

SÉRIES FUNCIONAIS

Referência
de
salário

Função

Despesa
anua 1

(:'5

Amancense
12
16
21

.' ......•...... _. 0.0 .... _0.0._ \

23
21
19

27

17

33

15

I

1D9
Auxiliar de Escritório

22
26
31
37
44
53

I
\

I

213

Desenhista
1
1
1

II

1. 244.400,00

• --113
12
11

I

7
Enfermeiro

2

I

2

\

1980:':
218 .400,00
241. 800,00
266.400,00

10

290.400,00

9

318.000,00
1.533.000,00

~---:------

29
25
21

17

2
2

172.800,00
211.200,00
252.000,00
291. 600.00
316.800,00

13

18.000,00
15.600,00
13.200,00
21. 600,00
16.800,00
85.200,00

9

12.000,00
12.000,00
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NúmerQ
de

funções

3
4
4
4
15

I

Referência

I

Função

de
salário

I
Engenheiro
II ...............................

49
45
41
35

I · ................ " ...........
I ..............................
I ..............................

Despesa
anual

c-s

108.000,00
124.800,00
105.600,00
86.400,00
424.800,00

I
1

Feitor

1

I

I ..............................
I ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
I ..............................
I ·.................. . .. . . . . . . . .
I ..............................
-I
6
7
8
9
10

40

13
12
11
10
9

[

50.400,00
54.600,00
57.600,00
59.400,00
60.000,00
282.000,00

I

1
1

5
6
7
9
27

I

Mestre

.............................. I
I ..............................
I
I · . . . . . . . . . . . . . . ...............
I .............................. I

I

21
19
18
17

66.000.00
72.000,00
79.800,00
97.200,00
315.000,00

\
Mestre Especializado

2

29
27
25
23

3

4
5
14

220.800,00

Dficial

Administrativo

8

44

9

42
40
37
33
29
25

10
11

12
13
15
78

36.000,00
50.400,00
62.400,00
72.000,00

240.000.00
248.400,00
252.000,00
250.800,00
244.800,00
234.000,00
234.000,00
1. 704.000,00
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Número
de
funções

Função

Referência
de
salário

Professor

7

5

Despesa
an u a 1

Cr$

I
I

24.000,00

124.000,00

5

Servente

5

10

7
10
13
15

9
8

7
6

33.000,00
42.000,00
54.000,00
62.400,00
63.000,00
254.400,00

50

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR DE MENSALISTAS

Número
de
funções

Salário
mensal
Cr$

Função

1
1

Consultor Jurídico ,
1
Despachante . .
.
Médico . .
.
Despachante . • .......•..•......
Médico
.
Químico . .
.
Médico
,.

1

Conferente

1
1

Despachante . .
Conferente . .
Capataz
Capataz
Vigia
"
Vigia . .

1
1

1
1
1

1

1
1
1

14

0.0

.

•••••••••

. .•...............

.
.
.
.
.
0'0

•••••

4.800,00
3.564,00
2.400.00
1. 980,00
1.800.00
1.800,00
1.440,00
1.200,00
1.200,00
900,00
780,00
720,00
360,00
300,00

Despesa
anual
Cr$

57.600,00
42.768,00
28.800,00
23.760,00
21. 600,00
21. 600,00
17.280,00
14.400,00
14.400,00
10.800,00
9.360,00
8.640,00
4.320,00
3.600,00
278.928,00
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Referência

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

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

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

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

.

.............................. ..
............................... .
............................... .
............................... .
· . . . ... . . . . . ... . . . . ... . . . . . , . . . .
................................
.....
.
·. . . . . , . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
............................... .
............................... .
............................... .
............................... .
~

· . ... . . . . . - ... . .... . .... . . .. . . . .
............................... .
........

······.·.·.A·

.

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

.......

.

·..... . . .... . .... . . .... . ... . . . ...
.................
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DECRETO N.o 17.558 -

DE

10 DE JANEIRO DE 1945

Concede autorização para o funcionamento do curso de bacharelado daFaculdade de Direito da Fundação Paulo Ramos, de São Luís

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 42 i, de 11 de maio de 1938:
Resolve conceder eutorleaçâo para o funcionamento do curso de bacharelado da Faculdade de Direito, a ser mantido pela Fundação Paulo Ramos,
corri sede em São Luís, no Estado do Maranhão.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capaneina.

DECRETO N,? 17.559 Declara sem efeito o Decreto

n,0

DE 10 DE JANEIRO DE .1945
10.836, de 18 de novembro de 1942

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere, o artigo 74, letra a, da Constituição e, nos têrmos do Decreto-lei n.? 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), e atendendo ao que requereu Sebastião da Silva Guimarães, decreta:
Art. 1.0 Fica declarado sem efeito o Decreto número dez mil oitocentos e trinta e seis (10.836). de dezoito (18) de novembro de mil nove':'
centos e quarenta e dois (1942), que autorizou o cidadão brasileiro Sebastião da Silva Guimarães a pesquisar caulim, mica, columbita e associados
numa área de cem hectares (100 ha) situada no lugar denominado Santa
Rita dos Leites, no município de Rio Preto. no Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945. 124,0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Selloe-

DECRETO N.O 17.560 -

DE 10 DE JANEIRO DE 1945

Declara caduco o Decreto n.o 13.684, de 25 de outubro de 1943

o Presidente da República, usando. da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), e tendo em vista o que consta do
processo S.C. 34.314-43 da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada caduca a autorização conferida ao cidadão brasileiro Francisco Alves do Amparo, para pesquisar mica e associados no mu-

43
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rncrpro de Carangola, do Estado de Minas Gerais, pelo Decreto número treze
mil seiscentos e oitenta e quatro (13.684), de vinte e cinco (25) de outubro
.de mil novecentos e quarenta e três (1943).
Art.

2.°

Revogam-se as

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, 124.° da Independ&ncia e 57:J
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIIes.

DECRETO N.O 17.561 -

DE

10

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadâobrasileiro Durval de Freitas Rocha a pesquisar bauxita e
associados no município de Poços de Caldas, do Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, 'usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica eutorleedo o cidadão brasileiro Durval de Freitas Rocha,
a pesquisar bauxita e associados no local denominado Barreiras, no distrito
e município de Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais, numa área de
cento e vinte e oito hectares e trinta e cinco ares (128,35 ha) delimitada por
um polígono, que tem um vértice à distância de duzentos metros (200 m)
no rumo magnético oitenta graus nordeste (80 0 NE) da ponte de madeira
sôbre o rio das Antas, na estrada de rodagem, que do quilômetro oito (Km 8)
de Poços de Caldas, vai pare o retiro de Marçal dos Santos e os lados, a
partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
descendo pelo rio das Antas até a barra do córrego do Meio. daí quatrocento e dez metros (410 m) no rumo oitenta e oito graus sudeste (88° SE).
até a margem esquerda do rio das Antas, por essa margem pera juzante até
a foz do córrego das Cachoeiras, por êsse córrego pare montante, na extensão
de quinhentos e sessenta metros (560 m), daí oitocentos e sessenta e cinco
metros (865 m) no rumo oitenta e seis graus e trinta minutos sudoeste
(86° 30' SW) até o córrego da Angolinha e por êsse córrego até o ponto de
partida.

Art. 2.° Esta eutorlaaçâo é outorgada nos tênnos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a texa de mil duzentos e noventa cruzeiros (Cr$ 1.290,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposiçôee em contrário.
Rio de Janeiro,. 10 de janeiro de 1945, 124.° da- Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

1\'1'08
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DEÇRETO N.o 17.562 -

DE

10

DE" JANEIRO DE

1945

Autoriza o cídeâêo brasileiro Durvel de Freitas Rocha a pesquisar bauxita e
associados nó município de Poços de Caldas, do Estado de Min.as Gerais

o

Pr-esidente da República, usando da

atribuição que lhe confere o

art. 74, letra a, da Constituição e nos rêrmoe do Decreto-lei n.c 1.985, de 29

de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autoríaedo o cidadão brasileiro Durval de Freitas Rocha.
a pesquisar bauxita e associados em terrenos situados no distrito e município

de Poços de Caldas no Estado de Minas Gerais. numa áree de vinte e sete
hectares (27 ha) delimitada por um polígono, que tem um vértice à distância
de seiscentos e noventa metros (690 rn) no rumo magnético setenta graus
noroeste (70 0 NW) da confluência do córrego Bortolam no rio das Antas
e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cinqüenta metroa (50 m) , quarenta e nove graus sudoeste
(49 0 SW): trezentos e sessenta metros (360 m) , dez graus noroeste (10 0 NW)j
duzentos e dez metros (210 m) , oitenta e quatro graus sudoeste (84°" SW);
cento e oitenta metros (180 m) , setenta e cinco graus noroeste (75 0 NW);
sessenta metros (60 m), vinte e quatro graus sudoeste (24 0 SW); cento e
oitenta metros (180 m) , sessenta e seis graus noroeste (66 0 NW>; duzentos
e vinte metros (220 m), quarenta e um graus sudoeste (41° SW), até .2
margem esquerda do Córrego do Pio; por essa mergern, para juzante na extensão de novecentos e noventa metros (990 m) , até a represa; dai com cento
e tr-inte metros (130 m) , dois graus e trinta minutos noroeste (2 0 30' NW)
c, cento e dezoito metros (118 rn}, dez graus noroeste (10° NW).
Art. 2.° Esta eutoríaação é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6digo .de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) "e será
transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, 124.° de Independência e 57.0
da República,
GETULIO V AReiAS.

Apcl1onio Sal1es.

DECRETO N. o 17.563 -

DE

10

DE

JANEIRO DE

1945

Autoriza OS cidadãos brasileiros Aurélio de Araújo Rocha e José Lobo Rodrigues, a pesquisar quartzo e associados nos municípios de Santa Maria do
Suassuí e Capelinha, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileíroa Aurélio de Araújo
Rocha e José Lobo Rodrigues, a pesquisar quartzo e associados no lugar de-nominado Lavra da Grama, nos distritos de Glucínio e Água-Boa, nos municípios de Santa-Maria-do-Suassui e Capelinha, no Estado de Minas Gerais,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

45

numa área de quarenta e nove hectares e noventa e oito ares (49,98 ha),
delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de duzentos
e vinte e cinco metros (225 01), no rumo magnético sessenta e _três graus
sudeste (63° SE), da confluência dos córregos Santo Antônio do Surubím
e do Ouro; os lados que, partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: oitocentos e trinta e três metros (833 01), norte (N);
.8 seiscentos metros (600 m) , oeste (W).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autênrica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e será
transcrito no livrá próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.

DECRETO N.o 17.564 -

DE

10 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Basílio Renato a pesquisar caIcáreo e associados
no município de Cerro Azul, no Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Basílio Renato a pesquisar
.calcáreo e associados numa área de vinte e nove hectares, trinta e quatro
ares e oitenta cerrtiares (29,3480 ha), situada no lugar denominado. Areias
ou Santaria, distrito de Votuverava do município de Cerro Azul, no Estado
-do Paraná e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a doae
metros (12 m), rumo sessenta e um graus nordeste (61° NE) magnético do
quilômetro vinte e oito (km 28) da rodovia Curitiba ~ Cerro Azul e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e trinta e dois metros (232 m), quatorze graus sudeste
(14° SE); quatrocentos e oitenta e seis metros (486 m), quarenta e seis
-graus e quarenta e cinco minutos nordeste (46° 45' NE); quinhentos e setenta e cinco metros (575 m), doze graus e quarenta e cinco minutos noroeste (12° 45' NW); duzentos metros (200 01), quarenta e sete graus ~
quarenta minutos sudoeste (47° 40' SW); trezentos e oitenta e cinco metros
(385 m), sessenta e quatro graus e cinqüenta minutos sudoeste (64° 50' SW).
cento e oitenta metros (180 m), quarenta e Um graus e cinco minutos sudeste (41° 5' SE); duzentos e cinqüenta metros (250 m), quarenta e três
'graus sudeste (43° SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmoe estabelecidos no CÓ~
,digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên.tica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
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transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do,
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, _124.° da Independência e 57.°'
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIonio Salles.

DECRETO N." 17.565 -

DE

10

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro OcíIio Pereira do Lago a pesquisar opala, nomunicípio de AIto~Longá> no Estado, do Pieuí

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, da
29 de jeneíro de 1940 (Côdígo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ocílio Pereira do Lago
a pesquisar opala no lugar denominado Marinópolis, situado no dfstrito e município de Alto-Longa, no Estado do Piauí, numa área de trinta hectares
(30 ha), delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de
cinqüenta metros (50 m), no rumo magnético trinta e três graus sudeste
(33° SE) a, partir do poste, número quinhentos e oitenta e oito (588) da
linha telegráfica Alto Longâ-Castelo e os .lados, que partem dêsse vértice, com
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m),
trinta e três graus sudeste (33° SE); quinhentos metros (500 m), cinqüenta
e sete graus sudoeste (57° SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.° O título da- autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de, Fomente.. da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, 124.° da Independência .e 57.o.
de República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.? 17.555 -

DE

10

DE JANEmO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Nelson SpinoIa Teixeira ti: pesquisar quartzo
pedras coradas, no município de Caiteté, no Estado da Bahia

6'

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Nelson Spinola Teixeira a
pesquisar quartzo e pedras coradas, no local denominado Canabrava, no distrito de Brejinhos, município de Cedtetê, no Estado da Bahia, numa área de
cento e dezesseis hectares e cinqüenta ares (116,50 ha) , delimitada por um
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quadrilátero retilíneo irregular que tem um vértice a mil cento e cinqüenta
metros e sessenta centímetros (1.150,60 m), no rumo magnético treze graus
vinte e cinco minutos noroeste (13° 25' NW), do ponto de cruzamento da
estrada de rodagem Brejinho-Caculé com o rio Canabrava; os lados, a. partir
do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
mil novecentos e trinta metros (1.930 m), .cínco graus noroeste (5° NW);
seiscentos e oitenta metros (680 m) , oitenta graus nordeste (80° NE); dois
mil e setenta e cinco metros (2. 075 m), sul (S);· quinhentos metros (500 m),
oitenta e seis graus noroeste (86 0 NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrrnos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil cento e setenta cruzeiros (Cr$ 1.170,00)
e será transcrito no livro próprio da'Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se às disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N.O

17.567 -

DE

10

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza a cidadã brasileira DIga Freire Leite e Oiticioe a pesquisar mmerrcs
de manganês e associados, no município de Ouro Preto, no Estado de
Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira DIga Freire Leite e Oiticica a 'pesquisar minérios de manganês e associados numa. área de cento e
trinta hectares (130 ha) , situada no lugar denominado Alto da Canela, distrito de Antônio Pereira, no município de Ouro Preto, no Estado de Minas
Gerais. e. delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a trezentos e
setenta e cinco metros (375 m), rumo sessenta e quatro graus quarenta e
cinco minutos sudeste (64° 45' SE) da confluência dos córregos Macaco e
Mata Mata e cujos lados, a - partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: trezentos e setenta e cinco metros (375 m) , sessenta e
quatro graus quarenta e cinco minutos sudeste (64° 45' SE); mil novecentos e cinqüenta e sete metros (1.957 m), sul (S); novecentos e treze metros
(913 m) , oeste (W); dois mil cento e noventa e três metros (2.193 m),
quinze graus dez minutos nordeste (15° 10' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil e trezentos cruzeiros (Cr$ 1.300,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.o 17.568 -

DE 10 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Uras a pesquisar argila refratária e
associados, no município de São Bernardo, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Uras a pesquisar
argila refratária e associados, em terrenos no Bairro dos Meninos, no Sítio
Paulicêia, no distrito e município de São Bernardo, no Estado de São Paulo,
numa área de sete hectares e quinze ares (7,15 ha) , delimitada por um
polígono que tem um vértice à distância de duzentos e quinze metros (215 m) ,
00 rumo magnético trinta graus trinta minutos noroeste. (30 0 30' NW). do
ponto de encontro da Rua ], na margem esquerda do córrego dos Frades
e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quatrocentos e dez metros (410 m), trinta graus trinta minutos
nordeste (30 0 30' NE); cem metros (100 m) , cinqüenta e nove graus trinta
minutos sudeste (59 0 30' SE); duzentos e dez metros (210 m) , trinta graus
trinta minutos sudoeste (300"- 30' SW)j cem metros (100 m), cinqüenta e
nove graus trinta minutos sudeste (59 0 30' SE)j cem metros (100 m),
trinta graus trinta minutos sudoeste (30° 30' SW) j cento e dez metros
(110 m), cinqüenta e nove graus trinta minutos sudeste (59 0 30' SE); setenta e cinco metros (75 m), trinta graus trinta minutos sudoeste (30 0 30'
SW); atingindo a margem esquerda do córrego dos Frades e por essa margem
para montante na extensão de setenta metros (70 m), daí duzentos e cinqüenta e cinco metros (255 m), cinqüenta e nove graus trinta minutos noroeste (59 0 30' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. ,4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO V ARqAS.

Apolonio SaIIes.

DECRETO NP 17.569 -

DE 10 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Bernardino de Oliveira, a pesquisar woltmmite e associados, no município de Francisco Sales, no Estado de Minas
Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985. da
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Bernardino de Oliveira a .pesquisar wolframita e associados no imóvel denominado Fazenda do
Pinheiro, situada no distrito de Carrancas, município de Francisco Sales, no
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Estado de Minas Gerais, numa área de cento e quarenta hectares (140 ha),
delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de setecentos
e cinqüenta metr.os ,(750 m) , no rumo magnético oitenta graus sudoeste
(80 0 SW) da confluência dos córregos Pasto-da-Jumento e do Clemente e
os lados, que partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil e quatrocentos metros (1.400 m), sessenta e quatro graus
sudoeste (6'1.0 SW); mil metros (L 000 m), vinte e seis graus sudeste
(26 0 SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil e quatrocentos cruzeiros
(C,$
1.400,00) .e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO

N.O

17.510 -

DE

10

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza a Bmprêee de Mineração Irmãos Peccicecco a pesquisar quartzo e
associados, no município de ]undiaí, no Eetedo de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra e, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Côdlgo de Minas), decreta:

Art. L° Fica autorizada a Emprêsa de Mineração Irmãos Peccicacco a
pesquisar quartzo e associados, numa área de cinqüenta hectares (50 ha), situada no imóvel denominado Sítío-Montelato, distrito de Rocinha, no município de jundiaí, no Estado de São Paulo, delimitada por um retângulo
que tem um vértice a oitocentos e oitenta e cinco metros (885 01), rumo oitenta e dois graus dez minutos sudoeste (82° 10' SW) do ponto em que a
estrada que vai da capela de Capivari a !tu atravessa o rio Capivari; os lados
que partem dêssa vértice com mil metros (1.000 m), rumo trinta grau"
sudeste (30° SE), quinhentos metros (500 m ) , rumo sessenta graus suo
doeste (60° SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da -autortaação de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 d~ janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIanio SaIles.
Cal. de Leis -

VaI. lI.

F. 4

50

ATOS

no

PODER EXECUTIVO

DECRETo N.o 17.571 -

DE

10 DE JANEIRO DE 1945

Coneeâo a Diamantes Rio Bagagem Limitada autorização para funcionar com
emprêsa de mineração.

Não foi publicado ainda no "Diário Oficial" por falta de pagamento.

DECRETO NP 17.572 -

DE

10

DE JANEIRO DE

1945

Concede a Sociedade Anônima de Cimento, Mineração e Materiais de Construção - Cimimer, autorização para funcionar como emprêsa de mineCaÇa0

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere- o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art . 1.0 É concedida a Sociedade Anônima de Cimento, Mineração e
Materiais de Construção Círnímer, constituída por escritura pública de
vinte e três (23) de novembro de mil novecentos e quarenta e quatro (1944),
lavrada à fls. sessenta e um (61), do livro de notas número duzentos e noventa e seis (296), do cartório do 10.0 Tabelião de Notas, da cidade de São
Paulo, com se-de na capital do Estado de São Paulo, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o que dispõe O art. 6.°,
§ 1.0 do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas),
ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.573 -

DE

10

DE

JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro João Medeiros a pesquisar echeelite e associados,
no município de Jardim do Seridó, no Estado do Rio Grande do Norte

o Presidente. da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Jcão Medeiros a pesquisar scheefita e associados, numa área de sessenta hectares (60' ha), situada
no lugar denominado Verdes, distrito e município de Jardim do Seridô, no
Estado do Rio Grande do Norte, área esta delimitada por um paralelogramo
que tem um vértice a cinqüenta metros (50 m), no rumo magnético quarenta
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graus sudoeste (40° 8\V) da confluência dos riachos da Tirada e Verdes e
os lados, divergentes dêsse vértice, tem os seguintes comprimentos e rumos,
magnéticos: mil metros (1.000 m }, seis graus sudoeste (6° SW); seiscentos
metros (600 m), setenta graus noroeste (70° NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no,
Código de Minas.
P..rt. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) e será,
transcrito no livro próprio da Divisão c.~ Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposiçces em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N, ° 17.574 -- DE 10 DE JANEmO DE 1945

Outorge concessão a Luiz Henrique Bottega paea aproveitamento da energia
hideáulica de um desnível existente no rio São Bento, no distrito de Ibiceré, município de loeçebe, Estado de Santa Catarina.

Não foi publicado ainda no "Diário Oficial"

P01' falta .de pagamento.

DECRETO N.o 17.575-:'-DE 10

DE JANEIRO DE

1945

Outorqe a José Lupion, ou emprêra que organizar; concessão pa.ra fornecimento
de energia elétrica na cidade e no âíetiito de Pir8Í-Mirim, Estado do
Parané, utilizando usina térmica.
O Presidente da República, usando' da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do Código de Águas (Decreto
TI,o 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. '1.0 Respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada a José Lupion, ou emprêsa que organizar, concessão para fornecimento de energia elétrica na cidade e no distrito de Píraí-Mirím, Estado do
Paraná, utilizando usina térmica.
Art. 2.0 Fica o concessionário autorizado a instalar uma usina termoelétrica para produção de energia com a potência de cento e dois (102)
quilowatts.
Art. 3.° As instalações serão construídas de acôrdo com o projeto já
apresentado e que fica aprovado.
Art. 4.°
obriga-se a:

Sob pena de caducidade da presente concessão, o concessionário

I - Registrar êste título na Divisão de Águas dentro de trinta (30)
dias, após a sua publ icaçác ;
II - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da data em que fôr publicada a aprovação da respectiva minuta pelo ministro da Agricultura;
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IH ---- Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os fins
de registro, dentro dos sessenta (60) dias que se seguirem ao registro do mesmo

no Tribunal de Contas.

Art. 5.° A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada
pela Divisão de Águas, do Departamento Nacional da Produção Mineral, e
submetida à aprovação do ministro da Agricultura.
Art. 6,0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Águas.
Art. 7.° O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrimônio da concessão, em função da indústria.

concorrendo, direta ou indiretamente, para a produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica.
Art. 8. 0 As tabelas de preço de energia serão fixadas pela Divisão de
Águas, no momento oportuno, e trienalmente revistas de acôrdo com o disposto
no art. 180 do Código de Águas.
Art. 9.0 Para a manutenção da integridade do patrimônio a que se refere
o art. 7. 0 , do presente decreto, será criada uma reserva, que proverá às renovações por depreciação determinadas por usura, ou impostas por acidentes.
Parágrafo único. A constituição dessa reserva, que se denominará "reserva
de renovação", será realizada por cotas especiais, que incidirão sôbre as tarifas.
sob forma de percentagem. Estas cotas serão determinadas tendo-se em vista
a duração média do material a cuja renovação a dita reserva terá que atender,
podendo ser modificadas, trienalmente, na época da revisão das tarifas.
Art.. 10. O concésslonárío gozará, desde a data do registro a que se refere
o art. 6.0, e enquanto vigorar esta concessão, dos favores, constantes do Código
de Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 11. Revogam-se' as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apclonio Sellee,

DECRETO N." 17.576 -

DE

+0 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro João José de Freitas Leal a pesquisar calcário
c eeeocíedos; no munícipic de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul

o Presidente da República, usando da atribuição que' fhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João José de Freitas Leal
a pesquisar calcário e associados, no lugar denominado Boa-Vista, situado no
di-strito e município de Begê, no Estado do Rio Grande do Sul, numa área
de vinte hectares, vinte e sete ares, dezessete centiares (20,2717 ha ) , delimitada por um polígono que tem um vértice no encontro noroeste (NW) da
ponte sôbre um arroio, na união da estreda do Viola, com a rua 3 de Fevereiro da cidade de Bagé e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos: cem metros e cinqüenta e um centímetros (100,51 m),
oitenta e um graus vinte minutos sudoeste (81 0 20' SW); quatrocentos e
dois metros e dezoito centímetros (402,18 m), oitenta e três graus cinqüenta
minutos noroeste (83 0 50' NW); trezentos e noventa e seis metros e quarenta e três centímetros (396,43 m), um grau noroeste (la NW);' quinhentos
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e um metros e quinze centímetros (501,15 m), oitenta e seis graus quarenta
minutos sudeste (86 0 40' SE); .rreeentos e noventa e sete metros e quarenta e cinco centímetros (397,45 m), sul (S).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
MinistérIo da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apelemo Sellee,

DECRETO N.o 17.577 -

DE

11 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza Antônio Rodrigues Tavares, natural de Portugal, a adquirir o deminío útil do terreno de marinha que menciona, situado no Distrito
Federal
O. Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto na letra b do
art. 18, do Decreto-lei n.? 3.438, de 17 de julho de 1941, e no § 1.0 do
art. 24 do mesmo Decreto-lei; combinado com o art. 6.° do Decreto-lei
n.o 5.666, de 15 de julho de 1943, decreta:

Artigo único. Fica Antônio Rodrigues Tavares, de nacionalidade
tuguêsa, autorizado a adquirir a D. Maria Franzen Bhering, o domínio
do terreno de marinha situado na rua do Mercado n.? 20, freguesia de
José, na Capital Federal, e designado por lote n.O 10, de que trata o
cesso protocolado no Ministério da Fazenàa sob o n.? 113.437, de 1944.

porútil
São
pro-

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza

DECRETO N.o 17.578 -

DE

12

DE

csa«.

JANEIRO DE

1945

Declara de utilidade pública, para desapropriação, o imóvel necessário à emolíeçêo do Parque no Museu Imperial, situado em Petrópolis, Estado do Rio
de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o art. 6. 0 do Decreto-lei
n.c 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:

Art. 1.0 E' declarado de utilídede pública, para desapropriação, nos
têrmos do art. 5.0 , letra I"~ do Decreto-lei u.? 3.365, de 21 de junho de 1941,
o terreno' com área de 1.100 m2, testada de 22 metros para a Avenida Sete
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de Setembro e 50 metros para a Praça Pedro 11, inclusive pequeno trech....
confinando com outro imóvel, situado em Petrópolis, Estado do Rio de ja~
neiro ,
Art. 2.° O terreno a que se refere o artigo anterior tem a forma e as
dimensões indicadas na planta organizada, na escala de 1: 1000, pela Diretoria do Domínio da União e constante do processo 0,° 24.987-43 do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 3.°

Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e
da República.

57:~

GETULIO VARGAS.

Gustavo Cepeneme,

DECRETO N.? 17.579 -

DE

12

DE JANEIRO DE

1945

Cria funções na Tabela Numérica. Ordinária de Extranumerário-mensalista do
Departamento Adminietretivo do Serviço Público e dá outras' providêncíee

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na forma da 'relação anexa, na Tebela Numérica
Ordinária de Extra-numerária-mensalista do Departamento Administrativo do
Serviço Público, duas funções de taquígrafo, sendo uma referência XVI e uma
referência XV.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importâncie de Cr$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos cruzeiros) anuais,
correrá, no presente exerci-lo, à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação r
-- Pessoal Extranumerário, Sub consignação 05 - Mensalistas, Anexo n.v 3
Departamento Administrativo do Serviço Público, do Orçamento Geral d~
República para 1945.
ArL 3,0 Êste Decreto vigorará a partir de 1 de janeiro de 1945.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1945, 124.° da Independência! e 57.°

ia República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

-
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DECRETO N.o 17.580 -

DE 12 DE JANEIRO DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e noetêrmos do art. 1,0, alinea n, do Decretolei n,v 3.195, de 14 de abr iljde 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo de Chefe de Portaria, padrão H, do
Quadro Único - Parte Permanente - do Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio, vago em virtude do falecimento de Carlos Amaral da Costa, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do
mesmo Quadro e Parte do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandie Marcondes Filho.

DECRETO N,o 17.S81-DE 12 DE JANEIRO DE 1945

Extingue cargo excedente

o Presidente da República, usando da atribuiçâo que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n. O 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um cargo da classe H da carreira de Contador do
Quadro Único - Parte Permanente - do Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio, vago em virtude de promoção de Angela Carew Boldrini, devendo
a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo
Quadro e Parte do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 17.582-nE 12 DE JANEIRO DE 1945

Extingue cargo excedente

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constítuição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto"
lei n.O 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um cargo da classe K da carreira de Contador
do Quadro Único - Parte Permanente - do Ministério do Trabalho, Indús-

57

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tria e Comércio, vago em virtude da excneraçâe de Edgard Miguelote Viana,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do
mesmo Quadro e Parte do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.

GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 17.583-DE 12 DE JANEIRO DE 1945
Extingue cargo excedente

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1,0, alínea n, do Decretolei n',o 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um cargo da classe H da carreira de Dactiloscopista do Quadro Único - Parte Permanente _ do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, vago em virtude da transferência de Oscar Barreira de
Alencar Matos, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCorrente do mesmo Quadro e Parte do referido Ministério,
Art . 2,° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.

GETULIO

VARGAS "

Alexandre Mercondee Filho.

DECRETO N.? 17.584 -

OE

12

DE JANEIRO DE

1945

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n.s 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta :
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo de Inspetor Regional, padrão K, do
Quadro Único - Parte Permanente - do Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio, vago em virtude da aposentadoria de Guilherme Gaelzer Neto,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do
mesmo Quadro e Parte do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrár!o .
Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. c
da República.
GETULIO' VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N," 17.585 -

DE

12

DE

JANEIRO

OE

1945

Suprime cargos extintos

o

Presidente da República, usando da

art. 74, letra

B,

atribuição que lhe confere o

da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-

lei n." 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

.Art . 1.0 Ficam suprimidos cinco cargos da classe B da carreira de Servente do Quadro Único _ Parte Permanente do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, vagos em virtude da promoção de Constância Gonçalves
de Almeida, Manuel da Silva Araújo, Atanair Monteiro Duarte, Oscarino
Marques Monteiro e Teodolino de Sousa Pimenta, ficando sem aplicação a
dotação correspondente.
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 17.586 --

DE

15

DE

JANEmo DE

1945

Aprova projeto e orçamento para construção da ponte "Riechêo", no
Estado do Ceará

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, na importância
total de Cr$ 168.500,00 (cento e sessenta e oito mil e quinhentos cruzeiros),
sendo Cr$ 54.300,00 de pessoal e Cr$ 114.200, de material, que com este
baixam, devidamente rubricados, para construção da ponte "Riachão",' de concreto armado, vão de 20 metros e largura de 3,5m., sôbre o rio Gualúba, município dePacatuba, Estado do Ceará.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO

N.O

17.587 -

DE

15

DE JANEIRO DE

1945

'Aprova o orçamento complementar para as obras do Pôrto de São Sebastião

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aprovado o orçamento complementar, na importância
de Cr$ 3.485.342,60 (três milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil tre'aentoa e quarenta e dois cruzeiros e sessenta- centavos), organizado pelo De-
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-partamento Nacional de Portos, Rios e Canais, e que com êste baixa devi-damente rubricado, para a realização de obras no .oôrto de Sâo Sebastião, de
que é concessionário o Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
-da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. ° 17.588 -

DE

15 DE JANEIRO DE 1945

Altero, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-menialista do Departamento Nacional de Obras de Saneamento,
do Ministério da Viação e Obras Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a. da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento Nacional
.dé Obras de Saneamento, do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 2.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO

N.O

17.589 -

DE

15

DE JANEIRO DE

1945

Altera a Tabela Nwnérica Ordinária de Bxtrenumerério-meneelíste da Divisão do Pessoal, do Ministério da Agricultura, e dá cerres providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, na forma da relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão do Pessoal, do Departamento de Administração, do Ministério da Agricultura.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância anual de Cr$ 147.600,00 (cento e quarenta e sete ,mil e seiscentos
cruzeiros) correrá, no presente exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário, sub consignação 05 Mensalistas,
Anexo n.? 14 Ministério da Agricultura, do. Orçamento Geral da República para 1945.

Art. 3.°

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 5,7.<>
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.o 17.590 -

DE

15

DE

JANEIRO

DE

1945

Altera as Tabelas Numértcss, Ordin.ária e Suplementar, de Bxtrenumetéríomensalista da Divisão do Pessoal, do Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficamalte,r.ad.Sls, de conformidade com a relação anexa, as
Tabelas Numéricas, Ordinárja e Suplementar, &e extranumerário-mensalista
da Divisão do Pessoal, _do Departamento de Administração, do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio.
Art.2.0 A despesa coma, execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 134.400,00 (cento e trinta e' quatro mil e quatrocentos
cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação 11
- Pessoal Extranumerár-io, Subconsignação- 05 - Mensalistas, Anexo n.? 21,
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, do Orçamento Geral da
República para 1945.
Art. 3.°

Êste Decreto vigorará a partir de 1 de janeiro de 1945.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMÉRCIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DO PESSOAL
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DEC,RETO N.o 17.591 -

DE

16

DE JANEIRO DE

1945

Altera a lotação da Contadoria Geral da República e das Contadorias Secionais
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe cOnfere O SlI'figo 74, letra a, da Constituiçâo, decreta:

Art. 1.0 A lotação numérica das repartições do Ministério da Fazenda,
aprovada pelo Decreto n.v 16.162, de 24 de julho de 1944, fica alterada na
seguinte forma:

a) a carreira de Contador passa a figurar com o total de 606 cargos na
lotação permanente e 49 na lotação suplementar;
b) a carreira de Guarda-livros passa a figurar com o total de 214 cargos
na lotação permanente e 22 na lotação suplementar;
c) a lotação total do Ministério fica modificada para 11.995 cargos,
sendo 8.995 na lotação permanente e 3.000 na lotação suplementar; e
d) a lotação da Contadoria-Geral da República, (sede) e das Contadorias Secionais fica substituída pela que consta das tabelas anexas.

Art. 2.° Fica substituída, pela que acompanha o presente Decreto, a
lotação nominal das repartições mencionadas no artigo anterior.

Art. 3.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,revogadae as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GEJ'ULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 17.592 -

DE 16 DE JANEIRO DE 1945

Concede reconhecimento a cursos da Escola de Educação Físíce e Desportos
do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938:
Resolve conceder reconhecimento ao Curso Superior de Educação Fí~
sica e ao. Curso Normal de Educação Física da Escola de Educação Física
e Desportos do Estado do Paraná, com sede em Curitiba, no Estado do
Paraná.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO -VARGAS.

Gustavo Cepeneme,
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DECRETO N.o 17.S93-DE 17 DE JANEIRO DE 1945

Dispõe sôbre a lotação nominal das repartições atendidas pelo. Quadro III do
Ministério da Viação e Obras Públicas

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto n.o 16.165, de 24 de
julho de 1944, alterado pelo Decreto n.? 17.014, de 30 de outubro de 1944,
decreta :
Art. 1.0 A lotação nominal dos funcionários das repartições atendidas
pelo Quadro III do Ministério da Viação e Obras Públicas, é a constante das
tabelas anexas. ao presente decreto.
Art. 2.0 Os funcionários removidos por efeito dêste decreto deveràc
entrar em exercício, na repartição em que ficam lotados, no prazo estabelecido
pela legislação em vigor e independentemente de qualquer comunicação escrita.
Art. 3.0 Êete decreto entrará em
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em
e 57. 0 da República.

vigor na data de sua publicação,

17 de janeiro de

1945, 124.° da Independênci-a
GETULIO VARGAS.

Joâo

DECRETO N.O 17.594 -

de

Mendonça Lima.

DE 17 DE JANEIRO DE 1945

Dispõe zôbte a lotação nominal das repartições atendidas pelo Quadro Único do
Ministério do Trab8J.ho. Indústria e Comércio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o B!'
tigo 74, letra a. da Constituição, e tendo em vista o Decreto n.? 16.527, de
6 de setembro de 1944, modificado pelos de ns . 17.296, de 4 de dezembro
de 1944, e 17.474, de 30 de dezembro de 1944, decrete:

Art. 1.0 A lotação dos funcionários das repartições atendidas pelo Quadro ·Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, é a constante das
tabeles anexas do presente decreto.
Art. 2.° Os funcionários removidos por efeito dêste decreto deverão entrar em exercício na repartição em que ficam lotados 110 prazo estabelecido
pela legislação em vigor e independentemente de qualquer comunicação escrita.
Art. 3.° Êste decreto entrará em vigor na deta de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETON.O 17.595 -

DE

17

DE JANEIRO DE

1945

Concede à sociedade anônima Jones & Laughlin lnternational Company autorização para funcionar na República.

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima Jones & Laughlin International Company, decreta:
Artigo único. É concedida à 'sociedade anônima J ones & Laughlin International .Company, com sede na Cidade de Wilmington, Condado de New
Cestle, Estado de Delewere, Estados Unidos da América, autorização para
funcionar na República, com o capital de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil
cruzeiros) e com os estatutos que apresentou, mediante as cláusulas que êste
acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho,
Indústria e Comércio, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham' a vigorer, sôbre o
objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

CLAUSULAS QUE ACOMPANHAM O DECRETO N.o 17.595 DESTA DATA
I

A sociedade anorurna Jones & Laughliri International Compeny é obrigada
a ter permanentemente um representante geral no Brasil, com plenos e ili~i~
tados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o Govêrno, quer com pertlculeres, podendo ser demandado e
receber citação inicial pela Sociedade.

n
Todos os atos que praticar no Brasil ficerão sujeitos às respectivas leis e
regulamentes e à jurisdição de seus Tribunais judiciários ou administrativos,
sem que, em tempo algum, possa a referida Sociedade reclamar qualquer exceção, fundada' em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base
para qualquer reclamação concernente à execução das obras ou serviços a que
êles se referem.

IH
A sociedade não poderá realíaer no Brasil as operações a que se referem
as letras b e k do Certificado de Incorporação, vedadas a companhias estrangeiras, nem gozar no Brasil de privilégios, de que trata a letra e do aludido
Certificado.

IV
Fica dependente de autorização do Govêrno qualquer alteração que a Sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-á cessada a autorização para funcionar na República se infringir
esta cláusula.
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v
Fica entendido que a autorização é dada sem prejtnzo do princípio de
.acher-se a Sociedade sujeita às disposições de direito que regem as Sociedades
Anônimas.

VI
A infração de qualquer das cláusulas para a qual não esteja cominada
pena especial será punida com -a multa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) a

elnco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e, no caso de reincidência, com a cassação da autorização concedide pelo decreto em virtude do qual baixam as
presentes cláusulas.
Rio de Janeiro,

DECRETO N,o 17 .596

'~ DE

17

DE JANEIRO DE

1945

Concede à Companhia Aços Especiais ltabira autorização para funcionar corno
emprêsa de mineração

o Presidente da: República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), combinado com o Decreto-lei número 6.230, de 29 de jeneiro de 1944, decreta:
Art. 1.0 É concedida à Companhia Aços Especiais Itabira, sociedade
anônima com sede nesta Capital, constituída pela escritura pública de trinta
e um (31) de outubro de mil novecentos e quarenta e quatro (1944), lavrada à fls. trinta e oito (38) do livro de notas número seiscentos e vinte
e um (621), do Cartório do 10.° Ofício de Notas desta Capital, autorização
para funcionar como emprêsa de mineração, de ecôrdo com o que dispõe o
art. 6.°, § 1.0 do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), combinado com o art. 1.0 do Decreto-lei n.? 6.230, de 29 de janeiro
de 1944, ficando a mesma sociedade obrigada a .cumpr ir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Selles,

DECRETO N.o 17 .597 ~

DE

17

DE JANEIRO DE

1945

Declara sem efeito o Decreto n.o 12.974' de 21 de julho de 1943

o Presidente da República, usando da atribuição que 'lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 11.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); e tendo em vista o que requereu
o interessado, decreta:
Art. 1,0 Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Gervâsío Alves Pereira pelo Decreto' número doze mil novecentos
e setenta e quatro (12.974) de vinte e um (21) de julho de mil novecentos
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e quarenta e três (1943) para pesquisar caulim e associados em terrenos situados no município de São Paulo, no Estado de São Paulo.
Ar t. 2.° Revogam-se as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1945,: 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO N. 17.598 -

DE

17 DE JANEIgO DE 1945

Declara sem efeito o Decreto n.o 14.302, de 15 de dezembro de 1943

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do' Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); e atendendo ao que requereu
o interessado, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Cândido Ribeiro pelo Decreto número quatorze mil trezentos e
dois 04.302), de quinze (15) de dezembro de mil novecentos e quarenta e
três (1943), para pesquisar quartzo e associados no local denominado Tabuleiro' do Mocó, no município de Sento Sé, Estado da Bahia.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolanio Seliee,

DECRETO -N.o 17.599 -

DE

17

DE jANEmO DE

1945

Declara. sem efeito o Decreto n.O 12.980 de 21 de julho de 1943

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); e tendo em vista o que solicitou
o interessado, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Roberto Simonsen Filho, pelo Decreto número doze mil novecentos
e oitenta (12.980) de vinte e um (21) de julho de mil novecentos e quarenta e três (1943) para pesquisar caulim e associados em terrenos situados
no município do Estado de São Paulo.
Art. 2.° Revogara-se as disposições em. contrário ..
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57P
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes.
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DECRETO M.o 17.600 -

DE

17

DE

JANEIRO DE

1945

Rfdifica o Decreto n." 1 L 364, de 18 de janeiro de 1943

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo primeiro (1.0) do decreto número onze
mil trezentos e sessenta e quatro (11.364), de dezoito (18) de janeiro de
mil novecentos e quarenta e três (1943), que passará a ter a seguinte redacão: Fica autorizada a Companhia Carbonifera do Rio do Peixe a pesquisar
~arvão mineral no distrito de Curtúvo, município de Arstporanga, no Estado
do Paraná, numa área de novecentos e noventa e nove hectares, sessenta e
seis ares e setenta centiares (999,6670 ha) , delimitada por um hexágono irregular que tem um vértice a dois mil trezentos e cinqüenta- metros (2.350 m),
no rumo verdadeiro sessenta e cinco graus e trinta e dois minutos sudoeste
(65° 32' SW) do marco número sete (7) da primeira (1.a ) área de lavr-a
da Companhia Carbonífera do Rio do Peixe (Decreto número oito mil duzentos e quarenta e cinco (8.245), de dezenove (19) de novembro de mil
novecentos e quarenta e um (1941) e os lados, a partir dêsse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil cento e vinte metros
(1.120 m), oito graus sudeste (8° SE); setecentos e quarenta metros (740 m) ,
oitenta e seis graus e trinta minutos nordeste (86° 30' NE); oitocentos e
quarenta metros (840 m) , oitenta e um graus e trinta minutos sudeste (8P
30' SE); quinhentos e vinte metros (520 m), quarenta e cinco graus sudeste
(45° SE); mil cento e oitenta metros (1.180 .m ) , oente (W); dois mil oitocentos e trinta metros (2.830 m) , sul (S); dois mil trezentos e oitenta metros (2.380 m) , oeste (W); quatro mil e quatrocentos metros (4.400 m},
norte (N); mil quatrocentos e oitenta metros' (1.480 m), leste (E).
Art. 2.° O título a que alude o Decreto número onze mil trezentos e
sessenta e quatro (11.364), de dezoito (18) de janeiro de mil novecentos e
quarenta e três (943), terá como seu necessário complemento uma via autêntica dêste Decreto.
Art. 3,0 A presente retificação de decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa prevista no art. 17 do Código de Minas e será transcrita no livro
próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
d~

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.601 -

DE

17

DE

JANEIRO DE

1945

Renova o Decreto n.O 9.358, de 4 de maio de 1942

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra E1, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Lírio Cabral, em renovação 'da autorização conferida pelo Decreto número nove mil trezentos e
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cinqüenta e oito (9.358), de quatro (4) de maio de mil novecentos e quarenta e dois (1942), a pesquisar mica e associados em terrenos situados nas
nascentes do córrego São Domingos, no distrito e município de Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais, numa área de cinqüenta hectares (50 ha),
definida por um hexágono que tem um vértice no canto noroeste (NW) do:
casa de residência de Vítor Gonçalves e cujos lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e orientação magnéticas: quatrocentos metros
(400 m) , quarenta e seis graus sudoeste (46 0 SW); quatrocentos e oitenta
metros (480 m), vinte e cinco graus noroeste (25 0 NW); quatrocentos e vinte
metros (420 m) , quatorze graus e trinta minutos nordeste (14 0 30' NE); quatrocentos e cinqüenta e dois metros (452 m) , cinqüenta e oito graus nordeste
(58 0 NE); quinhentos e vinte e oito metros (528' m), cinqüenta e quatro
graus sudeste (54 0 SE); seiscentos e cinqüenta e dois metros (652 m) , quarenta e um graus sudoeste (41 0 SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da eutorízaçâc de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO- VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO. N.o 17.602 -

DE 17 DE

JANEL.~O

DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Raul de Melo Rêgo a lavrar jazida de feldspato.
quartzo e mica no município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da- República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Raul de Melo Rêgo a lavrar
jazida de feldspato, quartzo e mica em terrenos que margeíam a estrada da
Atalaia, situados no distrito e município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro,
numa área de vinte e cinco hectares (25 ha), delimitada pai um quadrado
de quinhentos metros (500 rn) de lado, que tem um vértice a duzentos e setenta metros (270 m), no rumo magnético. cinqüenta e sete graus sudeste
(57 0 SE) do centro do portão de entrada do Edifício do Hospital da Polícia
de Niterói, sito à Rua Martins Tôrres, e os lados que divergem. no vértice
considerado têm a partir dêle, os seguintes rumos magnéticos: setenta graus
sudeste (70 0 SE) e vinte graus sudoeste (20 0 SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artigos 32, 33 e 34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas nêste
Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União. ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
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Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca' ou
nula, na formados artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código da
Minas.
Art. 5.° U concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art.' 6.° A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa. de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonío Sellee,

DECRETO N.o 17.603 -

'DE 17 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José de Peive Oliveira a lavrar jazidas de eircômo
e associados, no município de Parreiras, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José de Paíva Oliveira a
lavrar jazidas de aircônio e associados, em terrenos situados no lugar dencminado Pocinhos do Rio Verde, no distrito e município de Parreiras, no Estado
de Minas Gerais, nas cinco áreas seguintes, perfazendo cento e cinco hectares.
vinte ares e noventa centieres (105,2090 ha). Primeira área de um hectare
sessenta e quatro ares e quarenta centieres (1,64-40 ha), definida por um quadrilátero que tem um vértice situado à distância de trezentos metros (300 m),
com orientação magnética setenta e cinco graus noroeste (75° NW) da confluência dos córregos Carolina e Coqueiros; os lados, a partir dêsse vértice.
sucessivamente, os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: cento
e quarenta e quatro metros (14,4 m), setenta graus sudoeste (70° SW); cento
e trinta e sete metros (137 m), norte (N); duzentos e quarenta metrcs
(240 m) , oitenta- 'J dois graus trinta minutos sudeste (82° 30' SE); cento
e dezessete metros (117 m), sessenta graus sudoeste (60° SW). Segunda área
de três hectares, noventa e nove ares e setenta e seis centiares (3,9976 ha},
delimitada por um losango que tem um vértice situado à distância de cem
metros (100 m), com orientação magnética de cinco graus sudeste (5° SE)
da confluência dos córregos Forquilha e Coqueiros e os lados divergentes
dêsse vértice o comprimento de duzentos metros (200 rn ) e as orientações
magnéticas respectivas de vinte e sete graus nordeste (27° NE) e sessenta e
cinco graus sudeste (65° SE). Terceira área de oito hectares, noventa e um
ares e vinte e quatro centiares (8,9124 ha), definida por um losango que
tem um vértice situado à distância de dez metros (10 m), com orientação
magnética vinte graus nordeste (20° NE) da confluência dos córregos Pin-
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guela e Espingarda e os lados divergentes dêsse vértice o comprimento de
trezentos metros (300 m), e as orientações .magnéticae respectivas de quatorze graus nordeste (14° NE) e oitenta e quatro graus sudeste (84° SE).
Quarta área' de vinte e dois hectares, vinte e cinco ares e cinqüenta centíaree
(22,2550 ha) , definida por um polígono que tem um vértice situado à dis,
tância de cento e quarenta metros (140 m) , com orientação magnética cinqüenta e sete graus noroeste (57 0 NW) da barra do córrego Espingarda, no
Rio Verde; os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e
orientações magnéticas: quatrocentos e sessenta metros (460 m), trinta e
sete graus nordeste (37 0 NE); duzentos e noventa metros (290 m), seis graus
nordeste (6 0 NE); duzentos e noventa metros (290 m), trinta graus noroeste
(30° NW); trezentos e quarenta metros (340 m) , quarenta e seis graus sudoeste (46 0 SW); trezentos e noventa metros (390 m) , trinta e sete graus
sudeste (37 0 SE); trezentos e vinte metros (320 m),oitenta e três graus
noroeste (83 0 NW) e uma reta até o ponto de partida. Quinta área de sessenta
e oito hectares e quarenta ares (68,40 ha) , definida por um polígono que
tem um vértice situedo à distância de oitenta metros (80 rn) , com orientação
magnética quarenta e cinco graus sudoeste (45 0 SW) da confluência dos corregos Brejo e Conciência e os lados, a partir dêase vértice, os seguintes comprimentos 'e orientações magnéticas: seiscentos metros (600 m) , sessenta e sete
gr'eus nordeste (67 0 NE); quinhentos e vinte metros (520 m), cinqüenta e U1l1
graus sudeste (51 0 SE); duzentos metros (200 m), cinqüenta e nove graus
sudoeste (59 0 SW); cento e noventa e cinco metros (195 m), sessenta e
cinco graus noroeste (65 0 NW); quatrocentos e cinqüenta e seis metros
(456 m) , setenta e seis graus sudoeste (76° SW); trezentos e setenta metros
(370 m) , vinte graus sudoeste (20 0 SW); setecentos e oitenta metros (780 m) ,
oitenta e seis graus noroeste (86 0 NW); seiscentos e cinqüenta metros (650 m),
dezenove graus nordeste (19 0 NE), quatrocentos metros (400 m), oitenta e
cinco graus sudeste (85 0 SE) e uma reta até o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do
art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das
seguintes e de outras constantes do mesmo Código não expressamente mendanadas neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3. 0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo 'para os fins da lavra, na forma 'dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Depertementa Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êsce Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de dois mil cento e vinte
cruzeiros (Cr$ 2.120,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apotonio SaI1es.
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DECRETO N;" 17.604 -

75

DE 17 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Miguel Batista Vieira a lavrar jazida de minério
de mengonêe e associados no município de Conselheiro Leieiete, no Estado
de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a rtigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Ait. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Miguel Batista Vieira a
lavrar jazida de minério de menganêe e associados em terrenos situados nos
lugares denominados Três Divisas e Patrimônio, no distrito e município de
Conselheiro Lafaiete, no Estado de Minas Gerais numa área de cinqüenta '"
dois hectares (52 ha) delimitada por um polígono que tem um vértice coincidindo com um marco de ferro cravado na" confluência dos córregos Patrimônio e Barreiro e os lados a partir dêsse vértice têm os seguintes compr-imentos e rumos magnéticos: seiscentos e setenta e cinco metros (675 m),
oitenta e dois graus trinta minutos sudeste (82° 30' SE); quinhentos e citenta e cinco metros (585 m), vinte e oito graus e trinta minutos sudoeste
(28°.30' SW); trezentos e oitenta metros (380 m) ," setenta graus sudoeste
(70 0 SW); seiscentos e cinqüenta metros (650 m), cinqüenta e quatro graus
noroeste (54 0 NW); quinhentos e trinta metros (530 m), quarenta e oito
graus trinta minutos noroeste (48 0 30' NW); cem metros (100 m), leste (E).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e sua alínea,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não. cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento 'Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados na
art. 71 do mesmo Código.

Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto. que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministérió da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil e quarenta cruzeiros (Cr$ 1.040,00).
Art. 7.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Selles ,

re
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DECRETO N.o 17.605 -

DE

17

DE JANEIRO DE

1945

Autoiíee o cidadão brasileiro Leopoldo Campolina Dinis a pesquisar quartzo
e associados no município de Bocaiuva, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra e, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.~ Fica autorizado o cidadão brasileiro Leopoldo Campolina Diniz
a pesquisar quartzo e associados no lugar denominado Pedra da Lapa Pintade, situado no distrito de Vargem Mimosa, município de Bocaíuva, no Estado de Minas Gerais, numa área de cento e quarenta e nove hectares (149 ha) ,
delimitada por um' polígono que tem um. vértice na foz do córrego da Pedreira, na margem direita do rio Preto, e os lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m),
quarenta e dois graus sudeste (42° SE); quinhentos metros (SOa m), trinta
e oito graus sudoeste (38° SW); quinhentos e cinqüenta metros (550 m),
cinqüenta e quatro graus sudeste (54° SE); quatrocentos e vinte metros
("l·20 m), trinta e seis graus trinta minutos nordeste (36° 30' NE); setecentos metros, (700 m), sessenta e cinco graus nordeste (65° NE); seíscentos metros (600 m), quarenta e quatro graus trinta minutos noroeste (44° 30'
NW); oitocentos e vinte metros (820 m) , quarenta e cinco graus nordeste
(45 0 NE); trezentos e vinte metros (320 m) , oitenta e um graus noroeste
(81° NW) e daí, pela margem direita do rio Preto e para montante até o
ponto de partida.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo da Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil quatrocentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 1.490,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.'"
de. República.
GETULIO VARGAS.

Apoíonio Salles.

DECRETO N.o 17.606 -

DE

17

DE JANEiRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Lauro Cordeiro Brandão a pesquisar opala no
município de Pedro lI, no Estado do Piauí

o Presidente da República, usando da atribuição' que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta: .
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Lauro Cordeiro Brandão
a pesquisar opala numa área de vinte E; quatro hectares (24 ha) , situada
no lugar denominado Roça, distrito e município de Pedro II, no Estado do
Piauí e delimitada por um retângulo tendo um vértice a quarenta e sete
metros (47 m), rumo trinta e seis graus sudoeste (360 SW) magnético da
extremidade . oeste (W) da fachada sul (S) da casa de Domingos Alves
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Ferreira e os lados que partem dêsse vértice com oitocentos metros (800 m)
rumo vinte graus sudeste (20° SE) magnético, trezentos metros (300 m), rumo
setenta graus nordeste (70° NE) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorizacão de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa d-e- trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.

DECRETO N.? 17.607 -

DE 17 DE

JANEIRO

DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da .Constituição, e nos têrmoe do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo de Assistente (Faculdade de Medicina da Bahia), padrão I, do Quadro Suplementar do Ministério da Educecâo
e Saúde, vago em virtude da aposentadoria de Oscar de Moura Medrado,
ficando sem aplicacão a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1945; 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo eapanema.

DECRETO N.O 17.608 -

DE 18 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro João Brisola a pesquisar calcário, argila e associados, no município de Capiio Bonito, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmoa do Decreto-lei n.? 1.98"\, de
~·9 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autoriaedo o cidadão brasileiro João Brlsola a pesquisarcalcario, argila e associados, numa área de quatrocentos e cinqüenta e oito
hectares (458 ha), situada no distrito de Gueplara, município de Capão Bonito, no Estado de São Paulo, área essa delimitada por um hexágono irregular
que tem um vértice no marco quilométrico duzentos e sessenta e três (km 263).
da estrada de rodagem Guapiara-Pinheiros e cujos lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil cento e sessenta e cinco metros "(2.165 m), norte (N); mil e seiscentos metros (1.600 m),
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leste (E) j três mil cento e vinte e cinco metros (3.125 m) , sul (8)-; mil e
cem metros (1.100 m), oeste (W)j .oítocentos metros (800 m), norte (N)j
quinhentos metros (500 m) , oeste (W).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6~
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será ume via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil quinhentos
oitenta cruzeiros
(Cr$ 4.580,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

e

Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57,')
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes.

DECRETO N.o 17.609 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio de Barros Mota a pesquisar minério de
zircônio e associados no município de Parreiras, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ardgo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmoe do Decreto-lei n.? 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0

Fica autorizado o cidadão breeileíro Antônio de Barros Mota

a pesquisar minério de zircânio e associados numa área de cem hectares (100
ha) situada no lugar denominado Chapada, distrito e município de Parreiras
do Estado de Minas Gerais e delimitada por um trapézio que tem um vértice a trezentos e quarenta metros (340 m), rumo sessenta graus sudeste (60 0
SE) megnétíco do ponto em que a estrada Focinhos do Rio- Verde-Consulta
atravessa o rio Soberbo ou Verdinho e cujos lados, a partir dêsse vértice, tem
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e trinta metros i 1.030 m)
Quarenta graus sudeste (40° SE); quinhentos e oitenta metros (580 m), trinta
graus sudoeste (30° SW)j mil e cem metros (1.100 m), oeste (W) j mil e
quinhentos metros (1.500 m), trinta greus nordeste (30° NE).
Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ-

Art. 2.°
digo de Minas.

Art. 3.°

O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica

dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), e será trans-

crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
~
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 17.610 -

79

-DE 18 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Danilo Andrade a pesquisar quartzo e associados
no município de Boceiuve, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,. e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta;
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Danilo Andrade a pesquisa,
quartzo e associados numa área de cem hectares (100 ha) no lugar denorrunado SeITa do Cabral, distrito de Vargem Mimosa, município de Bocaiuva,
no Estado de Minas Gereis, área essa delimitada por um retângulo que tem
um vértice a mil e vinte metros (1.020 m) no rumo oitenta e cinco graus
nordeste (85 0 NE) da confluência do córrego do Boqueirão no rio Preto e
cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos:
quinhentos metros (500 m), oitenta e cinco graus nordeste (85° NE) e dois
mil metros (2.000 m) , cinco graus sudeste (5° SE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma: via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producâo Mineral do Mi.
mstérlo da Agrículture .
~
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, -18 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO

N.o 17.611 -

DE 18 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Benedito Morais a pesquisar calcário e associados
no município de Alvinóoolie, no Estado de Mines Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmoe do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão breaileirc Benedito Morais a pesquisar
calcário ~ associados numa área de dezessete hectares (17 ha), situada no
imóvel Munjolinlio distrito de Alpinópolis do município de .Alvir.ôpclís, no
Estado de, Minas Gerais e delimitada por um retângulo que tem um vértice
a quatrocentos e dez metros (410 m), rumo.. três grau~ e trinta Tninu~{)s. n_croeste (3° 30' NW) magnético da foz do carrego Pari, afluente do ribeirão
Conquista e os lados que partem dêsse vértice com seiscentos e <1e2 metros
(610 m), rumo oitenta e um graus e dez minutos sudoeste (810 10' SW)
magnético, duzentos e noventa metros (290 01) e oito graus e cinqüenta minutos noroeste (8° 50' NW) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
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ALt. 3.° O título da a'utorização de peequísa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO N," 17.612 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Msnueí Aniceto Ferreira de Sousa a pesquisar

mica no município de Mentene, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere C' artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmoe do Decreto-lei 0.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel Aniceto Ferreira
de Sousa a pesquisar mica numa área de quarenta e dois hectares (42 ha),
situada no lugar denominado Central, distrito de Bom Jesus do Mentena de
município de Mantene, no Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um. vértice a duzentos e quarenta metros (240 m), rumo sete
graus e quarenta minutos nordeste (70 40' NE) magnético da fachada norte
(N) da casa de Gereldo Ferreira de Sousa e os lados que- partem dêsse vértice
com setecentos metros (700 m) e rumo vinte graus sudoeste (20 0 SW)
magnético, seiscentos metros (600 m) e rumo setenta graus sudeste (70° SE)
magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos 1~0 Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a' taxa de quatrocentos e vinte cruzeiros (C,:$ 420,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Míner~l do Ministério da Agricultura.
~
Art , 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.613 -

DE

18

DE

JANEIRO

DE

1943

Autoriza o cidadão brasileiro Quirino Cheíerrino a pesquisar caulim, mica e
associados no município de- Bicas, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Quirino Cheferrmo a pesquisar ceulím, mica e associados numa área de vinte e cinco hectares (25 ha ) ,
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situada nos lugares denominados Cantão e Formoso, distrito e município de
Bicas, no Estado de Minas Gerais e delimitada' por um retângulo tendo um
vértice a quinhentos metros (500 m), rumo sessenta. e três graus nordeste
(63 0 NE) magnético da confluência dos córregos Cantão e Matoainhos e os
lados que partem dêsse vértice com seiscentos e vinte e cinco metros (625 m)
e rumo trinta e um graus noroeste (31 0 NW) magnético, quatrocentos metros
(400 m) ,8 rumo cinqüenta e nove graus nordeste (59 0 NE) magnético.

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos tênnos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO NP 17.614 -

DE 18 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Pioli a pesquisar calcáreo e eseociedoe no
município de Cêrro Azul, no Estado do Paraná

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da' Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Pioli a pesquisar caicáreo e associados em terrenos do imóvel Toquinhas, situado no oistrito de
Rio Branco, município de Cêrro Azul, do Estado do Paraná, numa área de
vinte e nove hectares cinco ares e setenta e sete centiares (29,0577 ha) delimitada por um polígono, tendo um vértice à distância de quatrocentos e noventa metros (490 m) no rumo magnético cinqüenta e seis greus 6 quinze
minutos sudeste (560 15' SE) da confluência do córrego Fundo no ribeirão
T'oquinhas e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: quatrocentos e vinte e sete metros (427 m), dois graus
sudoeste (2° SW); cento e cinqüenta e dois metros (152 m), trinta e nove
graus sudeste (39° SE); seiscentos metros (600 ni), sessenta e sete graus e
quarenta e cinco minutos nordeste (67° 45' NE); trezentos e setenta e dois
metros (372 m), três graus nordeste (3 0 NE); quinhentos e sessenta metros
(560 m), oitenta graus e trinta minutos sudoeste (80° 30' SW); cento e cinco
metros (105 m). setenta e quatro graus e trinta minutos noroeste (74° 30'
NW); até o ponto de partida.
Art. 2,0 Esta autorização é outorgada nos tênnos estabelecidos no Código de Minas.
Cal. de Leis -

VaI. II

F. 6
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Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será urna via autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro. próprio da Dtvisâo de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agri cultura .
Ar t . 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 12t;-.o da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.

DECRETO N.? 17.615 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o cideâiio breeileiro Leuro Cordeiro Brendiio a pesquisar opala no
município de Pedro lI, no Estado do Piauí

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar..
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei 11.0 1.981), de
29 de janeiro de 194·a (Código de Minas), decreta:
ArL 1.0 Fica autorizado o cídadêo brasileiro Lauro Cordeiro Brandão a
pesquisar opala nos lugares denominado" Almes e Cr-ispim no distrrto e municipio de Pedro II no Estado do Piauí, numa área de quarenta hectares
(40 ha) , delimitada por um retângulo, que têm um vértice à distância de
vi·nte e quatro metros e cinqiienta centímetros (24,50 rn ) no rumo magnético
dois graus sudoeste (2° SW) a partir do entroncamento da estrada Cr ispimGameleíra com, a de Almas-Revedor e os lados que partem dêsse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros (400m),
dezoito graus e trinta minutos sudeste (1So 30' SE); mil metros (l 000 m) ,
setenta -e um graus e trinta minutos sudoeste (71° 30' Sl.j\T).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no cs.
digo de Mínas ,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será urna via eueêmk-a
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00), e será
trenscríto no livro próprio da Di~isão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura .
.A rt. .0:.•0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 ele janeiro de 1945, 124·.° da Independência o 57Y
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO Nv 17.616 -

DE

18 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José João Neves Rodrigues a pesquisar celcite,
no município de Berlensee, no Estado do Piauí

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ato
'tígo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José João Neves Rodr).
gues a pesquisar calcita numa área de trinta hectares (30 he) , situada no
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lugar denominado Xixaseiro, distrito e município de Berlengas, no Estado do
Piauí, delimitada por um retângulo que tem um vértice a cem. metros (100m),
rumo vinte graus nordeste (20 0 NE) magnético, da extremidade leste- (E) da
fachada norte (N) da casa de Manuel Perelre da Silva e os lados que partem
dêsse vértice com seiscentos metros (600 m) e ~umo setenta graus sudeste.
(70° SE) magnético, quinhentos metros (500 m), rumo vinte graus nordeste
(20° NE) magnético.
Art. 2.° Esta eutorâaeçêo é outorgada nos têrmos estabelecidos nu CÓ·
digo de Minas,
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será urna viu autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral 10
Miriistório da Agricultura.
Art . (~_.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de .Ienelro, 18 de janeiro de 1945, 124,0 da Independência e 57,°

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolamo Seílee,

DECRETO N.o 17.617 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Romueldo Nunes Vitelinn a pesquiser mie» e
associados no município de Santa Nlaria do Sueeeuí, no Estado de
Mínxa Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere c artigo ·7'1-, Iotrs a, da Constituição, e nos têrmcs do Decreto-lei n.v 1.93;5, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas)

decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cldedêo brasileiro Romualdo Nunes Vrtalino
a pesquisar mica e associados numa área de quarenta e nove hectares, setenta
e quatro ares e vinte e cinco centiares (49,7425 ha) situada na Serra de Boa
Vista, distrito de Maranhão, do município de Santa Maria do Suassui, no Estado de Mines Gerais e delimitada por um pentágono que tem um. vértice'
a cento e cinco metros (105 m), rumo nove graus nordeste (9° NE) 'magnético da confluência dos córregos Mestre da Boa Vista e dos Buenos e os lados
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
quinhentos e vinte metros (520 m) e setenta e dois graus sudeste ~72° 'SE);
quinhentos e sessenta e cinco metros (565 m) dez graus sudoeste 00° SW);
mil metros (1. 000 m), oitenta graus noroeste (80° NiN), duzentos metros
(200 m), doze graus nordeste 02° NE); seiscentos e trinta e cinco metros
(635 m), cinqüenta e sete graus nordeste (57° NE),
Art. 2'.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas;
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será urna via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de 'quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério de Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de j eneíro, 18 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. a
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
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DECRETO N,? 17.618 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de Assis Coelho a pesquisar quartzo e
associados no município de Sêrro, no Estado de Minas Ger-ais
O Presidente da República, usando da a'tribuição que lhe confere c artigo 74, letra 8, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco de Assis Coelho
a pesquisar quartzo e associados numa área 'de cento e vint-e e nove hectares,
noventa ares e quarenta e cinco cenfiares (129,9045 ha) , situada no lugar denominado Lavagem, distrito de Milho Verde, no município de Sêrro, no Etl-

tado de Minas Gerais e delimitada por um paralelogramo tendo 11m vértice
a trinta metros (30 m), rumo sul (S) magnético, de foz do córrego Lavagem afluente do rio Samambaia e os lados que partem dêsse vértice com mil
e quinhentos metros 0.500 m) e rumo oitenta graus sudoeste (80 0 SW), mil
metros (1.000 m) e rumo quarenta graus sudeste (40° SE), megnéticos .

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C'ódigo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será ume via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil e trezentos cruzeiros (Cr$ 1. JOO,OO) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4,°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57:>
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO N.o 17.619 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza a firma Menear & Messias a pesquisar mica e associados, no município de Conselheiro Pena, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmoé do Decreto-lei n." 1.985, -íe
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica éutortaada a firma Mansur & Messias a pesquisar mica e
associados, no lugar denominado Córrego-da-Boa-Vista, no distrito de Moscovita, município de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais, numa área de
sessenta e quatro hectares (64 ha), delimitada por um quadrado de oitocentos metros (800 m) de lado, que tem um vértice a novecentos e dez metros
(910 m), no rumo magnético dezessete graus noroeste (17° NW) da coníluênela dos córregos Capetinga e Boa-Vista e os lados, que convergem no vértice
considerado, têm a partir dêle, os seguintes rumos magnéticos: quarenta e
dois graus noroeste (42° NW) e quarenta e oito graus nordeste (48 0 NE).
Art , 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
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Art .. 3.° O título da autorização de pesquisa que será ume via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos e quarenta cruzeiros (G=-$ 640,00 ~
e será trenscrtto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N.o

17.620 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo de Lima. e Melo a. pesquisar ienequite,
mica, pedras coradas, quartzo e associados, no município de Antônio Dias,
no Estado de Mines Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrrnos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código 'de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Geraldo de Lima e Melo
a pesquisar Ienaquita, mica, pedras coradas, quartzo e associados, no lugar
denominado Gongo, situado no distrito de Hematita, município de. Antônio
Dias, no Estado de Minas Gerais. numa área de dezoito hectares e vinte e seis
ares 08,26 ha) , delimitada por um polígono que tem um vértice na confluê.icia dos córregos João Calixto e do Gongo e os lados, a partir desse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos megnétícos: cento e setenta metros
(170 m) , norte (N);' quatrocentos metros (400 m) , oitenta graus nordeste
(80° NE); quinhentos e sessenta e quatro metros (564 m) , sul (5); cento
e noventa e dois metros 092 m ) , oitenta graus sudoeste (80° SVl); quatrocentos. e dez metros (410. m), trinta .graus noroeste (30° NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Côdigo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será ume via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,0(1). e será.
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mmeral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.'"'
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.C? 17.621 -

DE

18 DE JANEIRO DE 1945

Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinérie de Extrenumerério-meneetíete do Serviço de Estatística da Educação e Saúde, do Minietério da Educcçêo e Saúde

o

Presidente dà República, usando da atribuicão que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, d<õ:> Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, na forma da relação anexa, a Tabela Ordinária
de Extranumerário-mensalista do Serviço de Estatística da Educação e Saúde.
dei Ministério da Educação e Saúde. ~
Art. 2.°

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Ceoeneme
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DECRETO N.o 17.622 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Augusto da Silva Neiva a comprar pedras
preciosas

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar;
tígo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.? 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Augusto da Silva Neive, residente nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei
n." 466, de 4 de junho de 1938.. constituindo título desta autorização uma
via autêntica do' presente Decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 17.623 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza a firma brasileira J. A. Santos & Irmão a comprar pedras preciosas

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.? 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a firma brasileira J. A. Santos & Irmão, estabelecida em Belo Horizonte, no Estado' de Minas Gerais, a comprar pedras
preciosas nos têrmos do Decreto-lei 0.0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124,0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N,o 17.624 -

DE

18

DE JANEIRO

DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Amerílio Bento de Brito a comprar pedras
preciosas

o Presidente da República, usando de atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei 11.0 466, de 4
de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Amarílio Bento de Brito,
residente em Poxorêu, no Estado de M&1:o Grosso, a comprar pedras preciosas
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nos têrmos do Decreto-lei n.? 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Art. 2. 0

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.°

Revogam-se aos disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.? 17.625 -

DE 18 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão breeileiro Rui Prado de Mendonça a pesquisar quartzito,
feldspato e caulim no município de Mogi das Cruzes, no Estado de São
Paulo

o Presidente da República, usando -da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei. n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.!.:

Fíca autorizado o cidadão brasileiro Rui Prado de Mendonça-

a pesquisar quartzito, feldspato e caulim numa área de setenta e sete hectares,

noventa e sete ares e vinte e cinco centieres (77: 9725 ha) , situada no sítio
Lavras, distrito de Suaeno, município de Mogi das Cruzes, no Estado de São
Paulo, área essa delimitada por um polígono que tem um vértice a setenta e
dóis metros e cinqüenta centímetros (72.50 m) , no rumo sessenta e oito
graus e trinta minutos nordeste (68° 30' NE) do entroncamento das estradas
de rodagem São Paulo-Mogí das Cruzes-Palmeiras e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: cento e nOVel1"~GI e cinco
metros (195 m) quarenta e um graus noroeste (41° NVl); mil cento e doze
metros e cinqüenta centímetros (1.112,50 m), oitenta e oito graus e trinta
minutos sudoeste (88° 30' SW); oitocentos e noventa e cinco metros \ 895 m),
um grau sudoeste (la S"V); quinhentos e vinte e cinco metros (525 m) , &etenta e dois graus nordeste (72 0 NE); novecentos e cinqüenta e sete metros
e cinqüenta centímetros (957,50 m), cinqüenta e três graus e quarenta minu'tos nordeste (53° 40' NE); oitenta e cinco metros (85 m), quarenta e um
graus noroeste (41 0 NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos uo Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será ume via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos e oitenta cruzeiros (Cr S 780,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Prcduçs,o Mineral do Ministério da- Agricultura.
.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57 ....
da República.
GETULIO VARGAS.

Apc1DniO Sellee,
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DECRETO N.O 17.626 -, DE 18 DE JANEIRO DE ,194·5
Autoriza o cidedno brasileiro Durval de Freitas Rocha a pesquisar zircônio e
eeeocíodoe no munícioio de Águas da Preto, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando do: atríbuiçêo que lhe confere o 81''';
ttgo 7tJ.·, letra a, da' Ccnstituiçâo, e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mínes) , decrete:
Art. 1.0 Fica autorâeedo o cidadão brasileiro Durvel de Freitas Rocha
a pesquisar aircônto e associados numa área de cento, e vinte e cinco hectares
(125 ba), situada DO distrito e município de Águas da Prata, no Estado de
Sâo Paulo, área' essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
no .marco quilométrico duzentos e cinqüenta e seis (km 256) da estrada d·.;!
rodagem Prate-Cascete-Pcçcs de Caldas e cujos lados, s.' partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e setenta metros (270 1'..."1), vinte 2 três graus nordeste
(23 0 NE); quinhentos metros
(500 m), quarenta e seis graus nordeste (46° NR); mil cento e cinqúenrs,
metros (1.150 m) , vinte e três graus nordeste (23° NE); novecentos e oitenta
metros (980 m), seis graus e trinta minutos nordeste (6° 30' NE); cuatrocentos metros (t;.OO m) , sessenta e oito graus noroeste (68° N\V); setecentos menos (700 "m ) , seis graus e trinta minutos sudoeste (6° 30' SW); l'1i~ duzentos e cinqüenta metros (1.250 m), vinte e três graus sudoeste ('.~3° SW·).
duzentos e oitenta metros (280 m), quarenta e seis graus sudoeste (16° S\~I"):
quatrocentos c cinqüenta me-ros (450 m ) , vinte e três graus sudoeste (23 0
S'I'V); trezentos e SeS38:i1ta metros (3óO m), sessenta e oito grau'> sudeste
(68° SE).
Árt. 2.° Esta autoriaaçáo ~ outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Mil~2,S,
Art . 3.° O titulo da autcrtaeçêo de pesquisa que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de mil duzentos e cinqüenta c,uzeiros
(Cr$ 1.250,00), e será transcrito no livro próprio da Divisâo de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art . 4.° Re'l0sa',1-S8 2.5 disposições em contrárlo .
Rio de J":I'::'.81,U, 13 de janeiro de 19'15,
da República.

124·,° da Independência e 57.':

G ETULW

VARGAS

Apolonio Sailes.

DECRETO Nv 17.627 -

DE 18 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza a cidncià bresitoíra Nagíme Iâehmod Nedir a pesquisar mica B ",,-SSO'
cieâoe na município de Motucechete, na Estado de Minas Gerais

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o ar
tigo 7-';-, letra a, da Constituiçâo, (;; 110S têrmos du Decreto-lei n.> 1.9ES. de
29 de janeiro de 19<0 (Códi;,;o (;'2 !\,'Iir.~~s), decretas
ArL 1.0 Fica autorizada a cidadã bresileira Nagime Mahmcd Nedir
pesquisar mica e associados numa área de trinta hectares (30 ha ) , situeda De
lugar Coqueiros, distrito de Setubinha, no município de Malacacbeta. no Es
tedo de Minas Gereis e defimitada por um retângulo que tem um vértice nr
confluência dos córregos Coqueiro e Água-Fria e os lados, que partem dêsse
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vértice, com seiscentos metros (600 m), rumo vinte graus noroeste 1.2('" N'N)
~Tlagn2'dco, quinhentos metros (500 rn ) rumo setenta graus sudoeste (70° S\V)
nlUgnético .
Art. 2.° Esta eutonaeçào
outorgada nos têrmos estabelectdoe EC, Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autor-ização de .pesquisa que será um» via "l,'.lt2!Jtica
dêste decreto, pagriei a tesa de trezentos cruzeiros (Cr S 300JIl.') e: seré
transcrito no livro próprio ela Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. ",...0 Revogam-se as disposições em contrário.
é

Rio de J2r!dro. 18 de. janairo de 1945, 124.0 da Independência
da RepúbLica.

E:

57.(.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECI~ETO N.O

17.628 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1945

Auto1"iz~

o ciaeaêo bresiíeirc Aristides Melo a pesquisar quartzo
úe Niterói, no Estado do Rio de Janeiro

110

mnoicioio

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arDecreto-lei n.v 1.9;:15 de
2S! rle janeiro de 19-"';0 (Código de Minas) , decreta:

t.ig o 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Aristides II.1e10 e pesquisa.
quartzo numa área de cinco hectares e oitenta ares (5,80 ha), situada no
lugar denominado Muriqui, distrito e município de Niterói, no Estado do Rio
de Janeiro, e delimitada por uma linha poligonal que t~m um vértice a cenro
e vinte e três metros (123 m), rumo cinqüenta e oito graus e trinta minutos
sudoeste (58° 30' SW) magnético do canto extremo sul (S) da sede da
granja Teresinha de J eaus. e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e três O1etrJS <303 01),
setenta e deis graus nordeste (72° NE); cinqüenta e quatro metros (54 01),
quarenta e quatro gr8.US o trinta minutos nordeste (44° 30' SE); duzentos e
vínte ,e três metros (223 m), oitenta graus nordeste (80 6 NE): cento e sessenta
e oito metros (168 m ) , que-rente e um graus noroeste (410 NvV); duzentos
e sessenta e oito metros (268 m ) , cinqüenta e quatro graus e quarenta e cinco
minutos sudoeste (54 0 45' S\V); duzentos e noventa e oito metros .'298 m),
oitenta e nove graus e tr-inta minutos sudoeste (89° 30' SVin; cento e sessenta
e um metros (161 m) , trinta graus e trinta minutos sudeste (30° 30' SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código ele Minas.
Art. 3,° O titulo da autorização de pesquisa que será uma vía eutêorice
déste decreto, pagará 8 taxa de trezentos cruzeiros (Cr-S 300,00). e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção lvmeral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.::> Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de i945, 124.° da Independência e 57.°
d» Repúbüca
>

GETULIO

VARGAS.

Apoiamo Selíee,
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DECRETO N.O 17.629 -

DE

18 DE

JANEIRO DE

1945

At:foriza os cidadãos brasileiros Anardino Pereira Lima e Antônio jUan,;onde~
Vieira a pesquisar dolomita, quartzo e feldspato, no município de Taabalt.1
no Estado de São Pente

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o er
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n,? 1.985, d29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam eutorizadcs os cidadãos brasileiros Anardino Pereira Lím,
e Antônio Marcondes Vieira a pesquisar dolomita, quartzo e feldspato en
terras da fazenda Bonfim, no distrito e município de Taubaté, no Estado d~
Sâo Peulo, numa área de quinze hectares (15 ha), delimitada por um retân
guIo que tem um vértice à distância de cent-o e cinqüenta metros (1.50 m )
no rumo magnético dez graus trinta minutos nordeste (10° 30' NE) do encontra nordeste (NE) da ponte na estrada de rodagem Taubaté-São Luís de
Paraifinga, sôbre o córrego des Almas, e os lados, que partem dêsse vértice
com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
quinhentos metro!
(500 m), sessenta e cinco êxeue nordeste (65° NE); trezentos metros (300mj
vinte e cinco graus sudeste (25 0 SE).
Art. 2.° Esta autorísaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos '1.(. CÓ
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será ume via autêntícs
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e ser,
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral de
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124-.0 da Independência e .57.'
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellcs .

DECRETO N.O 17.630 -

DE

18 DE

JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidedêa brasileiro Anísio Correia de Lacerda a pesquisar nuca
associados, no município de Resplendor, no Estado de Mines Gerais

o Presidente da República, usando da atribuiçào que lhe confere ') ar
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n," 1.98;'. d:
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadào brasileiro Anísio Correia de Lacerd
a pesquisar mica e associados, numa área de quarenta e cinco hectares (45 ha )
situada no lugar denominado Rebou]o, no distrito e município de Resplendor
no Estado de Minas Gerais, delimitada por um quadrilátero irregular que ter:
um vértice a trezentos e vinte e cinco metros (325 m), no rumo megnêtíc.
quarenta e sete graus sudeste (47° SE) da barra do córrego do Luís Dias, n.
rio Doce, e cujos lados a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimento
e' rumos magnéticos: quatrocentos metros (400 m), quarenta e seis grau
nordeste (46° NE); mil metros (1.000 m) , oito graus trinta minutos noroest.
(8° 30' NW); seiscentos metros (600 m), quarenta e seis graus sudoeste (46'
SW); novecentos metros (900 m), vinte e um greus sudeste (21 0 SE).
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Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cé\ligo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma> via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
450,00), e será transcrito no livro própr-io da Divisâo de Fomento da Produçêo Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57,'''
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes.

DECRETO N.o 17 .631

~ DE

19 DE

JANEIRO

DE 1945

Altera a lotação numérica do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe 'confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A lotação numérica do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, aprovada pelo Decreto n.v 16.527, de 6-9-44, passa a vigorar com
as seguintes modificações:
a) fica incluído um cargo de Médico do Trabalho, na lotação permanente do Serviço Atuarial;
b) a carreira de Médico do Trabalho passa a figurar', na lotação permanente, com o total de 2.6 cargos;
c) a lotação do Ministério passa a contar com
total de 1.863 cargos,
sendo 1.685 na lotação permanentet e 178 na lotação suplementar.
Art. 2,0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua, publícaçâc,
revogadas as disposições em contrário.

°

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 17. 632

~

DE 19

DE

JANEIRO DE 1945

Cria funções 'na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da
Contadoria Geral da República, do Ministério da Fazenda, e dá outras
providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Contadoria Geral da República, do Minist~rio da Fazenda,
duas funções de taquígrafo, sendo uma na referência XIII e outra na referência XIV.
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Art. 2. 0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na
importância anual de Cr$ 22.800,00 (vinte e dois mil c oitocentos cruzeiros),
correrá, DO presente exercício, à conta da Verba 1 - -Pessoel, Consignação
11 Pessoal Extranumerário, Subconsignaçâc 05 Mensaiiatae, Anexo: número 16 Minbtê:rio da Fazenda, do Orçamento Geral da República
para 1945.
Art. 3. 0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Scuse Costa.

DECRETO N.o 17.633-DE 19 DE JAHEIRü

~E

1945

Autoriza- a cidadão brasileiro Raimundo Gomes Pemese a comprar
pedras preciosas

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra él, da Constituição, e tendo em 'vista o Decreto-lei n.? 466, de 4 do
junho de 1933, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Raimundo Gomes Farnese,
residente em Diamantina, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.? 466, ele 4 de junho de 1938, constituindo
título desta au toriaaçào uma via autêntica do presente decreto.
Art. 2.° Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de J eneiro, 19 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECI~ETO

N.o 17.634 -

DE 19 DE JANEIRO DE 19405

Autoriza o cidadão brasileiro Dante Heroicc Fortimetc de Pattu a pesqu.isa,
jazidas de petróleo e gases naturais - classe X ezn terras do Wt!r;:cípio de Orteêee, Estedo de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos dos Decretos-leis ns . 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), 3.236, de 7 de rnaio de 1941,
e 5.247, de 12 de fevereiro de 194·3, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Dante Heróico Fortunato
de Patta 6' pesquisar jaaidas de petróleo e gases naturais classe X em
uma área de 517 ha (quinhentos e dezessete hectares), situada rias terras
denominadas Minador e Rio Braço Esquerdo, no município de Orleâes, Estado
de Santa Catarina, confrontando ao norte e noroeste com terras do Govêrno
do Estado e a leste e sul com a concessão da Emprêea Grão Pará, e delimitada
por um polígono irregular de seis lados, que tem um vértice a 140 m (cento
e quarenta metros), rumo 11° NW (onze graus noroeste) a partir de um
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ponto localizado na margem esquerda do rio Laranjeiras onde êste rio e
atravesS8.do pela linha divisória número 10 (dez) da Emprêsa Grão Pará e
os lados que pertem dêste vértice se sucedem com os comprimentos e rumos
magnéticos seguintes: 800 m (oitocentos metros), 79° SE (setenta e nove
graus sudeste); 7.000 In (sete mil metros), 11° NR (onze graus nordestej e
500 m (quinhentos metros), 79° NW (setenta e nove graus noroeste); 1.430 m
(mil quetrocentcs e trinta metros), 11° SVI (onze graus sudoeste); 300 m
(tro2z81110\> metros), 7<:;P N'~-l (setenta e nove graus noroeste); 4-.570 m
(quatro mil quinhentos e setenta metros), 11° SVI! (onze greus sudoeste}, até
fechar o perímetro no vértice de partida .
Art . 2.° Esta autorização do pesquisa, que tem por título êste Decreto,
é válida por 2 (dois) anos, e contar da deta da publiceçâo do mesmo, e co nferida nas condições estabelecidas no ert .. 8. 0 do Decrete-lei n.v 3.236, de 7
de maio de 19":.1.
Art. 3.0 A presente autor'izaçêc, observado o disposto no ar-t . 16 de
Decreto-Ieí n.v 3.236, de 7 de maio de 1941, caducará 88 o concessionário
infringir o disposto no art. 13, do referido Decreto-lei e será anulada, nos
rêrmos do art . 15, se o concessionário infr-ingir o n.v I do art. 8.°, ou não
se submeter às exigências de fiacalizaçfio previstas no Capitulo VI do Decretolei n. o 1.935, ele 29 de janeiro de 19~·O (Código de Minas),
Art . 4.° O título 8 que alude o art . 2.° dêste Decreto pagará a taxa de
Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros). de ecõrdo com o art. 17 do Decreto-lei
n.? 1.985, de 29 de janeiro de 19<10 (Código de Minas}, modifrcedc peta
art. 1.0 do Decreto-lei n.? 5.247, de 12 de fevereiro de 1943.
ArL 5.° Revogam-se as disposições em contrsirio .
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 19<1-5, 124.° da Independência e 57.° da
Repúblice .
GETULIO VARGl.S.

Atexendre Merconâee Filho,

DECRETO N.? 17.635 -

DE

22

DE

J."\.NEIRO

DE

1945

Cria funções na Tebeln Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da
Delegacia Fiscal em J.Y!inas Goreis, do l'h'inistério da Fazenda

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7'1', letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerârío,
mensalista da Delegacia Eiscal do Tesouro Nacional no Estado de Minas
Gerais, do Ministério da Fazenda, a Série Funcional de Praticante de Escritório com seis funcêcs na referência IV'.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cl·S 28.800,00' (vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros) anuais,
correrá, no presente exercício, à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação
11 - Pessoal Extranumerário, Subconsigneçãn OS - Mensalistas, Anexo n.? 16
Ministério da Fazenda, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de janeiro, 22 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e ·575'
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N,o 17.636 -

DE

22

DE JANEIRO DE

1945

Inclui nos efeitos do Decreto-lei n.O 4.166, de 11 de março de 1942, a firma.
que menciona, e dá ouiras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 2,0 do
Decreto n.? 10.358, de 31 de agôsto de 1942; 5,0 do Decreto-lei n.? 4.807,
de 7 de outubro de 1942; 1.0 do Decreto-lei n.v 5.661, de 12 de julho de
1943; e 1,0, letra a, do Decreto-lei n.? 5.777, de 26 de agôsto de 1943.
decreta:
Art. 1,0

Fica incluída nos efeitos do Decreto-lei n.? 4.166, de 11 de
de 1942, para o fim de ser liquidada, a Companhia Mecânica IndusComercial Brasileira, com sede na Capital do Estado· de São Paulo.
1.0 O ativo e passivo da sociedade ficarão a cargo do liquidante nopara proceder à liquidação.
§ 2.° O processo pelo qual serão alienados os bens e direitos ou as ações
da sociedade será estabelecido pelo Banco do Brasil S.A., como "Agente
Especial do Govêrno .
§ 3.° O líquido apurado na liquidação será distribuído pelos sócios,
devendo ser recolhido ao Banco do Brasil S. A., na forma do Decreto-lei
n.? 4.166, de 11 de março de 1942, ou do Decreto-lei n.? 3.911, de 9 de
dezembro de 1941, o que tiver de ser incorporado ao Fundo de Indenizações
ou de permanecer na qualidade de disponibilidade fiscalizada.

março
trial e
§
meado

Art. 2.°
Art. 3.°

ftste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 17.637 Torna insubsistente o Decreto

DE
tI.O

22

DE JANEIRO DE

1945

9.561, de 29 de maio de 1942

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1,0 Fica insubsistente o Decreto 0.° 9.561, de 29 de maio de 1942,
que dispõe sôbre a chefia de cargos no Serviço de Remonta e Veterinária do
Exército.
Art. 2,0

O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N.o 17.638 -

DE 22 DE JANEIRO DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0. alínea n, do Dacreto-Ieí n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo de Ajudante de tesoureiro (Diretoria Regional dos Correios e Telêgrefos de São Paulo), padrão H, do Qua.dro lI! ~ Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vago em virtude da aposentadoria de Nicolino Bentivegna, devendo a dotação
correspondente atender ao provimento de cargos vagos criados pelo Decreto-lei
11.0 4.645, de 2 de setembro de 1942.
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e
.de República.

57.~

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.

°

17.639 -

DE 22 DE JANEIRO DE 1945

.Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensa1ista da Diretoria
Regional de Minas Gerais, do Departamento dos Correios e Telégrafos, do
Ministério da Viação e Obras .Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-tígo 74, letra a, da Çonstituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Diretoria Regional de
Minas Gerais, do Departamento dos Correios e Telégrafos, do Ministério da
Viação e Obras Públicas.
Art. 2.° A despesa, com a execução do disposto neste Decreto, na importâncle de Cr$ 953.400,00 (novecentos e cinqüenta e três mil e quatrocentos cruzeiros) anuais, correrá, no presente exercício, à conta da Verba 1
Pessoal, Consignação II· Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05
Mensalistas, do Anexo n.v 22 - Ministério da Viação e Obras Públicas, do
'Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.°

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.C.
.da República.
GETULIO VARGAS.

João de

eol.

de Leis -

VoI. II

Mendo~

Lima.
F. "i

MINISTtRIO DA VIAÇ!O E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DOS CORREtOS E TELÉGRAFOS -

00

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAlS

'"

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

Séries funcionais

••••••••••••••

0.0

•••••••

3
5
9
20

II

I ... ~.U.~:i~ ~~. ~r.~~~~ ..•
............. , ..........
I ........................

.

•

•• _ • • • • • • • • • • •

0.0

VI

Ordinária

IX

VIII
VII

r
r

Ordinârla
Ordinária
Ordinária
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DECRETO N.o 17 .640

~ DE

22

DE

JANEIRO

DE

1945

Aprova projeto e orçamento para estabilização do. molhe sul do pôrto
de La~una

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, na importância
de Cr$ 871.060,00 (oitocentos e setenta e um mil e sessenta cruzeiros), que
com êste baixam, devidamente rubricados, para construção de 100 blocos de
15 metros cúbicos, de concreto ciclópico, destinados à estabilização do molhe
sul do pôrto de Laguna.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

Aprova projeto e orçamento de um trecho da rodovia Central do Piauí
DECRETO N.o 17.641 - DE 22 DE JANEIRO DE 1945

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamentos na importância
total de Cr$ 5.203.000,00 (cinco milhões duzentos e três mil cruzeiros),
sendo Cr$ 3.258.000,00 de pessoal e CrS 1. 945.000,00 de material, que
com êste baixam. devidamente rubricados, para construção dos primeiros sessenta quilômetros do trecho Campos Sales-Picos, da rodovia Central da
Piauí.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N." 17.642 -

DE

22 DE JA.NE!RO DE 1945

Autoriza a Companhia Prada de Eletricidade, S. A., a construir uma linha
de transmissão entre as cidades de Palmeiras e ds Casa Branca, ambas
'no Estado de São Paulo

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do ert.. 2.°, do Decreto-lei
n.0 2.059, de 5 de março de 1940;
Considerando que o Conselho Nacional de Ãguas e Energia Elétrica julgou
conveniente deferir a medida, requerida pela emprêsa interessada, decreta:
Art. 1.0 A Companhia Prada de Eletricidade, S. A., com sede na Capital
de Estado de São Paulo, fica autorizada a construir, entre as cidades de Palmeiras e de Casa Branca, .ambas no Estado de São Paulo, uma linha de
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transmissão, sob a tensão nominal de 22.000 Volts e com cêrce de vinte
(20) quilômetros de extensão, destinada a interligar o seu sistema com o da
Companhia Paulista de Energia Elétrica.
Art. 2.° Sob pena de caducidade da presente eutorieação, a interessada
obriga-se a:
I ~ Registrar êste título na Divisão de Águas do Departamento Nacional
da Produção Mineral, .do Ministério da Agricultura, dentro de trinta (30) dia ..,
S' partir da data de sua publicação.
II Apresentar-lhe projeto, especificações e orçamento, assim como
iniciar e concluir as obras, nos prazos que forem determinados pelo Ministro
da Agricultura.

Art. 3.° O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 22 de jeneiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIamo Salles

DECRETO N.o 17.643 -

DE 22 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza a Emprêsa Fôrça e Luz de Nasr Faiad a ampliar com um ~rupo termoelétrica as instalações dos serviços públicos de eletricidade de Catalão e
Goienâíre, no Estado de Goiás

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 2,0 do Decreto-lei n.? 2.059, de 5
de março de 1940,
Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica reconheceu a conveniência da medida, requerida pelo' interessado, decreta:
Art. LO A Emprêse Fôrça e Luz de Nasr Faiad, concessionária dos serviços públicos de eletricidade de Cetalâo e Goiandira, no Estado' de Goiás, fica
autorizada a ampliar as respectives instalações, anexando-lhes um grupo termoelétrica, com a potência que fôr oportunamente determinada pelo Ministro da
Agricultura.
Art. 2.°
obriga-se a:

Sob pena de caducidade da presente autorização, o interessedo

I - Registrar êste título na Divisão de Águas, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de trinta (30) dias
a partir da sua publicação.
11 - Apresentar à mesma Divisão de Águas os estudos, projetos e orçamentos respectivos, bem como iniciar e concluir as obras, nos prazos que forem
determinados pelo Ministro da Agdculture, que também os poderá prorrogar por
justo motivo, ouvida a mencionada Divisão de Águas.
Art. 3.° O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,' 22 de janeiro de 1945. 124.° da Independência e 57,0 d31
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.
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DECRETO

N.O

17.644 -

DE

23

DE JANEIRO DE

1945

Torna sem efeito o Decreto n.o 17.468, de 29 de dezembro de 1944

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do DE!?ereto-lei n." 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica sem efeito a supressão pelo Decreto n.o 17.468, de 29 de
dezembro de 1944, de um (1) cargo de Tesoureiro, padrão ]. do Quadro VI _
Parte Suplementar, do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.o 17.645 ---

DE

23

DE

JANEIRO

DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da ateíbutção que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um ( 1) cargo de Tesoureiro, padrão J, do
Quadro VI - Parte Suplementar, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vago em virtude do falecimento de Cícero Pereira de Carvalho, devendo s
dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.o 17 . 64S-A

-DE

23

DE JANEIRO DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74
letra B, da Constituição" e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-te
n,« 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo de 12.°· Promotor Público (Mínistêrf
Público da Justiça do Distrito Federal), padrão 0, do Quadro da Justiça-Partl
Suplementar - do Mínistêrto da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtudr
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da nomeação de Cesar Nascente Tinoco, para outro cargo, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da conta corrente do mesmo Quadro - Parte
Permanente - do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.r~
.de República.
GETULIO VARGAS.

Aleaenâre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 17.646 -

DE 24 DE

JANEIRO

DE 1945

Faz público o depósito do instrumento ,de ratificação, por parte do Govêrno
da Bolívia, da Convenção para o Fomento das relações Culturais lnteremerioenee, firmada .em Buenos Aires, a 23 de dezembro de 1936,
por ocasião da Conferência Interemecicene de Consolidação da Paz

o

Presidente da República, faz público o depósito do instrumento de
netlficaçâo, por parte do Govêrno da Bolívia, da Convenção para o Fomento
das Relações Culturais Interamerícanas, firmada em Buenos Aires, a 23 de
dezembro de 1936, por ocasião da Conferência Interamerícana de Consolida·ção . da Paz, conforme comunicação feita à Embaixada do Brasil em Washington pela União. Panamerícana, por nota de 18 de outubro de 1944, cuja
cópia- assim como a tradução da Ata que a acompanha, vão anexas ao presente Decreto.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
.República .
GETULIO VARGAS.

P. Leão Veloso.

DECRETO N.o 17.647 -

DE

24

DE JANEIRO

DE 1945

Concede à eocíeâede anônima E. }ohnston & Compeny Limited autorização
para continuar a iuncioner na República

o Presidente da
nima E. Johnston &
gfaterra, autorizada a
de 1906 e 7.088, de

Repúblice, atendendo ao que requereu a eocíedsde. anôCompany Límlted, com sede na cidade de Londres, i:'lfuncionar pelos Decretos ns. 6.149, de 18 de setembro
27 de agôsto de 1908, decretar

Artigo único. 2 concedida à sociedade anônima E. J ohnston & CompS'11y Limited, com sede em Londres, Inglaterra, autorização para continuar a
funcionar na República com as alterações introduzidas em seus estatutos, por
delíberaçâo das assembléias gerais dos seus acionistas, realizadas a 4 e 22
de fevereiro de 1915 e com o aumento de seu capital para as operações no
Brasil, para Cr$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil cruaehos) , em
virtude da resolução de sua Diretoria, confirmada pela assembléia dos acionistas, de 8 de dezembro de 1942 e sob as mesmas cláusulas que acompanham
o supracitado Decreto n.? 6.149, ficando a aludida sociedade obrigada a cum-
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prir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorarsôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N,c 17.648 -

DE

24

DE JANEIRO DE

1945

Concede a Companhia Industrial e Mineracão de Esmeraldas autorização para
funcionar como emprê;'a de mineração

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra B J da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 E' concedida. a Cla . Industrial e Mineração de Esmeraldas,
sociedade anônima, com sede na Capital do Estado de Minas Gerais, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o que dispõe o art. 6.°, § L? do Decreto n.°1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente
as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 17.649 -

DE

24

DE

JANEIRO DE

1945

Concede autorização pata íuncíonsr como emprêee de enetgia elétrica à
Emprêsa Fârçe e Luz Juiz de Fora Limitada

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei
nP 938, de' 8 de dezembro de 1938, e o que requereu a Emprêsa Fôrça e
Luz Juiz de Fora Limitada, decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Emprêsa Fôrça e Luz Juiz de Fora Limitada,
com sede na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, a autorização
para funcionar, como emprêsa de energia elétrica, de que trata o Decreto-lei
D.o 938, de 8 de dezembro de 1938, ficando a mesma obrigada, para os seus
objetivos, a satisfazer integralmente as exigências do Código de Aguas (Decreto n.? 24.643, de 10 de julho de 1934), leis subseqüentes e seus regulamentos, sob pena de revogação do presente ato.
Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrârío .
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.fIda República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIes.
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DECRETO N.O 17.650 -

105

DE' 24 DE JANEIRO DE 1945

Renova o Decreto n.0.7. 924, de 25 de setembro de 1941

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovado o Decreto número sete mil novecentos e vinte
e quatro (7.924), de vinte e cinco (25) de setembro de mil novecentos e
quarenta e um (1941), que autorizou o cidadão brasileiro Heitor Fajar do a'
pesquisar carvão mineral numa área de novecentos e noventa e dois hecteree e vinte ares (992,20 ha), situada em terras dos quinhões números três (3)
e vinte (20) da fazenda do Imbaú ou Rio do Peixe, distrito de Curiúva, município de Araíporanga, no Estado do Paraná, área essa delimitada por um
retângulo que tem um vértice situado a cinco mil e duzentos metros (5.200 my,
rumo oitenta e cinco graus trinta minutos noroeste (85° 30' NW) do tubo
de revestimento da sondagem praticada em terrenos da Companhia Carbonífera do Imbaú e cujos lados a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos: quatro mil duzentos e cinqüenta e um metros (4.251 m) ,
oeste (W); dois mil trezentos e trinta e quatro metros (2.334 m), norte (N).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no'
Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e sessenta e cinco
cruzeiros (Cr$ 4.965,00) e será' transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.

DECRETO N.o 17.651 -

Renova o Decreto

11.° 7.934,

DE 24 DE JANEIRO DE 1945

de 25 de setembro de 1941

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovado o Decreto número sete mil novecentos e trinta
e quatro (7.934), de vinte e cinco (25) de setembro de mil novecentos e
quarenta e um (1941), que autorizou o cidadão brasileiro Heitor Fajardo a
pesquisar carvão mineral numa área de novecentos e noventa e oito hectares e oitenta e quatro ares (998,84 ha), situada em terras do quinhão número (20) da fazenda do Imbaú ou Rio do Peixe. distrito de Curiúva, municipio da Araiporanga, no Estado do Paraná, área essa delimitada por um hexágono irregular que tem um. vértice situado a cinco mil novecentos e sessenta
metros (5.960 m) , no rumo setenta e sete graus cinqüenta e um minuto
sudoeste (77 0 51' SW) do tubo de revestimento da sondagem praticada nos
terrenos da Companhia Carbonífera do Imbaú e cujos lados têm os seguintes
comprimentos e rumos: quatro mil seicentos e quarenta metros (4.640 m),
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oeste .(W)i quatro mil e quatorze metros (4.014 m), norte (N); mil e quarenta metros (1.040 m), leste (E); duzentos e trinta e quatro metros
(234 m) , sul (8); três mil trezentos e vinte metros (3 ..320 m), leste. (E);
mil setecentos e três metros (1.703 m), nove graus vinte minutos sudeste
(9. 0 2ü'SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos nc
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autórizaçâo de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e noventa e cinco.
cruzeiros (Cr$ 4.995,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário .

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. u
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonie Sellee,

DECRETO N.O 17.652 -

DE

24 DE' JANEIRO DE 1945

Renova o Decreto nP 9.354, de 4 de maio de 1942

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o at
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovada a autorização concedida ao cidadão brasileiro
Humberto da Veiga Sampaio, pelo Decreto número nove mil trezentos e cínqüenta e quatro (9.354), de quatro (4) de maio de mil novecentos e quarenta e dois (1942), para pesquisar calcário em terrenos situados no lugar
denominado Água Branca, distrito de Arlteguâ, município de- Ilhéus do Estado da Bahia, numa área de quatrocentos e trinta e um hectares (431 ha) ,
delimitada por um polígono tendo um vértice situado na margem direita do
rio Almada OU Itaípe à distância de cento e cinqüenta metros (150 rn) J no
rumo sessenta graus nordeste (60° NE) do quilômetro quinze- (km 15) da
Estrada de Ferro Ilhéus a Conquista e os lados, a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos: mil metros (1.000 m), sessenta graus sudoeste (60° SW); dois mil e quinhentos metros (2.500 m), trinta graus
noroeste (30° NW); dois mil metros (2.000 m), sessenta graus nordeste
(60° NR) até a margem direita do Rio Almada pela qual segue para jusante
até o vértice de partida.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil trezentos e dez cruzeiros
(Cr$ 4.310,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Anolomo Selles,
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DECRETO N.o 17.653 -

DE 24 DE

JANEIRO

DE 1945

.Autoriza o cidadão brasileiro Genolio Alvares da. Silva Lessa a pesquisar calcário âoíomítico e mármore no município de Ouro Preto, no Estado de
Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-Ieí n.? 1.985, de
29, de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0

Fica autorizado o cidadão brasileiro Genolfo Álvares da Silva

Lessa a pesquisar calcário dolomítico e mármore na fazenda do Rodeio, no

distrito de São Fultão, município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais,
numa área de cento e sessenta hectares e noventa e seis ares (160,96 ha),
delimitada por um hexágono irregular que tem um vértice situado à distância de duzentos e cinqüenta e nove metros (259 m), no rumo magnético
quarenta graus sudeste' (40° SE) do canto sudeste (SE) do prédio da estaçãc de Hargreaves, no ramal de Ponte Nova da Estrada de Ferro Central
do Brasil e cujos lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos na sua ordem de sucessão: noventa e oito
metros (98 m), oito graus nordeste (8° NE); mil cento e vinte e' três metros
(1.123 m) , oitenta e dois graus sudeste (82 0 SE); mil setecentos e quarenta metros (1.740 m), quarenta e cinco graus sudoeste (45 0 SW); mil
cento e noventa e cinco metros (1.195 m), quarenta e cinco graus noroeste
(45° NW); quinhentos e cinqüenta: e cinco metros (555 m) , oito graus nor-deste (8° NE); oitocentos e setenta e sete metros (877 m), oitenta e dois
graus sudeste (82° SE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ.digo de Minas.
Art. 3/.> O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica. dêste Decreto, pagará a taxa de mil seiscentos. e dez cruzeiros (Cr$
1.610,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro.dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
.da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 17.654 -

DE 24 DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Silveira Mertine Ramos a pesquisar argila
na zona de Campo Grande, Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Jorge Silveira Martins
Ramos a peequisar: argila numa área de trinta e seis hectares e vinte ares
(36,20 ha), situada na fazenda Pedregoso, na zona de Campo Grande, Distrito Federal, delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a cento
'6 dezoito metros (118 m), rumo vinte e sete graus e vinte e oito minutos
'sudoeste (27 0 28' SW) do quilômetro quatro (Km 4) da Estrada do Pe-

108

ATOS DO PODER EXECUTIVO

dregoso e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos: novecentos metros (900 m) e oitenta e seis graus e trinta e um
minutos sudeste (86 0 31' SE); trezentos e oitenta e um metros (381 rn) ,
três graus e vinte e sete' minutos sudoeste (3° 27' SW);duzentos e 'cinqüenta
e três metros e cinqüenta centímetros (253,50 m), quarenta e nove graus e
cinqüenta e um minutos noroeste (49 0 51' NW); duzentos e setenta e três
metros e cinqüenta centímetros (273,50 m), setenta e quatro graus e quarenta minutos sudoeste (740 4 0 ' SW); cento e trinta e três metros (133 m) ,
quarenta e três graus e cinqüenta e seis minutos sudoeste (43° 56' SW); trezentos e nove metros (309 m) , sessenta e cinco graus e cinco minutos sudoeste (65 0 5' SW); trezentos e setenta e dois metros e cinqüenta centtmetros (372,50 m), vinte e seis graus e trinta' e cinco minutos noroeste (26 0 35'
NW); duzentos e sessenta e sete metros e cinqüenta centímetros (267,50 m),
vinte e sete graus e vinte e oito minutos nordeste (27 0 28' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorlaação de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e setenta cruzeiros JCr$ 370,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes.

DECRETO N.O 17.655 Autoriza

°

DE 24 DE JANEIRO DE 1945

cidadão- brasileiro Ulisses. de Paula Reis a pesquisar quartzo no
município de Campo Belo, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituicão e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas ) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ulisses de Paula Reis a
pesquisar quartzo em terrenos situados no lugar denominado Serra dos Cristais, no distrito de Cristais, município de Campo Belo, Estado de Minas
Gerais, numa área de noventa e oito hectares e quarenta e dois ares (98,42
ha) definida por um polígono que tem o primeiro vértice 'situado à distância
de' mil duzentos e cinqüenta metros (1.250 m) e orientação magnética setenta e quatro graus trinta minutos sudeste (74 0 30' SE) da confluência dos
córregos do Barreiro e do Meio e cujos lados têm, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quatrocentos e cinco metros
(405 m) setenta e dois graus trinta minutos nordeste (72 0 30' NE), duzentos
e cinqüenta e cinco metros (255 m) sessenta e dois graus nordeste (62 0 NE),
cento e oitenta e dois metros e cinqüenta centímetros (182.50 m) trinta e
seis graus nordeste (36 0 NE), quatrocentos e noventa e cinco metros (495 rn )
sessenta e oito graus nordeste (68 0 NE), trezentos e quarenta e dois metros
e cinqüenta centímetros (342,50 m) setenta e um graus trinta minutos sudeste (71 0 30' SE), duzentos e dezessete metros e cinqüenta centímetros
(217,50 m) sessenta e dois graus trinta minutos sudeste (62 0 30' SE), duzentos metros (200 m) trinta e dois graus trinta minutos' sudeste (32 0 30"
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SE), mil novecentos e dez metros (1.910 m) sessenta e cinco graus trinta
minutos sudoeste (65° 30' SW), seiscentos metros (600 m) seis graus noroeste (6° NW).
Art. 2.°' Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓdigo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de novecentos e noventa cruzeiros (Cr$
990,00) e será transcrito no livro próprio da ,Divisão de Fomento da Pro.dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
.da República.
GETULIO VARGAS.

Apoiamo Seííos ,

DECRETO N.o 17.656 -

DE

24

DE .JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Nicomedes de Araújo Lins a pesquisar cassiterita e associados, no município de Sâo João deI Rei, no Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atr-ibuição que lhe confere o
'art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Nícomedes de Araújo Lins,
-em renovação da autorização que lhe foi conferida pelo Decreto número dez
mil setecentos e quarenta e seis (lO. 746), de vinte e três (23) de outubro
de mil novecentos e quarenta dois (1942) agora alterada, a pesquisar cassiterita e associados em terrenos de propriedade de Pedro Félix e Jovelino de
Paula Monteiro situados no imóvel. denominado Engenho ou Capão, distrito
«íe Santa Rita do Rio Abaixo, município de São João del Rei, no Estado de
Minas Gerais, numa área de duzentos e oitenta e um hectares e noventa ares
(281,90 ha) delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
-quinhentos e querenta metros (540 m ) no rumo magnético. sessenta graus
nordeste (60° NE) da tôrre da Igreja Matriz de Santa Rita e cujos lados, a
partir dêste vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois
mil quatrocentos e sessenta e dois metros (2.462 m), sul (8); mil e quinhentos metros (1.500 m), oitenta e nove greus e trinta minutos sudeste
(89° 30' SE); dois mil e vinte metros (2.020 m) , dez graus noroeste
(10° NW); noventa metros (90 m), oitenta e nove graus e trinta minutos
-ncroeste (89° 30' NW); oitocentos e quinze metros (8i5 m), dez graus su.deste (10° SE); quatrocentos metros'(400 m) , oitenta graus sudoeste (80 SW);
oitocentos e oitenta metros (880 m), dez graus noroeste (10° NW); qui-nhentos e cinqüenta metros (550 m) , oitenta e nove graus e trinta minutos
-rroroeste (89° 30' NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via! autêntícê
.dêste Decreto, pagará a taxa de dois mil oitocentos e vinte cruzeiros
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(Cr$ 2.820,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da'
Produção Minera'} do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57,0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.657 -

DE

24

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Teotônio Batista de Freitas a lavrar a jazida decaícéreo, celcite, mármore e associados, no município de Pedro Leopoldo,
no Estado de Minas Gerais.
o Presidente da República, usando da etríbuíção que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmoa do Decreto-lei n. a 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Teot8nio Batista de Freitas
a lavrar a jazida de' calcâreo, calcita, mármore e associados, em terrenos do
imóvel Fazenda Meauel Carlos, situada no distrito e município de Pedro Leopoldo, no Estado de Minas Gerais, numa área de vinte e cinco hectares e cinqiiente e seis ares (25,56 ha), definida por 1Jm pentágono irregular tendo um
dos vértices situado à distância de quatrocentos e noventa e seis metros
(496 m), com orientação magnética onze graus. e vinte e sete minutos nordeste
(11° 27' NE) do canto oeste (W) da sede da referida fazenda e os lados,
a partir dêsse vértice, sucessivamente, os seguintes comprimentos e orientações
magnéticas: quatrocentos e oit~nta e dois metros (482 m), cinqüenta graus e
cinqüenta minutos noroeste (50 0 50' NW); cento e cinqüenta e dois metros
(152 m) , trinta e sete graus nordeste (37 0 NE)j quatrocentos e doze metros
(412 m), vinte e quatro greus nordeste (24 0 NE); quinhentos metros (500 m),
cinqüenta graus sudeste (50 0 SE); quinhentos e cinqüenta metros (550 m),
vinte e nove graus sudoeste (29 0 SW). Esta autorização é outorgada mediante
as condições constantes do parágrefo único do art. 28 dó Código de Minas e
dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código,' não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres
públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao Estado
e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, 6l autorização de lavra será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servldêes de solo e
subsolo para os fins da lavra, ne forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5..::1 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
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Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êete Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros"
<C'S 600,00).
Art. 7.° Revogam-se as dísposíçêes em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apotonio Sa1les.

DECRETO N.o 17.658 -

DE

25

DE JANEIRO- DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Osvald Cruz Guimarães a pesquisar mica e associados no município de Alonso Cláudio, no Estado do Espírito Santo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Osvald Cruz Guimarães
a pesquisar mica e associados numa área de seis hectares dezesseis ares e
quarenta e quatro centiares (6,1644 ha), situada no distrito e município de
Afonso Cláudio, no Estado do Espírito Santo e delimitada por um -paralelogramo tendo um vértice a duzentos e sessenta metros (260 m), rumo oitenta e um graus e trinta minutos sudoeste (81 0 30' SW) magnético, da
confluência dos córregos Caipora e Rosa e os lados que partem dêsse vértice
CO •• l trezentos e" vinte metros (320 m) e rumo vinte e nove graus e trinta
minutos sudeste (29° 30' SE) magnético, duzentos e cinco metros (205 m)
e rumo quarenta graus e trinta minutos sudoeste (40° 30' SW) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art .3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de 'trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO N.o 17.659

-r-'

DE 25 DE JANEIRO DE

1945

Autoriza a cidadã brasileira Cecília Lisboa Lôbo a pesquisar talco e associados
no município de Conqonhee do Campo, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição e nos têrrnos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasile,ira Cecília Lisboa Lôbo como
administradora do imóvel denominado Lavras das Goiabeiras, a pesquisar
talco e associados numa área .de quarenta e dois hectares e vinte ares (42,20-
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ha) situada no imóvel acima citado, no distrito e município de Congcnhae
.do Campo, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um pentágono
irregular que tem um vértice na confluência do córrego das Goiabeiras no
rio Maranhão e os lados, -a partir dêsse vértice, têm os seguintes ccmprt,
mentos e rumos: quinhentos e sessenta e cinco metros (565 fi), quarenta e
cinco graus e trinta minutos nordeste (45° 30' NE); trezentos e quarenta
e seis metros (346 rn}, sessenta e oito graus nordeste (68 0 NE); quinhentos
e dez metros (510 m), trinta e seis graus sudeste (36° SE); seiscentos metros
(600 m), cinqüenta e cinco graus sudoeste (55 0 SW); quinhentos e oitenta

metros (580 m), sessenta e seis graus e trinta minutos noroeste (66° 30' NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, 'que será uma via autên,
tica dêste Decreto" pagará a taxa de quatrocentos e trinta cruzeiros (Cr$
430,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Minist~rio da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
.da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 17.660 -

DE

25 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José de Magalhães Campos a pesquisar mica e
associados, no município de Cerensole, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere,'o ar;
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0

Fica autorizado o/cidadão brasileiro José de Magalhães Campos

.a pesquisar mica e associados numa área de trinta hectares (30 ha), situada
no imóvel .denorninado Bom Retiro, no distrito de Faria Lemos, no município
de Carangcla, no Estado de Minas Gerais, e delimitada por um polígono
irregular que tem um vér-tice a quatrocentos metros (400 m), no rumo magnético vinte ,e dois graus nordeste (22° NE) da confluência do córrego Bom
Retiro com o ribeirão Caiana ou Cristal; os lados, a partir do vértice. considerado, os seguintes comprimentos e rumos megnétlcos: quinhentos e setenta
metros (570 m), oitenta e seis graus trinta minutos sudoeste (86° 30' SW);
quatrocentos metros (400 m), dezesseis graus noroeste (16° NW); seiscentos
e quarenta metros (640 m) , sessenta e cinco graus trinta minutos nordeste
(65 0 30' NE); seiscentos e vinte metros (620 m) , nove graus sudeste" (9° SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será urna via autêntica dêste "Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Río de Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Selles,
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DECRETO N.O 17.661 -

DE 25 DE

JANEIRO

DE 1945

Autoriza o cidadão 'brasileiro João [ovino Mota a pesquisar mica e associados,
no município de Conselheiro Pene, tlO Estado de õâinee Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos go Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João Jovino Mata a pesquisar mica e associados, no lugar denominado Córrego da Água Limpa, no
distrito de Penha-da-Norte, município de Conselheiro Pena, Estado de Minas
Gerais, numa área de trinta e seis hectares (36 ha), delimitada por um quadrado de seiscentos metros (600 m), de lado que tem um vértice a duzentos
e trinta metros (230 m) , no rumo magnético oitenta graus sudeste (80° SE)
do canto leste (E) da casa da máquina de beneficiar café do Sr. José Francisco Filho; os lados que convergem no vértice considerado têm a partir dêle:
rumo leste (E)magnéticb, rumo norte (N) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nosttêrmos estabelecidos no C~
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa" que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e sessenta cruzeiros (Cr$
360,00) e será transcrito no livro própr-io da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro, de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS,.

Apolcmio Salles.

DECRETO N.» 17.662 -

DE 25 DE

JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Dirceu Pilar Gonçalves a pesquisar quartzo e
associados. tlO município de Cachoeira do Lrepemlrim, no Estado do Espírito Sento

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Ccnstituiçâo e nos têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Côdlgo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Dirceu Pilar Gonçalves a
pesquisar quartzo e associados numa área de quinze hectares (15 ha), situada
na fazenda do Pombal, distrito de Vargem Alta, município de Cachoeira do
ltapemirim, no Estado do Espírito Santo, área essa delimitada por um hexágano que tem um vértice na confluência dos córregos Antônio Maia e José
Rosa e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: duzentos e cinqüenta e oito' metros (258 m), quarenta e
cinco graus e quinze minutos nordeste (45° 15' NE); duzentos e vinte e cinco
metros (225 m) , quatro graus e quarenta e cinco minutos nordeste (4° 45'
NE); cento e cinqüenta metros (150 m), quarenta e seis graus e trinta minutos noroeste (46° 15' NW); duzentos e sete metros (207 m), setenta e
três graus e quarenta e cinco minutos noroeste (73° 45' NW); quatrocentos e
oitenta metros (480 m), oito graus e quinze minutos sudoeste (8° 15' SW);
duzentos metros (200 m), sessenta e três graus sudeste (63° SE).
Colo de Leis -
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Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via -eutêntica dêste Decreto,' pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro, de 1945, 124.° da Independência e 5'7.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N.O

17.663 -

DE

25

DE JANEIRO DE

1945

Autorize o cidadão brasileiro Artur Cardoso de Melo Filho a pesquisar mica
e associados, no murdcipio de Peixe, no Estado de Goiás

o Presidente da República, usando da etrtbuíçâo que lhe confere o
art. 74, .letra a, da Constituição e nos têrmoa do Decreto-lei n,v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Artur Cardoso de Melo
Filho a pesquisar mica e associados numa área de quatrocentos e noventa e
dois hectares e cinqüenta e seis ares (492,56 ha), situada no lugar denominado
'I'ucuns, distrito e município de Peixe, no Estado de Goiás, e delimitada por
um pentágono que tem um vértice a oitocentos metros. (800 m), rumo setenta e cinco .graus e trinta minutos nordeste (75° 30' NE) do pontilhão
existente sôbre o córrego 'I'ucuns, na estrada de rodagem que vai de Tucuna
a Peixe e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos: mil e quinhentos metros 0.500 m) e oitenta e nove graus e trinta
minutos sudeste (89° 30' SE), dois mil e trezentos metros (2.300 m) e seis
graus e vinte minutos sudeste (6° 20' SE), seiscentos e quare-nta metros
(640 m) e sessenta graus sudoeste (60° SW), mil e oitocentos metros
(1.800 m) e sessenta graus e trinta minutos noroeste (83x 30' NW),
dois mil e quinhentos metros (2.500 m) e treze graus e trinta minutos nordeste (13 0 30' NE).

2:

0
Art.
Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e trinta cruzeiros
(Cr$ 4.930,00) e será transcrito no livro próprio. da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes.
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DECRETO N.o 17.664 -

DE

25

DE

JANEIRO

DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Miguel Teíxeíre a pesquisar mica e
associados, no município de Bom Jesus do Galho, no Estado de Minas
Gerais

o Presidente da República, usando da etríbulçâo que lhe confere o
art. 74, letra ti, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 11.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art .1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco Miguel Teixeira
a pesquíeer mica e associados, numa área de quinze hectares (15 ha), situada
no lugar denominado Córrego da Mamíxa, distrito de Vermelho Velho, no
município de Bom Jesus do Galho, no Estado de Minas Gerais, delimitada
por um quadrflâtero que tem um vértice a duzentos e sessenta e cinco metros
(265 m), rumo oitenta graus nordeste (80 0 NE) magnético, da confluência
dos córregos Cachoeirinha e Mamixa e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm
00; seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
quinhentos e vinte e cinco
metros (525 m) , oitenta graus nordeste (80 0 NE); duzentos e setenta metros
(270 m), quarenta e seis graus sudeste (460 SE); seiscentos e cinco metros
(605 m), setenta e três graus trinta minutos sudoeste (73 0 30' SW) j trezentos metros (300 m), vinte. e seis graus trinta minutos noroeste
(26 0 30' NW).
Art. 2.° Esta eutortaação é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêate Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apo1omo Salles.

DECRETO N.o 17.665 -

DE

25

DE

JANEIRO

DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Freire" de Alencar a pesquisar diatmtntes
no município de Marabá. no Estado do Pará

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Freire de Alencar a
pesquisar diamantes numa área de vinte e quatro hectares (24 ha) , situada
no leito e margens do canal Ananazinho, à margem esquerda do rio Tocantlna,
município de Marabá, Estado do Pará e delimitada por uma faixa ao longo
do canal Ananazinho, com sessenta metros (60 m) de largura para cada margem e dois mil metros (2.000 m) de comprimento, contados sôbre o eixo
do referido canal em todo o seu percurso.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no' Código de Minas.
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Art. 3.° O. título da
tica dêste Decreto, pagará
transcrito no livro próprio
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se

autorização de pesquisa, que será uma via autên,
a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
as disposições em

contrário.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 575'
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.666 _

DE

25

DE

JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Guilherme Guinle a pesquisar jazidas de petróleo
e gases naturais - classe X - em terras do município de Ribeirão Claro,
Estado do Paraná

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição, e nos têrmos dos Decretos-leis ns, 1.985, dg
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), 3.236, de 7 de maio de 1941,
e 5.247, de 12 de fevereiro de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Guilherme Guinle a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais - classe X - em uma área de
10.000 ha (dez mil hectares), situada na comarca e município de Ribeirão
Claro, Estado do Paraná, delimitada por um quadrado que tem 10.000 m (dez
mil metros) de lado e o seu primeiro vértice coincidindo com a bifurcação
da _rodovia Ribeirão Claro ~ J ecarêaínho para Carlópolis e os lados divergentes
que partem do vértice considerado têm os seguintes rumos verdadeiros: 45° SE
(quarenta e cinco graus sudeste) e 45° SW (quarenta e cinco graus sudoeste) •
Art. 2.° Esta autorização de pesquisa, que tem por título êste Decreto,
é válida por 2 (dele) anos, a contar da data da publicação do mesmo, e
conferida nas condições estabelecidas no art. 8.0 do Decreto-lei n.? 3.236, de
7 de maio de 1941, ficando impedida a pesquisa nas vias e logradouros públicos que porventura existam na área desta concessão.
Art. 3.° A presente autorização, observado o disposto no art. 16, do
Decreto-lei n.o 3.236, de 7 de maio de 1941, caducará se o concessionário
infringir, disposto no art. 13 do referido Decreto-lei e será anulada, nos
têrmos do art. 15, se o concessionário infringir o n,o I do art. 8.°, ou não se
submeter às exigências de fiscalização previstas no ' Capítulo VI do Decretolei n,v 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Art. 4.° O título a que alude o art. 2.° dêste Decreto pagará a taxa
de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), de acôrdo com o art. 17 do Decretolei n," 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), modificado pelo
art. 1.0 do Decreto-Iei n.? 5.247, de 12 de fevereiro de 1943.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.

°

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.f>
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.o 17.667 -

DE

25

DE

JANEIRO

DE

1945

Aitera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Delegacia
Regional' do Trebelho -em Minas Gerais, do Ministério do Trabalho. Indústria e Comércio

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com, a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Delegacia Regional do
Trabalho em Minas Gerais, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos cruzeiros) anuais, correrá,
no presente exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do Anexo n.o 21, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, do Orçamento Geral da República
para 1945.
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57P
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

-
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DECRETO ·N.O 17.668 -

119

DE 25 DE JANEmO DE 1945

Restabelece cargo na carreira de Estatístico auxiliar do Quadro Suplementar
do Ministério da Fazenda e dá ccrras . providências
O Presidente da República, usando da
art. 180 da Constituição, decretar

atribuição que lhe confere o

Art. 1.0 Fica restabelecido, no Quadro Suplementar do Ministério da
Fazenda, a partir de 16 de novembro de 1944, um cargo da classe 16 da carreira de Estatistico-euxilier, que foi suprimido pelo Decreto n.? 17.108, de 13
de novembro de 1944.
Art. 2.° A despesa decorrente dêste Decreto-lei, no presente exercício,
correrá à conta do saldo da conta-corrente do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda.
Art. 3.° O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, . revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. do Souza Costa.

DECRETO NP 17.669 -

DE 25 DE JANEIRO DE 1945

Proíbe o funcionamento do Curso de Guarda-Livros Cin.cinato Giovannom
Chaves, com sede em Curitiba

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmoa do parágrafo único do art. 49,
do Decreto-lei n,o 6.141, de 28 de dezembro de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica proibido o funcionamento do Curso de Guarde-Livros Cincicato Giovannoni Chaves, com sede em Curitiba, no Estado do Paraná.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGMI.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.o 17.670 -

DE 25 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Coelho da Silva a pesquisar pedras coradas no município de, Coletins, no Estado do Espírito Santo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra 8, da Constituição e nos têrmos do Decrete-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínaa) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Coelho da Silva a
pesquisar pedras coradas no lugar denominado Córrego do Gambá, no distrito
de Pancas, município de Colatina, no Estado do Espírito Santo, numa área

ATOS DO PODER EXEOUTIVO

120

de cinqiienta e três hectares e oito ares (53,08 ha) delimitada por um quadrilátero que tem um vértice à distância de duzentos metr?s~ (~OO.~) no
rumo magnético sul (5) do marco de pedra l~tra "R da ,m~dlça.? judicial ~as
terras de sua' propriedade e cujos lados a par-tir desse verttce tem os segumtea comprimentos e rumos magnéticos: cento e cinqüenta m~tros (150 .fi)
oeste (W)·
e quatrocentos metros (1.400 m), sul (8); seiscerrtos 8. vmte
030'
e sete met;os (627 m), oitenta graus é trinta ,minutos nor~este (80
NE);
mil trezentos e setenta e quatro metros (1.374 m), vinte graus noroeste

mil

0

NW)"
. ,
. b Iecid
C'
Art. 2.0
Esta autorização é outorgada nos termos esta e eCI os no 0digo de Minas.
, ,
.
tê
Art. 3,0 O título da autorização de pesquisa, que sera uma ':18 au entica dêste ,. Decreto, pagará a taxa ~_a .quinhe:r:t~s~ e quarenta cruzerros (C:$
540,00) e será transcrita no liv:o propno da Divisao de Fomento da Produçao
Mineral do Ministério da Agncultura.
Art. 4:° Revogam-se as disposições em contrário.
(20

Rio de, Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.671 -

DE

25

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza os cidadãos brasileiros FranciSco Edson Pereira e Francisco .~s
Gomes de Assis, a pesquisar OUCO, no município de Currais Novos, no
Estado do Rio Grande do Norte

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Francisco Edson
Pereira e Francisco Leonis Gomes de Assis a pesquisar ouro" numa área de
quinhentos 'hectares (500 ha), situada no imóvel denominado Santa Rita,
distrito e município de Currais Novos, no Estado do Rio Grande do Norte,
delimitada por um retângulo que tem um vértice a mil e quatrocentos metros
(1.400 m), rumo oitenta e três graus noroeste (83 0 NW) magnético do
quilômetro cento e cinqüenta ,e oito (km 158) da Estrada de Ferro Central
do Rio Grande do Norte e os lados que partem dêsse vértice com dois mil
e quinhentos metros (2.500 m) rumo sessenta e nove graus cinqüenta e nove
minutos noroeste (69 0 59' NW) magnético, dois mil metros (2.000 m) e
rumo vinte e nove graus Um minuto sudoeste (29 0 01' SW) magnético.
Art-. 2.°
Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas-.
Art .3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes.

121

ATOS _DO PODER llXECUTIVO
DECR~TO·

N.o 17.672 -

DE 25 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio da Silva Gomes a pesquisar quartzo e
pedras coradas no município de Novo Cruzeiro, no Estado de Minas
Gerais

o Presidente da República, 'usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio da Silva Gomes
a pesquisar quartzo e pedras coradas numa área de quarenta e oito hectares
(48 ha), situada no lugar denominado Pica-Pau, no distrito de Itaipé, do
município de Novo Cruzeiro, no Estado de Minas Gerais e delimitada por
um retângulo tendo um vértice na confluência dos córregos do Pica-Pau e rio
Teodoro e os lados que partem dêsse vértice com oitocentos metros (SOO m)
e rumo trinta graus sudeste (30° SE) magnético, seiscentos metros (600 m) e
rumo sessenta graus nordeste (60° NE) magnético.
Art. 2.° Esta autorização
Código de Minas.

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos no

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$
480,00) e será transcrito rlo livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO

VARGAS.

ApoIamo SaIles.

DECRETO N.o 17.673 -

DE 25 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro João Aguiar a pesquisar quartzo no município
de Cristalina, no Estado de Goiez

o Presidente da República, usando. da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. o 1. 9S5, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Aguiar a pesquisar
quartzo em terras da fazenda Lages, no distrito e município de Cristalina, no
Estado de Goiaz, numa área de duzentos e vinte e quatro hectares e oitenta.
ares (224,SO ha) delimitada por um quadrilátero, que tem um vêrtrce na
barra do córrego Canastra no córrego Mosquito e os lados, a partir dêsse
vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil metros
(2.000 rn) , querenta e nove graus sudeste (49 0 SE); mil trezentos metros
(1.300 m) , trinta e seis graus e quinze minutos sudoeste (36° 15' SW);
mil novecentos e vinte metros (1.920 m) , quarenta e nove graus quinze minutos noroeste (49° 15' NW) atingindo a margem esquerda do córrego Mosquito e por essa margem, para montante até o ponto de partida.
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Art. 2,° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos ao
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên~
fica dêste Decreto, pagará a taxa de dois mil duzentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 2.250,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio da Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N." 17.674 -

DE

25

DE JANEmO DE

1945

Revoga o Decreto fi.o 6.646, de 26 de dezembro de 1940

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra! a, da Constituição, decreta:
Art. 1,0 Fica revogado o Decreto
que autorizou o cidadão brasileiro G.
da Bahia, a comprar pedras preciosas
4 de junho de 1938.
Art. 2.° l'tste Decreto entrerá em

0,0 6.646, de-âô de dezembro de 1940,
Frank, residente na Capital do Estado
nos têrmos do Decreto-lei n.? 466, de
vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124,0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sonza Costa.

DECRETO N.o 17.675 -

DE

25 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel de Aquino a comprar pedras preciosas

o Presidente da República, usando de atribuição que lhe confere o artigo 74; letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.? 466, de 4
de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel de Aquino, residente. em Poxoréu, no Estsdo de Mato Grosso, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n.v 466, de 4 de junho de "1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Art. 2,0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se cs disposições em contrário.
Rio de .Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.? 17.676" -

DE

25

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Alves de Matos a compres pedras
preciosas

o Presidente da República, usando de atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.v 466, de 4
de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica' autorizado o cídedão brasileiro José Alves de Matos, residente em Poxoréu, no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n.v 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica- do presente decreto.
Art. 2.° Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se aos disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N,? 17.677 -

DE

25

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Sílvio Abés Ganem a comprar pedra.s nreciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.O 466. de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Sílvio Abés Ganem, residente em 'I'eófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmoa do Decreto-lei n.v 466. de 4 de junho de 1938, constituindo
título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicacão
Art. 3.° Revogam-se ee disposiçêes em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57,0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N,". 17.678 -

DE

26

DE JANEIRO DE

1945

Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do
Estabelecimento Central de Material Sanitário do Exército, do Ministério
da Guerra

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere. o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Estabelecimento Central de Material Sanitário do Exér-
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cito, da Diretoria de Sa<ide do Exército, do Ministério da Guerra, seis fun,
çoes de artífice, referência VII, e duas de motorista, referência IX.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 55.200,00 (cinqüenta e cinco mil e duzentos cruzeiros)
anuais, correrá à conta da Verba 1, Consignação II - Pessoal Extranumerâ,
rio, Subconsignação _05 - Mensalistas, Anexo 17 - Ministério da Guerra,
do Orçamento Geral da República para 1945 ~
Art. 3.° Êste Decreto 'entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutte,

DECRETO N.o 17.679 -

DE

26

DE JANEIRO DE

1945

Cria funções na _Ta.bela Numérica Ordinária de Bxtrenumerério-meneelíete do
Hospital Militar de Pôrto Alear8, do Ministério da Guerra

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da- Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas na Tabela Numérica Ordinária de Estranumerârio-mensalista d'o Hospital Militar de' Pôr-to Alegre da Diretoria de Seúde do
Exército, do Ministério da Guerra, uma função de duchiata, referência XI,
uma função de massagista, referência XI, uma função de motorista auxiliar,
referência VII, uma função de praticante de escritório, referência VI, e uma
função de zelador, referência VI.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 36. 600,00 (trinta e seis mil e seiscentos cruzeiros)' anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignaçâo 05 - Mensalistas, Anexo 17 -r- Ministério da Guerra,
do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° Êste Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.o 17.680

DE 26 DE JANEIRO DE 1945

Cria a Tabela Numérica Ordinária de Bxtrenumerério-memeiiste do Conselho
Nacional de Política Industrial e Comercial, do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, conforme a relação anexa, a 'I'ebela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Conselho, Nacional de Política Industrial e Comercial, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
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Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância· de Cr$ 50.400,00 .(cinqüenta mil e quatrocentos cruzeiros) anuais,
correrá,no presente exercício, à conta da Verba, I '-'- Pessoal, Consignação 11 Pessoal Extranumerário, Subconsígneçâc 05 - Mensalistas, Anexo n.? 21 Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMÉRCIO
CONSELHO NACIONAL DE pOLíTICA INDUSTRIAL E COMERCIAL
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
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DECRETO N.017 .681 -

DE

26

DE

JANEIRO

DE

1945

Suprime cargos provisórios

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2) cargos provisórios da classe D da
carreira de Dactilógrafo do Quadro Permanente do Departamento Administrativo do Serviço Público, vagos em virtude das promoções de Sílvia de
Morais e Cecília: Lopes Pereira Braga, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da conta corrente do mesmo Quadro do referido Departamento.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1945, 124.° da- Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.o 17.682 -

DE

26

DE JANEIRO DE.

1945

Aprova projeto e orçamento de uma vertente na linha férrea de Campina
Grande· a Patos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, d~ Constituição, e de ecôrdo com o que consta do processo
n.? 28.035-44, do Departamento de Administração do Ministério da Viação
e Obras Públicas, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o' projeto e orçamento organizados pelo
Departamento NQ<~ional de Estradas de Ferro e que com êste baixam, rubricados pelo respectivo Diretor Geral, de uma variante entre as estacas 5.960
e 7.608
10, do traçado da linha férrea de Campina Grande a- Patos, aprovado pelo Decreto n.? 14.486, de 10 de janeiro de 1944, correndo as despesas, até o máximo do orçamento, na importância de Cr$ 32.297.825,60
(trinta e dois milhões duzentos e noventa e sete mil oitocentos e vinte e cinco
cruzeiros e sessente centavos), à conta dos créditos a que se refere o Decretolei n.? 6.646, de 29 de. junho de 1944.

+

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1945, 124.° de Independência e 57.° da
República,
GETUUO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. ° 17.683 -

DE

26 DE JANEIRO DE 1945

Altera o art. 393, letra a, do regulemento da Escola Nacional de Agronomia,
baixado pelo Decreto n,o 23.979, de 8 de março de 1934

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 393, letra a, do regulamento da Escola Nacional de
Agronomia, passa a ter a seguinte redação:
"ter no mínimo dezesseis anos de idade".
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIamo Salles.

DECRETO N.o 17.684 _

DE

26

DE JANEIRO DE

1945

Modifica o Regimento do Serviço de Proteção aos Indios

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° O Regimento do Serviço de Proteção aos índios <S.P.I.), baixado com o Decreto n," 10.652, de' 16 de outubro de 1942, passa a vigorar
com as modificações introduzidas pelo presente Decreto.
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Art. 2.0 A expressão Seção de' Orientação e Fiscalização, existente no
art. 2.°, será substituída pela seguinte: Seção de Orientação e Assistência
(S.O.A.) .
Art. 3.° O 'art. 3.° passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art; 3.° As I.R. serão em número de 9. assim discriminadas:
1.8 Inspetoria Regional (I.R.l), com sede em Manaus (Amazonas) e jurisdição sôbre o Estado do Amazonas e Territórios Federais
do Acre e do Rio Branco;
2.0. Inspetoria Regional (I.R~2), com sede em Belém (Pará)
e jurisdição sôbre o Estado do Pará e parte do Estado do Maranhão
e Território Federal do Amapá;
3.0. Inspetoria Regional (LR.3), com sede em São Luís Meranhão) e jurisdição sôbre parte do Estado do Maranhão;
4.8 Inspetoria Regional (LR.4), com sede em Recife (Pernambuco) e jurisdição sôbre os Estados da Paraíba. Pernambuco,
Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais;
5.a Inspetoria Regional (LR.5), com sede em Campo Grande
(Mato Grosso) e jurisdição sôbre o Estado de São Paulo e Sul de
Mato Grosso;
6.0. Inspetoria Regional (LR.6), com sede em Cuiabá (Mato
Grosso) e jurisdição sôbre o centro e norte do Estado de Mato
Grosso e Território Federal de Ponta Porã;
7.a Inspetoria Regional (I.R.7). com sede em Curitiba (Paraná) e jurisdição sôbre os Estados, de Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul e Território Federal. de Iguaçu;
8.0. Inspetoria Regional (LR.8), com sede em Goiânia (Estado
de Goiás) e jurisdição sôbreo Estado de Goiás e sudeste do Estado
do Pará; .
9.8 Inspetoria Regional (I.R.9), COm sede em Pôrto Velho (Território Federal de Guaporé) e jurisdição sôbre o Território Federal
de Guaporé".

Art. 4.° O art. 8.° passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8.° À S. E. compete:
a) estudar. sob o ponto de vista geográfico e econômico. as
regiões habitadas por índios e fazer levantamentos estatísticos das
populações indígenas, classificando-as por agrupamentos linguísticos
ou culturais. bem como pela respectiva distribuição pelos Postos;
b) realizar .estudos e investigações sôbre as origens. línguas,
ritos, tradições, hábitos e costumes do índio. promovendo a divulgação dos resultados obtidos;
c) realizar trabalhos fotográficos, cinematográficos, gravaçãó de
discos e cinematografia sonora, não só para documentação como para
estudos etnográficos;
d) cooperar com o-Museu Nacional nos estudos etnográficos;
e) estudar e solucionar questões relativas a terras do índio;
f) estudar. permanentemente, o processo de assistência ao
índio;
g) estudar e projetar o tipo 'de habitação a ser construída para
o índio;
h) manter um museu na sede e mostruários nas Inspetorias, como
artefatos, filmes cinematográficos, gravações sonoras e documentação
fotográfica sôbre o índio e sôbre as realizações que em seu' benefício sejam levadas a efeito pelo S. P . I.;
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i) promover a divulgação dos vários aspectos da vida indígena,
através de conferências ilustradas e exposições, despertando o interêsse do público pelo índio;
j) cooperar com as universidades e colégios,. fornecendo do.
cumentaçâo.e material ilustrativo para ensino;
1) guardar e conservar livros, mapas e publicações, mantendo
os registros e catálogos necessários;
m) manter arquivo de projetos ou plantas de construção de casas
para índios. estradas, pontes e outras obras executadas.

Art. 5.°

O artigo 9.0 passa a vigorar, com a seguinte redeçâoe

"Art. 9.°

A S.O.A. compete:

a) orientar, coordenar e fiscalizar todos os trabalhos de essietência ao índio, a' cargo das Inspetorias, bem, como os serviços especiais, extraordinários e, obras que se levarem a efeito em benefício
dêle;
b) elaborar, anualmente, o programa de trabalhos da Seção;
c) estudar e justificar medidas tendentes à criação de Inspa,
terias e Postos. bem como a respectiva mudança de' sede;
d) promover a construção de estradas ligando as tribus aos centros de consumo e a outros de interêsae econômico;
e) propor ao diretor, mediante requisição do Chefe de Inspetoria competente, o recolhimento à colônia disciplinar ou, na sua falta,
ao Pôsto Indígena designado pelo diretor, e pelo tempo que êsre
determinar nunca excedente a 5 anos, de índio que, por infração
ou mau procedimento, agindo com discernimento, fôr considerado prejudicial à comunidade indígena a que pertencer, ou, mesmo, às populações vizinhas, indígenas ou civilizadas;
t) organizar os inventarias do patrimônio indígena e efetuar a
escrituração dos bens que o constituem;
g) fiscalizar o emprêgo das rendas do patrimônio indígena;
h) efetuar o levantamento e registro de todos os Postos que
produzem renda proveniente de lavoura, criação, indústria extr'atjva
ou exploração do subsolo, bem como o de outros proventos oriundos
de fontes, diversas e que constituem o patrimônio do índio, a fim de
que seja efetuada a respectiva contabilização e contrôle de sua aplicação;
i) promover, em colaboração com os órgãos próprios, a exploração das riquezas naturais, das indústrias evecativas ou de quaisquer outras fontes de rendimentos relacionadas com o patrimônio indígena ou dêle provenientes, no sentido de assegurar, quando opnrtuno, a emancipação econômica das tribos;
j) publicar o Boletim do S. P . I." •
Art. 6.° O artigo 10 passa a ter a redação seguinte:
"Art.' 10.

À S. A. compete:

a) receber, registrar, distribuir e arquivar papéis recebidos e expedir a correspondência da Repartição;
b) prestar informações sôbre o andamento de papéis;
c) zelar pela guarda, conservação e asseio do edifício;
d) promover a aquisição do material especializado, necessârí:
a sede do S. P .1., bem como a do que fôr destinado ao Serviço no
Estados e que deva ser adquirido nesta Capital;
e) manter um registro e contrôle do material adquirido na sed.
do S. P . I. e destinado às Inspetorias e Postos;
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f) manter um registro e contrôle de todo o material adquirido
pelas Inspetorias e Postos, tendo em _vista os docwnentos de despesas efetuadas à conta dos sub-adiantamentos feitos aos chefes de
Inspetorias e encarregados de Postos;
~) estipular os períodos em que as Inspetorias e Postos deverão
remeter, para o devido contrôle, os mapas demonstrativos de carga e
descarga do material e semoventes, para o registro de que trata a
alínea fi
h) zelar pela guarda e conservação do material;
i) organizar os inventários e efetuar a escrituração dos bens dopatrimônio nacional;
i) fiscalizar, nos Estados, a gestão do patrimônio nacional a
cargo do S.P.I.;
1) atender às despesas miúdas de pronto pagamento;
m) manter a escrituração dos adiantamentos recebidos e despesas que forem efetuadas por conta dos créditos distribuídàs ao

S.P.I.;
n) controlar a aplicação dos suprimentos distribuídos às dependências do S. P . I. nos Estados, exigindo as respectivas prestações de contas, nos prazos fixados pelo responsável pelo adiantamenta, propondo ao diretor a apuração de responsabilidade e aplicação, em cada caso. das penalidades cominadas pela legislação em
vigor, quando a apresentação de tais prestações, à Seção, não fôr
feita nos prazos determinados;
o) organizar o fichário do pessoál:
p) remeter à Divisão do Pessoal, do Departamento de Administração, todos os dados que digam respeito aos servidores do

S.P.I.;
q) organizar a proposta orçamentária do S. P . I., tendo em vista
o programa anual de trabalho.
Parágrafo único. A S.A. observará as normas e métodos de trabalho
prescritos pelo Departamento de Administração do Ministério da Agricultura.

Art. 7.°

Fica redigida do seguinte modo a alínea h do artigo 11:

"h) fazer à S.a.A., quando fôr necessârío, a requisição de que
trata a alínea e do artigo 9.°".

Art. 8.°

Passa a ter a seguinte redação a alínea e do artigo 15:
prestar contas àS. A., referentes ao material e demais
bens do patrimônio nacional sob sua guarda; e à S.O.A., relativamente aos bens do patrimônio indígena, que se acharem, igualmente,
sob sua responsabilidade".
Art. 9.° O artigo 19 fica assim redigido:
"Art. 19. Ao Secretário do diretor incumbe:
"e)

a) atender as pessoas que procurarem o diretor, encaminhandoas ou dando a êste conhecimento do assunto a tratar;
b) representar o diretor, quando para isso designado;
c) redigir a correspondência pessoal do diretor".

Art. 10. Os atuais artigos 19, 20,21, 22 e 24 passam a ter, respectivamente, os ns. 20, 21, 22, 23 e 25.
Art. 11.
O atual artigo 23 passa a ter o n.o 24 dada a sua alínea a
a seguinte redação:
"a) o diretor, por um chefe de Seção de sua indicação, designado
pelo Ministro de Estado;"
Colo de Leis - VaI. II
F. 9
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Art. 12.

O atual artigo 25 passa a ter o nP 26, com a seguinte redação;

"Art. 26. A gestão do patrimônio indígena compete ao S.P.I.~
por intermédio do seu diretor, diretamente responsável pela mesma
e que _a fiscalizará, através da S. O. A., pela forma estabelecida
em lei e neste regimento."
Art. 13. Os atuais artigos 26 a 29, inclusive êstes, passam, reepective,
mente, a constituir os de ns. 27 a 30.
Art. 14. ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas _as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1945, 24. 0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO N,o. 17.685 -

DE

29 DE JANEIRO DE 1945

Altera a lotação numérica do Departamento, dos Correios e Telégrafos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A lotação numérica do Departamento dos Correios e Telégrafos,
aprovada pelo Decreto n.? 16.165, de 24 de julho de 1944, fica alterada na
seguinte forma:
a) fica incluído, na lotação permanente da Diretoria-Geral, um cargo de
Almoxarife;
b) a carreira de Almoxarife passa a figurar com o total de 31 cargos na
lotação permanente;
c) a lotação do Departamento dos Correios e Telégrafos passa a figurar
com o total de 12.318 cargos, sendo 7.161 na lotação permanente e 5.157
na lotação suplementar.

Art. 2.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS •

[oêo de Mendonça Lime,

DECRETO N.? 17.686 -

DE

29 DE JANEIRO DE 1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n,v 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1,0 Ficam suprimidos 3 (três) cargos da classe D da carreira de
Operário de Artes Gráficas do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça
e Negócios Interiores, vagos em virtude do falecimento de Renato Sodrê de
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Macedo e das promoções de Artúr Gomes Ferreira e Valeriano Pereira Suzano, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente
do Quadro Permanente do mesmo Ministério.

Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 17.687 -

DE

29

DE JANEIRO DE

1945

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmoa do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido um cargo de Assistente (Faculdade Nacional de
Medicina). padrão I, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e
Saúde, vago em virtude do falecimento de Ovídío Peixoto Meira, ficando
sem aplicação a dotação correspondente .
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETU.LIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.« 17.688 -

DE

29

DE JANEIRO DE

1945

Suprime o Consulado de carreira em Portlenâ

.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 24 do Decreto-lei número 791, de 14 de outubro de 1938, decreta:
Art. 1.0" Fica suprimido o Consulado de carreira em Portland, Oregon,
Estados Unidos da América.
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

P. Leão Velloso.
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DECRETO 'N.o 17.689 -

DE

29

DE JANEIRO DE

1945

Suprime o Consulado Geral em Roma

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arfigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 24 do Decrete-lei nP 791,
de 14 de outubro. de 1938, decreta:
Art.

1.0' Fica suprimido o Consulado Geral em Roma.

Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 "de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

P. Leão VeIloso.

DECRETO NP 17.69Q -

DE

29

DE JANEIRO DE

1945

Inclui no regime de administração pelo Govêrno Federal B Fazenda Piímeire
Aliança. situada no Município de Valparaíso, Estado de São Paulo, e
dá outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.°
e 7.° do Decreto-lei n.? 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.° do
Decreto-lei n.? 5.661, de 12 de julho de 1943; decreta:
Art. 1.0 Fica incluída no regime de administração pelo Govêrno Federal a Fazenda Primeira Aliança, situada no Município de Valperaíso, Estado de São Paulo, de propriedade de Shigeshi Nagata, domiciliado no Japão.
Art. 2.0 A administração será exercida por agente do Govêrno indicado
pelo .Ministro da Agricultura, na forma estabelecida pelo art. 4.0 do Decreto-lei n.v 5.661, de 12 de julho de 1943, e regida pelas normas e instruções .que forem expedidas pelo mesmo titular.
Art. 3.0 Cumpre ao Administrador nomeado recolher ao Banco do
Brasil S.A., à conta de que trata o art. 2.° do Decreto-lei n.s 4,166. de
11 de março de 1942, todos os saldos que vier a apurar, mediante guias acompanhadas das competentes demonstrações.
Art. 4.0

ftste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.

Revogam-se as disposições em contrário.

5.°

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de ,1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de .Souza Costa.
ApoIamo Sa11es.
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DECRETO N.O 17.691 -

DE 29 DE JANEIRO DE 1945

Exclui do regime de liquidação a emprêee que menciona, e dá outras
providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.° e 7.° do
Decreto-Iei n.? 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.°, parágrafo único,
do Decreto-lei n," 5.661, de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1,0 Fica excluída do regime de liquidação a que se refere o Decreto n.? 14.362, de 27 de,de'zembro de 1943, a emprêsa "Indústria de Eletro
Aços Plangg Limitada", com sede em Novo Hamburgo, no Estado do Rio
Grande do Sul, cessando as atribuições dos Liquidantes.
Art. 2.° Êete Decreto entrará em vigor na data da sua .publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República,
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Cosia.

DECRETO N,? 17.692 -

DE 29 DE JANEIRO DE

1945

Cria função na tebele Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista da
Escola' do Estado Maior do Exército, do Ministério da Guerra

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário
mensalista da Escola do Estado Maior do Exército, da Diretoria do Ensino
do Exército, do Ministério da Guerra uma função de mestre, referência XIII.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos cruzeiros) anuais, correrá à
conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo 17 - Ministério da Guerra, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art.'

3.°

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de JaneiI'O, 29 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO

N.O

17.693 ......-'-

DE

29

DE JANEIRO DE

1945

Aprova projetos e orçamentos para obras de drenagem na bacia de irrigação
das Várzeas de Sousa - Sistema do Alto Piranhas

o Presidente da República, usando de atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os projetos e orçamentos na importância
total de Cr$ 487.466,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros) sendo Cr$ 456.901,00 de pessoal e Cr$ 30.565,00 de
material, que com êste baixem, devidamente rubricados, para prosseguimento
das obras de drenagem nas áreas dominadas pelos canais do Meio e Sul, na
bacia de irrigação das Vârsess de Sousa Sistema do Alto Piranhas constando dos drenos de números 1, 2, 3. 13, 18, 19, 20, 21 e 22 referentes ao
canal do Meio, e 17, 25, 26 e 27 80 canal Sul.
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1945, 124,0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.o 17.694 -

DE

29

DE JANEIRO DE

1945

Aprova projeto e orçamento para construção da ponte sôbre o rio ]aguaribe,
na rodovia Trensnotdeetine, no Estado do Ceará

o Presidente da República, usando da! atribuição que lhe confere o artigo 74, letra 8, da Constituição" decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância
total de Cr$ 3.912.121,00 (três milhões novecentos e doze mil cento e vinte
e um cruzeiros), sendo Cr$ 741.448,00 de pessoal e Cr$ 3.170.673,00 de
material, que com êste baixam, devidamente rubricados, para construção da
ponte sôbre o rio .J~guaribe, na rodovia 'Transnordeetina, no Estado do Ceará.
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO

N.O

17.695 -

DE

29

DE JANEIRO I;lE

1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista do Betebelecimento de Subsistência da lD. a Região Militar, do Ministério da
Guerra.

o Presidente da República, usando da atdburçâo que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista do Estabelecimento de Subsistêncla da 10.a Região Militar, da Diretoria de Intendência do Exército, do
Ministério da Guerra.
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Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos cruzeiros) enuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconsígneção 05 Mensalistas, Anexo 17 -C.. Ministério da
Guerra do Orçamento Geral da República para 1945.
Art ;

3.°

Êste Decreto entrará em vigor na data de 'sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N.o 17.696 -

137

DE 29 DE JANEIRO DE ·1945

Autoriza a "The São Paulo Tramway, Lightand Power Company, Límiteâ, a
ampliar suas instalações elétricas em São Sebastião, no Estado de
São Paulo

o Presidente da República, usando de atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos dos arts. 1.0 do Decreto-lei
11.0 2.059, de 5 de março, 10 do Decreto-lei n.? 2.281, de 5 de junho, ambos
de 1940, e 6.° do Decreto-lei n.? 4.295, de 13 de maio de 1942,
Considerando que o Conselho Nacional de Ãguas e Energia Elétrica, é
de parecer que S! medida, requerida pela emprêsa interessada, merece defer-imenta, decreta:
Art. 1° A "The São Paulo Tramway, Light and Power Company,
Límlted", fica autorizada a ampliar as suas instalações elétricas de São Sebastião, no Estado de São Paulo, mediante a montagem de um grupo motor
gerador, tipo "Diesel". Até 150 kw, 60 ciclos, 220 volts, trifásico.

Art. 2.° Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada obriga-se a:
I - Registrar êste título na Divisão de Águas, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de trinta dias
a partir da sua publicação:
11 - Iniciar e concluir as obras nos prazos que forem determinados pelo
Ministro da Agricultura, depois da aprovação dos respectivos estudos, projetos.
e orçamento.
Rio de Janeiro,29 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e' 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.
Aaolcnio Saltes.

DECRETO N,o 17.697 -

DE 29 DE JANEIRO DE 1945

Cria função na Tabela Numérica Ordinária de Bxtrenumecârio-menseliste do
Instituto de Biologia do Exército, do Ministério da Guerra
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto de Biologia do Exército, da Diretoria de Saúde
do Exército, do Ministério da Guerra, uma função de motorista-auxiliar, referência, VIII.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na. importância de Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros) anuais, correrá à
conta da Verba 1 Pessoal, Consignação 11 Pessoal Extranumerário,
Subconsignaçâo 05 Mensalistas, Anexo 17 -: Ministério da Guerra, do
Orçamento Geral da República para 1945.
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Art ~ 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na' data de sua publicação.

Rio .de Janeiro, 29 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.? 17.698 -

DE

30 DE JANEIRO DE 1945

Aprova os quadros de efetivos de Oficiais Veterinários- em Repartições, Estabelecimentos e corpos de tropa do Exército

o Presidente da' República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 14, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As Repartições, Estabelecimentos e corpos de tropa do Exército,
passam a ter o efetivo em Oficiais Veterinários constantes dos quadros anexos.
Art. 2. 0 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N.o 17.699 -

DE

30

DE'

JANEIRO

DE

1945

Autoriza o Ginásio Moderno, com sede em Belém, no Estado do Pará,
a funcionar como' colégio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmoa da! Lei Orgânica do Ensino Secundário e do Decreto-lei n.? 4.245, de 9 de abril de 1942, decreta:

Art. 1.0 O Ginásio Moderno, com sede em Belém, no Estado do Pará,
fic'a autorizado a funcionar como colégio.

Art. 2.° A denominação do estabelecimento de ensino secundário de que
treta o artigo anterior passa a ser Colégio Moderno.
Art. 3.° O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio Moderno, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico e científico,
sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.o 17.700 -

DE

30

DE

JANEmO DE

1945

Autoriza o Ginásio São José, com sede em Fortaleza, no Estado' do Ceará,
a funcionar como colégio
O Presidente da República, usando de atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino secundário e do Decreto-lei n.? ,4.245, de 9 de abril de 1942, decreta:
Art. 1.0 O Ginásio São José, com sede em Fortaleza, no Estado do Ceará,
fica autorizado s' funcionar como colégio.
Art. 2.0 A denominação do estabelecimento de ensino secundário de que
trata o artigo anterior passará a ser Colégio São José.
Art. 3.° O reconhecimento, que, pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio São José, considerar-se-á, quanto S'09 seus cursos clássico e científico,
sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1945. 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N.o 17.701 -

DE

30

DE JANEIRO DE

1945

Autoriza o Ginásio Carlos Gomes, com sede 'em São Paulo, Capital do Estado
de São Paulo, a funcionar como colégio

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmoe da lei' orgânica do ensino se.
cundário e do Decreto-lei n.? 4.245, de' 9 de abril de 1942, decreta:
Art. 1.0 O Ginásio Carlos Gomes, com sede em São Paulo, Capital do
Estado de São Paulo, fica autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2.° A denominação do estabelecimento de ensino secundário de
que trata o artigo anterior passa a ser Colégio Carlos Gomes.
Art. 3.° O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio Carlos Gomes, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico e científico, sob regime de inspeção preliminar.

Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro. 30 de janeiro de 1945, 1,24.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cepenemn,

DECRETO

N.O

1,7.702 ..,...- DE 31 DE JANEmO DE 1945

Declara caduco o Decreto n.o 11.766, de 3 de março de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do' Decreto-lei n,? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e tendo em vista o que consta do
processo S. C. 48.122-42 da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, decreta:
Art. LO Fica declarada caduca a autorização conferida à emprêsa de
mineração Companhia Industrial de Mineração e Obras pelo Decreto número
onze mil setecentos e sessenta e seis (11, 766), de- três (3) de março de mil
novecentos e quarenta e três (1943) para pesquisar cobre e associados em
terrenos situados nas margens do rio 'Taqueri-Mirim, no município de Itapéva,
Estado de São Paulo.
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1945, 124~0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIas.
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DECRETO N.O 17.703 -

DE 31

DE JANEIRO DE 1945

Declara sem efeito o Decreto n.o 9.538, de 29 de maio de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); tendo em vista o pedido do interessado, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Eurico Rodrigues pelo Decreto número nove mil quinhentos e trinta
e oito (9.538), de vinte e nove (29) de maio de mil novecentos e quarenta
e dois (1942) para pesquisar grafita e associados em terrenos da fazenda
Nossa Senhora do Amparo, no município de Santo Antônio de Pádua, no Es-tado do Rio de Janeiro.
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio' de Janeiro, 31 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apoíonio SaIles.

DECRETO N.? 17.704 -

DE

31

DE JANEIRO DE

1945

Retifica o Decreto n.? 16.293, de 2 de agôsto de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que- lhe confere o argn 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do' Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo primeiro (1.0) do Decreto número dezesseis mil duzentos e noventa e três (16.293), de dois (2) de .agôsto de mil
novecentos e quarenta e quatro (1944), o qual passa a ter a seguinte redação:
Fica autorizada a emprêsa de Mineração Companhia Paulista de Mineração a
lavrar jazida de argila em terrenos situados nos arredores da estação de Capuava da São Paulo Railway C.o no distrito de Meuá, município de Santo
André, Estado de São Paulo, numa área de vinte -e três hectares e sessenta
ares (23.60 he) , definida por um polígono que tem o primeiro vértice situado
à distância de cento e vinte e oito metros e dez centímetros (P8 .10 m) ,
com orientação de sessenta graus e quarenta e quatro minutos sudoeste (60°
44' SW) do canto extremo sudoeste (SW) do edifício da estação de Cepuava
da referida estrada e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações: cento e quarenta metros (140 m) , dois graus sudeste
(20 SE); quinhentos metros (500 m), sessenta e cinco graus sudeste (65° SE);
duzentos e trinta metros (230 m) , vinte e cinco graus nordeste (25 0 NE); trezentos metros (300 m) , oitenta e um graus sudeste (81 0 SE); cento e setenta
e cinco metros (175m), trinta e cinco graus e quarenta minutos nordeste
(350 4 0 ' NE); cento e cinqüenta e oito metros (158 m) , sessenta e um graus
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e cinco minutos: noroeste (61 0 5' NW); cento e oito metros (108 m) , set-enta
e dois graus e cinco minutos noroeste (72°.5' NW); cento e sessenta e nove
metros (169 m) , oitenta e um graus e trinta e três minutos noroeste (81 0
33' NW); duzentos e dezoito "metros (218 m), oitenta e seis graus e vinte e
um minutos sudoeste (86 0 21' SW); quarenta e três metros (43 m), cinco
graus e dezenove minutos sudeste (5° 19' SE); trezentos e trlnte e dois metros e oitenta centímetros (332.80 m), oitenta e quatro graus e-trinta e quatro
minutos sudoeste (84 0 34' SW).

Art. 2.0 Eicam mantidas as demais disposições dos artigos do referido
decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 3.0 A presente retificação de decreto, não fica sujeita ao pegamento
da taxa, na forma do § 1.° do art. 31 do Código de Minas.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1945, 124.° de Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N.o 17.705 -

DE

31

DE JANEIRO DE

1945

Retifica o Decreto n.o 13.021, de 28 de julho de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo' 74, letra a, da Constituição, e nos têrmoa do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo primeiro do Decreto número treze mil
e vinte e um (13.021), de vinte e oito (28) de julho de mil novecentos e
quarenta ,e três (1943), que passa a ter a seguinte redação: F'ice 'autorizada
a emprêsa de mineração Sociedade Cruzeiro do' Sul Minérios Limitade a lavrar
a jezida de minério de manganês, existente em terrenos situados na fazenda
dos Macacos e outras, nos distritos de Nazareno e Ibituruna, respectivamente
nos municípios de São J Dão del Rei e Bonsucesso, no Estado de Minas Gerais, numa área de duzentos e vinte e cinco hectares e cinqüenta ares (225,50
ha) delimitada por um polígono mistllineo tendo um vértice a duzentos e noventa e quatro metros (294 m) , no rumo verdadeiro de sessenta e dois graus
e trinta, minutos sudoeste (62° 30' SW) da confluência dos córregos Sapecado
e da Mina e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: trezentos e cinqüenta metros (350 m), vinte e sete
graus noroeste (27° NW); quatrocentos e oitenta metros (480 'ro), contados
sôbre o valo da divisa entre os. municípios de Bonsucesso e São João del Rei,
no rumo leste (E); duzentos e vinte metros (220 m), doze graus e trinta
minutos nordeste (12°' 30' NE); mil quinhentos e oitenta e óito metros
(1~588.m), quarenta e três graus .nordeste (43° NE); dois mil e dez metros
(2.01Om) leste (E); mil duzentos e sessenta metros (1.260 m), contados
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",ôbre.a montante' do curso d'água' .denomínado c Ribeirão,« até a fozi.do seu
afluente córrego Catandubat mil duzentos e vinte e cinco -metros (L22S"'tIl),
.oitenta. e três graus e trinta minutos noroeste (83° 30',NW)j quinhentos e
oitenta .metros ,(580 rll), sessenta graus e. trinta minutos sudoeste' (600- 30' SW);
mil e trinta e-dois metros (1.032 m) , quarenta e quatroigreus evtrirrta.irni..
-nutos sudoeste (44° 3D' SW)j seiscentos e dez metros (610 .im}, Setenta e
cinco graus sudoeste, (75° SW) .
.
Art. 2,0 A presente -alteraçâovde' decreto, não fica sujeita a pagamento
de taxa na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.° Ficam mantidas as demais disposições dos artigos' do referido
decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31' de "janeiro de 1945, 124. 0 dai Independência e 57,0 da
'República.
GETULIO VARGAS.

Anolonio Salles.

DECRETO

N.o

17.706 -

DE

31

DE

JANEffiO DE 1945

Renova o Decreto n.o 10.480, de 24 de setembro de 1942

o 'Presidente ..da- RepúbHc;:1',··usando'.,da,atribuiçãoque lhe confere o-er-tígo 74, letra 8, da Constituição e noa.itêrmoe- -do Decreto-lei n.? 1. 985, -de
29 de janeiro de' 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. ·1.0 Féca.. autorizado o cídadâo- brasileiro· Horácio .Balfort Sabino.
em "renovação' da autoriaação vque lhe foi' conferida' pelo Decreto' 'número; -dez
miLquatrocentos e-oitenta ,(10-..480) .ide-rvinte e-quatro (24)de·:setembro,.de
'mibnovecentos' e-quarenta evdoía (1942) a .pesquisar . carvão ..mineral em-terrenos situados -no -dmôvel .denomínado .faeenda qlabotícabalve- "Maribonrlo"j;no
'distrito ,de,,;Jeboti.: mo -municipio .,de 'I'omaeína,'. no . Estado .do-Rarenâ, "numa
êrea-de-mil-bectares (LOOO hajv-deãnída 'por 'um, po'ligcno-tendcium -vêrtice
~ situado' à .dietância: -de.tseiscentos 'e 'vinte'.metros (620 -m ) .com 'orientação; oito
-graua noroeste (SO, NW):rdo"quilômetro noventa evcínco .(km 95)'·,:da· Rêde
de. 'Viação Férrea- Paraná-Santa Catarlna... e -oa 'lados" a -par.tir -dêsse. 'vértice
.os.:'seguintes.' comprimentos' e;' orientações: mil 'metros ..(1.000' 'in), -querenta
e três graus trinta minutos nordeste' (43° 30', NE)j'·dois·'miL'quinhentos e
cinqüenta metros, (2.550 m}, quarenta \ e· seis. graus e trinta minutos .sudeste
(46°30'--SE); quinhentos metros (500 m), quarenta e três. graus evrdnte
minutos sudoeste (43° 30' SW); novecentos metros (900 m), quarenta e seis
'graus trínta-minutoe-sudeste ,:(46° '30' SE)j"dois mil metros: (2.000,'tn), queeenta-e-três.graus trinta- minutos :'sudoeste(43°; 30'· SW) ;"dois',miJ:' Seiscentos
"e; oitenta e;':ctnco-rmetros- ..(2',.'6S5.':m),·' quarenta e «seis graus -tnirrta. 'minutos
noroeste (46° 30' NW); quinhentos e vinte e cinco'nietros,(52S mjç.sesseata
graus trinta minutos nordeste (60 0.30' NE); dois mil e.iquatrocentos. metros
(2.400 m), vinte e nove graus trinta minutos noroeste' (29° 30' NW)j oito-centos metros (SOO m), sessenta graus tr-inta. minutos sudoeste (60° 30' SW);
miltquirihentos- e' vinte metros '(1.520 m) , vinte e nove graus.trinta minutos
.sudeete (29° 30' SE); dois mil duzentos e quarenta e três metros (2.243 m) ,
-quarenta e seis graus trinta minutos noroeste (46 0 30' NW)j mil e quinhen-tos.metros (L500' mj ;. quarenta e três graus e trinta minutos nordeste (43 0
.30' NE); dois mil e quatrocentos metros (2.400 m) , quarenta e seis graue
.trlnte minutos sudeste,' ..(46°,,30' SE).
Col. de Leis -

VaI. ·lI
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Art. 2.0 Esta autorização
Código de Minas.
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é outorgada nos

têrmos

estabelecidos

DOe

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên,
tiea dêste Decreto, pagará a taxa de cinco .mil cruzeiros (Cr$ 5;000,00) e
será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.

Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.

DECRETO NP 17.707 -

DE 31

DE JANEIRO DE 1945

Renova o Decreto nP 9.322, de 29 de abril de 1942

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovado o Decreto número nove mil trezentos e vinte e
dois (9.322), de vinte e nove (29) de abril de mil novecentos e quarenta e
dois (1942), que autorizou o cidadão brasileiro Abeilard de Andrade Goulart
a pesquisar mica e associados em terras do imóvel União de sua propriedade,
no sítio Retiro, situado no distrito de Itamurí, município de Muriaé, no Estado
de Minas Gerais, numa área de sete hectares vinte e três ares e oitenta cenfiares (7,2380 ha) delimitada por um retângulo tendo um vértice a mil setecentos e dez metros (1. 710 m)' no rumo magnético setenta e três graus e
trinta minutos sudoeste (73 0 30' SW) do quilômetro duzentos e treze (km 213)
da Estrada Federal Rio-Bahia, e os lados, divergentes dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e oito metros (308 m) ,
setenta e cinco graus sudoeste (75 0 SW)j duzentos e trinta e' cinco metros
(235 m) , quinze graus sudeste (15° SE).
Art. 2.° Esta autorização
Código de Minas.

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via, autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do.
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em ccntrárie .

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0'
da. República.
GETULIO VARGAS,.

Apolonio Sal/es.
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DECRETO N.O 17.708

DE

147

31 DE JANEIRO DE 1945

Renova o Decreto n. O 9.874, de 7 de julho de 1942, retificado pelo Decreto
n. o 15.878, de 21 de junho de 1944

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1. 985, de 29
de janeiro de 1940· (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Amando Simões, emrenovação a autorização que lhe foi conferida pelo Decreto número nove mil
oitocentos e setenta e quatro (9.874), de sete (7) de julho de mil novecentos e quarenta e dois (1942), retificado pelo Decreto número quinze mil
oitocentos e setenta e oito (15.878), de vinte e um (21) de junho de mil
novecentos e quarenta e quatro (1944), a pesquisar carvão mineral em terrenos situados no quinhão número três (3) da fazenda Imbaú ou Rio do
Peixe, no distrito de Curlúva, município de Araiporanga, no Estado do Paraná,
numa área de novecentos e quarenta e quatro hectares e cinqüenta ares:
(944,40 ha), definida por um polígono mistilineo que tem um vértice situado à distância de cinco mil oitocentos e trinta e seis metros e quinze
centímetros (5.836,15 m) , com orientação trinta e nove graus e um minuto
nordeste (39 0 l' NE) do furo de sonda de noventa e dois metros (92 m)
de profundidade existente nos terrenos da Companhia Carbonífera do Imbaú
e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos é orientações: dois mil seiscentos e oitenta e sete metros e trinta e nove centímetros
(2.687,39 m}, oeste (W); três mil oitocentos e noventa e sete metros e
ciriqüenta centímetros (3.897,50 m), norte (N); dois mil seiscentos e noventa e cinco metros e trinta centímetros (2.695,30 m), leste (E); até a
margem esquerda do rio do Peixe pela qual segue para montante até o vértice de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil setecentos e vinte e cinco
cruzeiros (Cr$ 4.725,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Rev-ogam-se as disposições em contrário.

-Ric de Janeiro, 31 de Janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17. 709 ~ DE 31 DE JANEIRO DE 1945

Renova o Decreto

n~o

9.906, de 8 de julho de 1942

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

Art. 1.0 Fica renovada a autorização concedida ao cidadão brasileiro
Olímpio Teixeira de Carvalho pelo Decreto número nove mil novecentos e
seis (9.906), de oito (8) 'de julho de mil novecentos e quarenta e dois
(1942), para pesquisar água mineral numa área de dez ares e noventa e
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dois centíeres (0',1092" ha), situada no páteo interno do Laboratório Galdíno,
prédio núIllero cinco (5) da rua Conselheiro Lafaiete, na cidade de Salvador,
capital-do Estado da Bahia, limitada por um retângulo' que tem um vértice a
três metros e cinqüenta- centímetros ''(3,50 m) na direção do norte (N)
magnético do canto sudoeste (SW) do referido prédio e os lados que partem
dêssevértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: um metro
e-noventa e cinco centímetros (1,95 rn) , onze graus noroeste (11 0 NW); cinco
metros e sessenta centímetros (5,60 rn}, setenta e nove graus nordeste
(79° NE).
Art.' 2. 0 Esta autoríaecão é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6~
digo de Minas.
Art. 3,0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 1945. 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Setlee,

DECRETO N.O 17.110 -

DE

31 DE JANEmO DE 1945

Altere o art. 1.0 do Decreto nP 16.817, de 12 de outubro" de 1'944

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de "Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o artigo "primeiro (1.0) do Decreto número dezesseis mil oitocentos e dezessete (16.817), de doze (12) de outubro de
mil novecentos e quarenta e quatro (1944), que passará a ter a seguinte. rp.deçãor<Ftca autorizado o cidadão brasileiro Daniel Vivacqua a pesquisar tantalita, cassiterita e associados numa área de cento e setenta e seis hectares.
oitenta e oito ares e cinqüenta centleres (176.8850 ha), situada na fazenda
do Teixeira, distrito de Cassiterita, município de São João del Rei, Estado
de Minas Gerais. área essa delimitada por urn pentágono irregular que tem
um vértice a seiscentos metros (600 m}, no rumo magnético setenta graus
noroeste (70° NW) da 60nfluência do -côrrego do Teixeira no rio das Mortes
Pequeno e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: seiscentos e dez metros (610 m), cinqüenta e cinco graus
nordeste (55° NE); mil oitocentos e cinqüenta metros 0.850 m) , setenta
graus noroeste' (700 · N W ) ; mil metros (1'.000 m), vinte graus 'sudoeste (20°
SW); dois mil duzentos e trinta metros (2.230 m), setenta graus sudeste
(70° SE);, oitocentos e oitenta metros (880 m), trinta e cinco graus noroeste
(35° NW).
Art. 2.° A presente alteração de decreto ficará .sujeita ao pagamento da
taxa de trezentos e setenta cruzeiros (Cr$ 370,00), na forma do art. 17 do
Código de Minas.
Art.'c3.o O" titulo a.quealude
Decreto número deaesseía.mil oitocentos
e-deaeesete (16-.81-7), de doze (2) de outubro de mil-novecentoso quarenta
ó
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e ,quatro (1944:), terá como seu necessário complemento uma via autêntica
dêste .decreto; que será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da.,Produção' Mineral do .Ministário . da, Agricultura.
Art; 4.° Revogam-se as' disposiçõea-em contrâríc .
Rio de Janeiro; - 31 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.'"
da" Re"pública.GETULIO VARGAS.

Apolonio -Sanes

DECRETO N.o 17.711 '_ DE 31 DE JANEIRO DE 1945
Concede a Mineração São Vicente Limitada autorização para funcionar comoemprêsa de mineração

O .Presidente da República, usand~ da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 .de janeiro de 1940 (Código de', Minas), decreta:
Art. 1.0 É concedida a Mineração São Vicente Limitada, sociedade por.
cotas de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Patos, do Estado
da, Paraíba, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, de eçôrdo
com o que. dispõe o art. 6.0, § 1.° do Decreto-lei n.o L985, de 29 de janeiro.
de' 1940 (Código de:" Minas}, ficando a mesma, sociedade obrigada a cumprir
integr:almente as .leie e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre
o objeto da referida autorização.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em' contrário.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes.

DECRETO N.o 17.712 -

DE

31 DE JANEIRO 451945

Concede a Sociedade Mercantil de Estanho Limitada autorização para
danar como emprêee dei mineração.

f-up.;

Não foi publicado ainda no "Diário Oficial" por falta de pagamento.

DECRETO N.o 17.713 _

DE 31 DE JANEIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Francisco de 'Azevedo Silva a ·-lavrar
jazida de areia silicosa no município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro
O! .Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e .nos .têrmos. do Decreto-lei- ,n.o. '1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o .cidadão brasileiro Ant8nio Francisco u· Azevedo .Silva a .Iavrar jazida. de -areia silicosa no lugar denominado Saco de São
Francisco-.no.idistrito. e município de Niterói, Estado. do Rio de Janeiro, numa
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área de vinte e quatro hectares (24 ha) delimitada por um polígono que tem
um vértíce no ponto de intercessão dos eixos da estrada d Cachoeira e da
rua General Rondou, e os lados a partir do vértice considerado tem os seguintes comprimentos e rumos: oitenta metros (80 01), três graus cinqüenta

minutos nordeste (3° 50' NE)j quarenta metros (40 01), setenta .e quatro
graus cinqüenta minutos noroeste (74 0 50' NW); seiscentos e vinte metros
(620 01), três graus cinqüenta minutos nordeste (3° 50' NE); duzentos e
oitenta metros (280 01), oitenta graus sudeste (80 0 SE); novecentos e querenta e oito metros (948 01), três graus cinqüenta minutos sudoeste (3° 50'
SW); oitenta' metros (80 01), oitenta e cinco graus trinta minutos noroeste
(85°30' NW): cento e oito metros (108 m), cinqüenta", dois graus dez
minutos noroeste (52 0 10' NW); cento e cinqüenta e cinco metros (155 m),
vinte e dois graus cinqüenta minutos noroeste (22° 50' NW~; setenta e dois
metros (72 m), três graus cinqüenta minutos nordeste (3° 50' NE). Esta
autorização é', outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, «.0 expressamente
mencionadas nêste Decreto.
Att.2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma nos artigos 37 e 38 do Código de Mi ias .
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5,0 O concessionário, da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados ao
art. 71 do mesmo 'Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
trenecdto no livro próprio di:l Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros

cc-s

600,00).

Art. 1.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro,' 31 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57/1
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles

DECRETO N.o 17.714 -

DE 31

DE JANEIRO DE 1945

Autoriza a emprêsa de mineração Irmãos Peccicaceo a pesquisar feldspato e
associados, no município de São Paulo, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta>:

Art. 1.0 Fica autorizada a emprêse de mineração Irmãos Peccicacco a
pesquisar feldspato e associados, no luger denominado Sítio Botuquara, no
distrito de "Perúe, município de São Paulo, do Estado de São Paulo, numa
área de sessenta e um hectares (61 ha) delimitada por um polígono, tendo

!5!

ATOS DO PODER EXECUTIVO

vértice na confluência- dos córregos Palmeiras e Cachoeira e os lados, a
partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos' verdadeiros: mil
metros (1,000 m) sessenta graus sudeste (60 0 SE), quatrocentos e sessenta
metros (460 m) quarenta e cinco graus nordeste (45 0 NE), quinhentos e
cinqüenta e sete metros e cinqüenta centímetros (557,50 m) trinta e dois
graus trinta minutos noroeste (32 0 30' NW), trezentos e setenta metros
{370 m) Oeste (W), duzentos e quarenta e seis metros (246 m) oitenta 8
oito graus. quinze minutos sudoeste (88 0 15' SW), cento e cinqüenta e oito
metros (158 m) oitenta e quatro graus noroeste (84 0 NW), duzentos e oltenta metros (280 m) oitenta e seis graus quarenta e seis minutos noroeste
(860 46' NW), trezentos metros (300 m) sessenta graus sudeste (60° SE),
-duzentos metros (200 m) trinta graus sudoeste .(30° SW), até o ponto de
partida,
Art. 2,° Esta autorização é outorgada nos têrmoa estabelecidos no Código de Mínee ,
Arr . 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará e taxa de seiscentos e dez cruzeiros (Cr$ 610,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
.do Ministério da Agricultura,
Art . 4.° Revogam-se as disposições em contrário,

UIP

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1945, 124,° da Independência e 57,0
dê! República"
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N.O 17.715 -

DE 31 DE JANEIRO DE 1945

Declara suprimidas funções vagas em Tabelas Numéricas Suplementares de
Extranumerário-mensalista do Ministério da Fazenda
O Presidente de República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 São declaradas suprimidas as funções vagas de 'Tabeles Numéricas Suplementares de extrenumerârto-mensalísta do Ministério da Fazenda,
abaixo relacionadas:

Diretoria Geral da Fazenda Nacional
Serviço do Pessoal

1 -

AuxiliaT referência XI.

1 -

Auxiliar referência XI.

4 -

Inspetor referência XII.

Tribunal de Contas e Delegações

Recebeâoríe Federal em São Paulo
Art. 2. 0 O presente Decreto vigorará a partir de 1 de janeiro de' 1945,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 31 de [eneíro de 1945, 124,0 da Independência e 57,0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO NP 17.716 -

DE

31

DE

JANEIRO DE

1945

Declara suprimidas ..íunçõee vagas em, Tabelas Numéricas Suplementares dO'
Extranumerário-rnensalistado Ministério da Educação e Saúde

o Presidente da República, usando' da atribuição que lhe, confere o ertigo 74"'letra a, da Constituição, decreta:
Art. l.°Sâo 'declaradeevsuprirnidas ee-funçõesivegas de Tabelas Numê-.
ricas -Suplementaree de Estrenumerárío-mensalieta do. Ministério .de -Educaçâo
e Saúde, abaixo.. relacionadas:
Departamento de Administração

Divisão de Obras
2
1

Desenhista referência XIII.
Escriturário referência XIV.

1 -

Escriturário referência XIV.

Divisão do Pessoal

Serviço de' Transportes

2
I
I

Escriturário referência XIII.
Escriturário referência XVI.
Servente referência IX.

1 -

Professor referência XXIII.

Colégio Pedro 11 -

Externato

Departamento Nacional da Criança
Serviço de Administração

1
4

Auxiliar referência XI.
Médico referência XIX.
Departamento Nacional de Educação
Diretoria Geral

1 -

Assistente de Ensino referência XXIII.
-Dívísâc de Educação Extra-Escolar

1 -

Escriturário referência XII-.

1 -

Inspetor referência XIV.

Divisão de Ensino Comercial

Divisão de Ensino Secundário
1
1

Escrituraria referência XIV.
Escriturário referência XVI.

A'I'OS DO PODER EXECUTIVO,

Departamento Naciomil de' ,Saúde

Serviço de Administração
1 -

Auxiliar referência X.

1 -

úesenhista referência XII.

1 -

Servente referência VIII.

1 -

Armazenista referência XVI.

1 -

Médico referência XXVI.

Instituto Osvaldo Cruz

Serviço Federal de Águas e Esgotos

Serviço Nacional de Febre Amarela

Serviço Nacional de Lepra

Serviço Nacional de Malária

1 , - Escriturário referência xn.
1 - Desenhista referência XIII.
1 - Topógrafo referência XXV.
Serviço Nacional de Tuberculose

1 -

Médico referência XXII.

1
1

Auxiliar referência XI.
Escriturário referência XII.

1 -

Assistente de Ensino referência XIX.

Faculdade de Medicina da. Bahia

Faculdade de Medicina de Pôrto Alegre

Instituto Neciooel d", Livro
1
1

Auxiliar referência Xl.
Escriturário referência, XV.

Museu Nacional,
1 1,1 -

Auxiliar referência IX.
Naturalista referência XVII.
Servente referência VIII.

1 -

Astrônomo referência XIX.

Observatório Nacional

Serviço Patrimônio Histórico Arsistíco Nacional
1 -

Servente referência VilI.

1511;
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Universidade do Brasil
Escola Nacional de Educação Física e Desportos
1 -

Escriturário referência XIV.

7 -

Assistente de Ensino referência XIX.

Escola N aciona! de Engenhada

Escola Nacional de Música
1 -

Escriturário referência XIV.

:1 -

Assistente de Ensino referência- XIX.

2 -

Assistente de Ensino referência XIX.

Escola Nacional de Química

Faculdade Nacional de Medicina

Instituto de Psicologia
1 -

Zelador referência XIII.

Art. 2.° P presente Decreto vigorará a partir de 1 de janeiro de 1945,
revogadas ss disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de [eneiro de 1945, 124.° da Independência e 51.0 da
.Repúbljca .
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cenenems,

DECRETO

N.O

17.717 -

DE

31

DE JANEmO DE

1945

Declara suprimidas funções vagas em Tabelas Numéricas Suplementares de
Bxtrenumerérío-meneeliete. do Ministério da Viação _e Obras PúbliclJ,s

o Presidente da' República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 São declaradas suprimidas as funções vagas de Tabelas Numéricas Suplementares de Extranumerário mensalista do Ministério da Viação
.e Obras Públicas, abaixo relacionadas:
Departamento de Administração
Divisão do Pessoal

1. Auxiliar referência XI.
Depertsmento dos Correios e Telégrafos
Diretoria Geral
1. Telegrafista referência

xn.

ATOS

no

PODER EXECUTIVO

Diretoria Regional do Amazonas e Acre

1. Servente referência VIIi.
Diretoria Regional da Bahia
2. Auxiliar. de Tráfego referência XI.

Diretoria Regional de Botucatu
1. Auxiliar de Tráfego referência XI.
Diretoria Regional do Distrito Federal

2. Auxiliar de Tráfego referência XI.
Diretoria Regional do Paraná

2. Mensageiro referência VIII.
Diretoria Regional de Pernambuco
1. Servente referência VIII.
Diretoria Regional do Rio Grande do Sul
1. Auxiliar de Tráfego referência XI
Diretoria Regional do Rio de Janeiro
1. Auxiliar de Tráfego referência XI.
Diretoria Regional de São Paulo

2. Auxiliar de Tráfego referência XI.
Departamento Nacional de Estrada de Ferro

1. Escriturário; referência XII.
Estrada de FeITo Bahia e Minas
1. Auxiliar de Artífice referência IIl.
:2. Maquinista-Auxiliar referência IH.
Estrada de FeITo Bragança

6. Maqúinista Auxiliar referência lU.
1. Engenheiro referência XXVII.
Viação Férrea Federal Leste Brasileiro

1. Escriturário referência XIII.
Departamento N acionaI de Estradas de RodaAem

1. Engenheiro referência XXVI.
1. Escriturário referência XII.

15.
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A'I'OS· DO PODER' EXECUTIVO'

Depertementc Nacional de . Poríoe.: Rios' e Canais
2.
1.
1.
1.
4.

Armazenista referência XIV.
Armazenista referência XV.
Escriturário referência XII.
Escriturário referência XIV.
Servente referência VIII.

1.
1.
1.
2..
L
8_
3.
6
3.
1.
1
1.
1.
1.
1.

Agrônomo referência XVIII.
Agrônomo referência XIX.
Agrônomo referência XXIV._
Engenheiro referência XXIV.
Engenheiro referência XXV.
Escriturário referência XII.
Escriturário referência XIII.
Escriturário referência XIV.
Escriturário referência XVI.
Guarda referência X.
Naturalista referência XVII.
Tecnologísta referência XXIV.
Topógrafo referência XIX.
Médico referência XIX.
Médico referência XXIL

Inspetoria Federal de Obras Contra as Sêcas

Art. 2,° O presente Decreto vigorará a partir de 1 de janeiro de 1945"
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1945, 124. 0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO NP 17.718 -

DE

31

DE

JANEIRO DE

1945

Declara suprimida função vaga de Tabela Numérica Suplementar de Extra·
numerário-mensalista do Ministério das Relações Exteriores
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 E' declarada suprimida, na Tabela Numérica Suplementar _deExtranumerário-mensalista do Ministério das Relações Exteriores, uma função'
vaga de servente, referência VIII.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0-da República.
GETULIO VARGAS.

P. Leão Veloso.
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DECRETO

NP

17.719 -".

DE

31

DE· JANEIRO DE

1945

Declara suprimidas funções vagas nas Tabelas Numéricas' Suplementares de
Extranwnerário~mensa1ista do Ministério da Marinha
O Presidente da República, usando da' .atribuiçáo-vque lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 São declaradas suprimidas as' funções vagas de Tabelas Numéricas Suplementares de Extranumerário-mensalista do Ministério da Marinha,
ebaixo relacionadas:
Secretaria da Marinha
Arquivo. da Marinha
2 -

Arquivista referência XIII

Diretocie do 'Pessoal da Armada
Divisão do Pessoal. Civil (D.P.7)
1 -

Escriturário referência XVII

Art. 2.° O presente Decreto vigorará a partir de 1 de janeiro de 1945.
cevogades as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31' de janelrocde 1945.124.°. da <Independência e 57. 0
.da República.
GETULIO V ARQAS.

Henrique A.Guilhem.

DECRETO N.o 17:720 -

DE

31

DE

JANEIRO DE

1945

Declara suprimidas funções vagas nas Tabelas Numéricas Suplementares de
Extranumerário·mensalista do õâinietério do Trabalho, Indústria e Comércio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
-tígo 74, letra. a da .Constítuição, decreta:
J'

Art. 1.0 São declaradas suprimidas as funções vagas das Tabelas Numêricas Suplementares de Extranumerário-mensalista de diversos órgãos do Mi·
nistério do Trabalho;, Indústria e Comércio" .abaixo .'relacionadas:

Departamento de Administração
Divisão dê "Material
1 -

Auxiliar referência XI
Divisão. do. Orçamento

1 - Escriturário referência, XII
1- ----.. Escriturário referência XIII
1 - Escriturário referência XV
.Dlvísâo do Pessoal
l'"·--='.,Escriturário referência XII
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Administração do Palácio do Trabalho
1 -

Auxiliar referência XI

1 1
1

Auxiliar referência XI
Escriturário referência XII
'Servente referência VIII

Serviço de Comunicações

Serviço Atuarial

2 -

Escriturário referência XV
JUSTIÇA DO TRABALHO

Conselho Nacional do Trabalho
Departamento da Justiça do Trabalho

1
1

Escriturário referência XIV
Servente referência VIII
Departamento da Previdência Social

1
1

Escriturário referência XII
Escriturário referência XIII

1 -

Escriturário referência XIII

Serviço Administrativo

Procuradoria da Justiça do Trabalho
Procuradoria Geral

1 -

Escriturário referência XIII

Conselho Regional do Trabalho 1 -

S. Paulo _

2.s Região

Escriturário referência XIV

Deleaacia Regionel do Trabalho em Niterói (R. Janeiro).
1 -

Fiscal referência XII

1 -

Escriturário referência XIII

Departamento Nacio~ do Trabalho

Departamento Nacional de Seauros Privsâoe e
Capitalização
1 -"- Escriturário referência XII
Art. 2.° O presente Decreto vigorará a partir de 1 de janeiro de 1945,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0da República.
GETULIO VARGAS.

Alezaiwre Marcondes Filho.

ATOS

no
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DECRETO N.o 17.721 -

DE

31

DE JANEIRO DE

1945

Declara suprimidas funções vagas nas Tabelas Numéricas Suplementares de
.Extrenumerério-meoeeliste do Ministério da Guerra

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 São declaradas suprimidas as funções vagas das Tabelas Numéricas Suplementares de Extranumerário-mensalista de diversos Órgãos' doMinistério da Guerra, abaixo relacionadas:

Estado Maior do Exército
1
1
2
2
1

Auxiliar referência X.
Cartógrafo referência XVII.
Cartógrafo Auxiliar referência XIV.
Cartógrafo Auxiliar referência XV.
Servente referência IX.

Secretaria Geral do Ministério da Guerra
1- Escriturário referência XII.

Biblioteca Milita!
1 -

I

Servente referência IX.
Serviço do Pessoal Civil

1 -

Escriturário referência XIV.

Diretoria de Intendência do Exército
Sub diretoria de Fundos do Exército
Estabelecimento de Fundos da 1.a Região Militar:

26
5 65
5-

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

referência
referência
referência
referência
referência
referência

III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Diretoría do Material BélicoFábrica do Andaraí
3 -

Auxiliar referência XI.

1 -

Auxiliar referência VI.

Fábrica do Realengo.
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Justiça Militar
Procuradoria Geral da Justiça . Militar
1 -

Escriturário referência XII.

Art. 2,0 O presente Decreto vigorará a partir de 1 de janeiro de 1945,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro .de 1945, 124.° da Independência. e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.o 17.722 -

DE

31

DE JANEIRO- DE

1945

Deolem suprimidas funções vagas nas Tbbelee Numéricas Suplementares de
Extranumerário-mensalista do Ministério da Aeronáutica

o Presidente' da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 São declaradas suprimidas as funções vagas das Tabelas Nu.méricas Suplementares de Extranumerário-mensalista de diversos órgãos do
.Ministério da Aeronáutica, abaixo relacionadas:

Diretoria do Pessoal da Aeronáutica
1 -

Escriturário referência XV.

Diretoria do Material da Aeronáutica

2 -

Escriturário referência XIII.

1 -

Escriturário referência XIV.

1 -

Escriturário referência XII.

1 -

Escriturário referência XIII.

Diretoria de Obras

Serviço de Fazenda da Aeronáútica

Estado Maior da Aeronáutica
Art. 2.0 O presente Decreto vigorará a partir de 1 de janeiro de 1945,
.revogadae as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro -de 194;;s' 124.° da Independência e 57. 0
-da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedra. $fllgado Filho.
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DECRETO N.o 17.723 --"- DE 31 DE

JANEIRO

DE 1945

Declara suprimidas funções vagas nas Tabelas Numéricas Suplementares de
Extranumerário-mensalista do lY1inistério da Justiça e Negócios Interiores.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 São, declaradas suprimidas as funções vagas das Tabelas NumericG.'s Suplementares' de Extranumerário-mensalista de diversos órgãos do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, abaixo relecionadaa:
Conselho Penitenciário do D. Federal
1

1

Auxiliar referência XI.
Escriturár-io referência XIV.
Serviço de Assistência a Menores

1
20
9
fi

Inspetor
Inspetor
Inspetor
Inspetor

de
de
de
de

alunos'
elunos
alunos
alunos

referênc-ia VI.
referência VII.
refer&ncia vm.
referência IX.

Art. 2.° O presente Decreto vigorará a partir de 1 de janeiro de 1945,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57,0 da
RepúblicSl.
GETULIO VARGAS.

Alexandre- Mat"condes Filho.

DECRETO N,O 17.724 -

DE 31

DE

JANEIRO DE

1945

Declara suprimidas iunçôee vagas nas Tebelee Numéricas Suplementares de
Extranumerário-mensalista do Ministério da Agricultura

o Presidente da República, usendo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. LO São declaradas suprimidas as funções vagas das Tabelas Numericas Suplementares de Extranumerário-mensalista de diversos órgãos do Ministério da Agrícuutura, ebaixo relacionadas:
Departamento de Administração
Divisão do Material
1
1

Escriturário referência XIII.
Auxiliar referência XI.

1 -

"Escriturário referência XIII.

Divisão do Orçamento
CoI. de Leis -

'vol . II

F. 11

162

ATOS

no

PODER EXECU'l'IVQ

Divisão do Pessoal
1 -

Auxiliar referência XI.

Departamento Nacional da Produção AnimaI
Divisão de Caça e Pesca
1 -

Naturalista referência XIV.

Departamento Nacional da Produção Minerel
Divisão de Águas

1

1

Engenheiro referência XXIII.
Topógrafo .reíerêncía XIX.

1 -

Auailíer referência IX.

Divisão de Fomento da Produção Mineral

Departamento Nacional da

Produção Vegetal

Seção de Comunicações
1 -

Escriturário referência XIII.

1 -

Inspetor referência XVIII.

1
3
1
1
2:
1

Agrônomo referência XX.
Auxiliar referência X.
Escriturário referência XIIl.
Escriturário referência. XVII.
Guarda referência XII.
Médico referência XIX.

2
1

Escriturário referência XIII.
Inspetor referência XVI.

1 -

Escriturário referência XII.

1 -

Escriturário referência XIV.

3 -

Auxiliar referência XI.

1 -

Servente referência TI.

Divisão de Fomento da Produção Vegetal

Divisão de Terras e Colonização

Serviço de Economia Rural

Serviço de Estatística da Produção

Serviço de Expansão do Trigo

Serviço de Documentação

Serviço de Meteorologia

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Supl':Trntend~ncia do

2 1, -
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Ensino Agrícola e Veterinário

Escriturário referência XIII.
Escriturário referência XIV.

Art. 2.0 O presente Decreto vigorará a partir de 1 de janeiro de 1945.
:revo,gooas as disposições-em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
Repúblic~.

GETULIO VARGAS.

Apoíonio Selíee,

DECRETO N.o 17~'725 -

DE 31 DE JANEIRO DE 1945

Dec1arasuprimida função vaga na Tabela Numérica Suplementar de Extra~
1mml';Tário~mensalista do Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a,il.a Ccnstctiriçâo, decreta:

A:rt. 1,0 'E' declarada suprimida, na Tabela Numérica Suplementar de
do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica,
uma 'função vaga de auxiliar, referência XI.
Art. 2.° O presente Decreto vigorará a partir de 1 de janeiro de 1945,
revogadas as disposições 'em contrário.

Extranumerário~rn:ensalista

Rio de j aneíro, 31 ode janeiro de 1945, 124.° da. Independência e 57. 0
da Repáblica .
GETULIO VARGAS.
Apolonio Salles.

DECRETO ,N:.l'l 17.726 -

DE 31 DE JANEIRO DE 1945

Cria tunçôee na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~mensalistada
Diretorie-âe Saáde do Exército, do Ministério da Guerra

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, 'da Constrtuiçêo, decreta:
Art. LO Ficam criadas na Tabela Numérica Ordinária de Extranumer2_
rio-mensalista da Diretoria de Saúde do Exército, do- Ministério da Guerra
seis funções de auxiliar de escritório, sendo duas na' referência VIII' e quatro
na referência VII.
Art. 2,0 A despesa com a execução do disposto' neste Decreto, na importâncie de Cr$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos cruzeiros) anuais,- correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação !I',;-,--- Pessoal Extranume,
rérlo, Subconsignaçâo 05 - Mensalistas, Anexo 17 ~': Ministério da Guerra
do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° ítste Decreto entrará em vigor na: data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1945, 124.° da: Independência e 57.c~
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N. o 17.727 - '

DE

1

DE

1945

FEVEREIRO DE

Exclui do regime de liquidação a" firma qde' mencione e- dá' outras'
providência'$

o Presidente da República, usando' da atribuição que lhe- confere o artigo 74, letra 8 J da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.° e 7.°
do Decreto-lei n. CJ 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.°, parágrafo
único, do Decreto-lei 0.° 5.661, de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.0 Pica excluída do' regime de liquidação a que se refere o Decreto 0.° 14.362, de 27 de dezembro de 1943, a firma Alm & Heinritz, com
sede em São Paulo, cessando as atribuições dos respectivos liquidantes.

Art. 2.0

1tste Decreto entrará em vigor' na data dé sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO V A'.RGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO M,o 17.728 -

DE

1

DE FEVEREIRO DE

1945

.Autoriee Wilson, Sons & Company Límited, sociedade comercial inglêsa a
adquirir a ocupação do terreno de marinha que menciona, sitaedc em
Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra' c, da Constituição, e tendo em vlste o disposto na letra b, do
art. 18, do Decreto-lei
3.438, de 17 de julho de 1941, e no ~ 1,0, do
art. 24, do' mesmo Decreto-lei, combinado com o disposto no arz . 6,0, do
Decreto-lei n.? 5.666, de 15 de julho de 1943, decreta:

n,o

Artigo único. Fica -a soeiedade comercial inglêsa Wilson, Sons & Company Limí"ced autorizada a adquirir ao Contra-Almirante Oscer de Frias Coutinho a ocupação do terreno de marinha situedo na Rua Dr. Coutínt,c n.? 6,
em Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, de que trata o processo protocolado no Ministério da' Fazenda, sob o n.? 31.347, de 1943, pera o efeito
de o aforamento do citado terreno processar-se com aquela sociedade .
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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16'5

DECRETO N.o 17.729-DE 1 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Frencísco da Silva a comprar
pedras preciosas

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.o 466, de 4 de
junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Francisco da Silva,
residente em Campo Grande, no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras
preciosas nos têrmos do Decreto-lei n,v 466, de 4 de junho de 1938, consti~uindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Art. 2.°

~ste decreto entrará em vigor na data de eua publicação.

Art. 3.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.
A. de Souza Costa.

DECRETO

N.O

17.730 -

DE

1

DE FEVEREIRO DE 1945

Altera a Tabela Numérica. Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço
de Comunicações do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arfigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 'Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Comunicações do Departamento de Administração, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na importância de Cr$ 64.8.00,00 . (sessenta e quatro mil e oitocentos cruzeiros)
anuais, correrá, no presente exercício, à contada Verba 1 ~ Pessoal, Constgnecão II Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 _ mensalistas,
Anexon.o 21 - Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, do Orçamento
Geral da República para 1945.
Art. 3.°

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.o 17.731 -

157

DE ·1 DE FEVEREIRO DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, daCoristituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea 11, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da classe K da carreira de Técnico
2e Administração do Quadro Suplementar do Departamento Administrativo
do Serviço Público, vago em virtude da transferência de Nilo Martins Rodrigues, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Contacorrente do Quadro Permanente do mesmo Departamento.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N,o 17.732 -

DE 2 DE FEVEREIRO DE 1945

Suprime cargo extinto

o -Presldente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar;
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1,0, alínea n, do De,
ereto-lei n.03 .195, de 14 de abril de 1941,.- decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido o cargo de Ajudante de Porteiro do Supremo Tribunal Federal, padrão H, da Parte Suplementar do Quadro da Justiça
do Ministério da Justiça e N egócios Interior es, vago em virtude da aposentadoria de Benvindo Antônio de Melo, devendo a respectiva dotação ser
levada a crédito da Conta-Corrente da Parte Permanente dos mesmos Quadro e Ministério,
Art. 2,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 17.733 -

DE 2 DE FEVEREIRO DE 1945

Extingue cargos excedentes

O f-residente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, 'letr-a a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De.creto-Iaí n," 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. !.t> Ficam extintos cinco cargos da classe H da carreira de Dactiloscopista do Quadro Único - Parte Permanente
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, vagos em virtude da promoção de Otacílio
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Jorge Pereira, Júlio Grevi Amazonas de Almeida, Ormíndo Soares de Andrade, Reinhold Appelt e Nilson Siiveira Lima aos cargos vagos da classe
imediatamente. superior, em cujo provimento foi a dotação resultante aplicada.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
de República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO

N.O

17.734 -

DE

2

DE FEVEREIRO DE

1945

Extingue cargo provisório

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei 0,0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1,0 Fica extinto um cargo da classe E da carreira de Guardalivros do Quadro Único - Parte Permanente - do Ministério de Trabalho,
Indústria e Comércio, vago em virtude da promoção de Aparício Furtado de
Siqueira ao cargo vago de classe imediatamente superior, em cujo provimento
foi a dotação resultante aplicada.
Art. 2.0, Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência ,e 57. 0
da RepúbÜca.
GETULIQ VARGAS.

Alexandre Merconâee Filho.

DECRETO N.O 17.735 ,....- DE 2 DE FEVEREIRO DE 1945
Centraliza os almoxarifados do M. F. e dá outras providêncías

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, 'da Constituição, decreta:
Art. L? Ficam incorporados ao Depósito da Divisão do Material do
Ministério da Fazenda (D.M.F.) os almoxarifados ou depósitos da Diretoria do Domínio da União, da Divisão do Impôsto de Renda, do Serviço de
Estatística Econômica e Financeira, da Contadoria Geral da República e da
Recebedoria do Distríto Federal.
Parágrafo único. As repartições mencionadas neste artigo farão entrega, à D. M. F ., dos Veículos, equipamentos, máquinas e pequenas oficinas
que eram utilizados para os trabalhos de material nos respectívos cdepôsítos
ou almoxarifados.
Art. 2.° A D.M.F. ferá recolher, mediante instruçõesql,les.li!rão baixadas pelo Diretor-Geral da Fazenda Nacional, o material armazenado nas
repartições a que se refere .0 artigo anterior.
Art. 3.0 O pessoal dos almoxarifados ou depósitos referidos no artigo 1.0 passará a servir na D.M.F.
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Parágrafo. único. OS. P. F. providenciará a relotação dos funcionários e as alterações nas tabelas numéricas de mensalistas para o fim do disposto neste artigo.
.
Art. 4.° O Diretor-Geral da Fazenda Nacional baixará as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nos arts. 1 a 4 e respectivos parágrafos,
do presente Decreto.
Art. 5.° Tôdasas requtsrçoes ao Departamento Federal de Compras
de material para repartições do M. F. localizadas no edifício-sede dêsse Ministério deverão ser efetuadas pela D. M. F.
Art. 6.° O art. 1.0 do Decreto n.c 6.606, de 18 de dezembro de 1940,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1.0 Â Divisão do Material do Ministério da Fazenda
(D. M. F .) compete a execução, orientação, coordenação e fiscalização de tôdas as medidas de caráter técnico, administrativo, orçamentário e de contrôle relativas a material em todos os setores
do Mini~téri.o,qualquer que seja a natureza e forma de aplicação
dos créditos.
§ l.0 No Distrito Federal, excetuada a Casa da Moeda, compete privativamente à D.M.F. manter depósitos de material e
entender-se com o Departamento Federal de Compras e a Imprensa
Nacional em todos os assuntos relativos ao abastecimento de material.
§ 2.° A D. M. F. deverá ser informada de todos os atos relatlvos tao abastecimento de material da Casada Moeda e das repartições sediadas nos Estados em que houver Agência do D. F . C.
§ 3.° A D. M. F. fará, a posteriorí, o coutrôle do abastecimento das repartições situadas nos Estados em que não haja Agência do D. F . C., sempre que não possa ela própria efetuar êsses
abastecimentos. "

Art. 7,0 Ao Regimento da Divisão do Material do Ministério da Fazenda (D.M.F.) baixado com o Decreto n.? 6.606, de 18 de dezembro de
1940, ficam incorporadas as disposições dêste Decreto, relativas ao Depósito da referida Divisão.
Art. 8.° O Depósito daD.M.F. tem por finalidade manter sob sua
guarda o material que lhe fôr entregue pela S.R.F., da D.M.F.
Art. 9.° O Depósito da D;M.F. terá um Encarregado designado pelo
Diretor, mediante indicação do chefe da S.R.F.
Art. 10.

Ao Encarregado do Depósito da D. M. F. incumbe:

a) dirigir a execução dos trabalhos a cargo do Depósito, informando o
chefe da S.R.E. sôbre as atividades do mesmo e tomar providências n"=!cessárias a boa marcha dos respectivos trabalhos;
b) manter em boa guarda o material recebido;
c) entregar o material que fôr solicitado pela S.R.F.;
d) distribuir os trabalhos pelo pessoal subordinado;
e) .propor a escala de férias ao chefe da S.R.F.;
f) representar ao chefe da S. R. F. contra qualquer irregularidade cometida no Depósito;
~) conferir pontos no boletim de merecimento do pessoal subordinado;
'h) apresentar ao Chefe da S.R.F. o relatório dos trabalhos executados
no ano anterior;
i) cumprir as demais obrigações constantes de legislação em vigor.
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Art. 11. Haverá sempre servidores previamente designados pelo Che
da S.R.F. para substituir, em suas faltas e impedimentos 'eventuais, o E.
carregado do Depósito.

Art.

12.

Êste Decreto entrará em vigor na data' de sua publicaçã

revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e' 57

da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Coste .

.DECRETO 'N. o 17.736 -

DE

2

DE FEVEREIRO DE

1945

Cria função na Tabela N urnérica Ordinária de Bxtrsnumerérío-menseliste di
Fábrica de ltajuhá, do Ministério da Guerra
O Presidente da República, usando da atribuição que -lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
ArL 1,0 Fica criada na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário
mensalista da Fábrica de Itajubá. da Diretoria do Material Bélico, do Ministério da Guerra, uma função de delmeador, referência XVII.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 15.600,00 (quinze mil, e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 _ Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário Subconsignaçâo 05 _ Mensalistas, Anexo 17 - Ministério da Guerra,
do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° Éste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.o 17.737 -

DE 2

DE FEVEREmO DE

1945

Altere a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Diretoria
do Material Bélico, do Ministério da Guerra
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Diretoria do Material
Bélico, do Ministério da Guerra.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste Decreto, -na importância 'de Cr$ 28.800,bO (vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 _ Pessoal, Consignação II _ Pessoal Extranumerário, Subconsignação05 _, Mensalistas, Anexo 17 - Ministério da Guerra, do
Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.0 Êste Decreto- entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, 124.°. da Independência e 57.0
da República.

GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra..
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17.738 -

DE

2

1945

DE FEVEREIRO DE

Aprova o Regulamento para a Escola Militar de Resende

Primeira Parte-

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1,0 Fica aprovado o Regulamento, que com êste baixa, para a
Escola Militar de Resende l,a Parte, assinado pelo General de Divisão
Eurico Gaspar Dutra, Ministro de Estado da Guerra.
Art. 2.0 O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

Regulamento da Escola Militar de Resende
Primeira Parte
TiTULO J
Da Escola e seus fins
Art. 1.0 A Escola Militar de Resende, diretamente subordinada à Diretoria de Ensino do Exército, destina-se a ministrar aos candidatos a Aspirantes a Oficial das Armas e do Serviço de Intendência, sob o regime de
internato, o preparo de formação que os habilite ao exercício das funções de
ofiéial subalterno.
Parágrafo único.

O aluno da Escola Militar tem o título de cadete.

Art. 2.° Os processos de seleção e de educação física, intelectual, profissional e moral dos cadetes devem ser tais que o 'acesso ao oficialato nos
quadros das Armas e do Serviço de Intendência só se permita aos que tenham revelado sobejamente as qualidades primordiais indispensáveis àquela
investidura.
Parágrafo untco . Constitui ponto de honra para os oficiais que serve-o
na Escola Militar, pertençam à administração ou ao ensino, a nítida compreensão das elevadas finalidades dêsse estabelecímento .
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TiTULO 11
Plano Ge'r'àl dó Ensino
CAPÍTULO I
ORGANIiAçÃO GERAL DO ENSINO
Art. 3.°
dois cursos:

'De acôrdo com a sua finalidade, funcionarão na Escola Militar

o das Armas';
o de Intendência.
Art. 4.°

O ensino da Escola Militar visa ministrar:

a) uma cultura geral fundamental constituída por conhecimentos básicos

e científicos, necessários ao, futuro oficial, e ao ,prosseguimento de sua preparação profissional- em outros institutos de ensino militar;
b) uma cultura geral profissional que habilite o cadete ao exercício das
funções de oficial, subalterno;
c) e uma instrução militar destinada a fornecer os conhecimentos indispensáveis ao exercício dessas funções.
Art. 5.° Consoante essa orientação, os, cursos da Escola Militar, realizados em três anos, abrangerão ? ensino fundamental, o profissional e a
instrução militar referentes às Armas e ao Serviço de Intendência.
Parágrafo único.
o ensino militar.
Art. 6.0

O ensino profissional e

a:

instrução militai constituem

Os. objetivos do ensino são os seguintes:

a) no 1.0 ano:
1 ----' proporcionar urna cultura geral fundamental, a instrução militar
atinente às praças até a graduação de cabo de infantaria e o conhecimento
do armamento individual e coletivo em uso no Exército :
2 - permitir a repartição pelas diferentes Armas dos cadetes aprovados
no 1.0 ano, de acôrdo com o número fixado pelo Ministro da Guerra, e segundo as tendências e méritos por êles revelados.
b) No 2,0 ano:

1 - continuar a cultura geral fundamental e encetar a geral profissional
peculiar a cada Arma e ao Serviço de Iútendência ;
2 - iniciar a instrução militar peculiar a cada Arma e ao Serviço de
Intendência.
c) No 3.° ano:
1 - prosseguir a cultura geral profissional, completando os conhecimentos
necessários às funções de oficial subalterno j
2 - completar a instrução militar do cadete, de modo a torná-lo apto
a exercer aquelas funções em sua Arma ou no Ser-viço de Intendência.
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CAPíTULO II
ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS

Art. 7.0 Os cursos da Escola Militar serão ministrados consoante a se-guinte repartição:
I -

CURSO DAS ARMAS
1.0

Â)

Ano

Ensino Fundamental:

t.e aula
2. a eule
3. a aula
4!l aula

Geometria Analítica e Cálculo Diferencial e Integral.
Física Experimental.
Direito Público Constitucional, Penal Militar e Internacional.
Geometria Descritiva e planos cotados.
Perspectiva e·

Sombras.
B)

Instrução Militar: :

1 - Infantaria ~ Preparo do soldado e do cabo fuzileiro. Estudo doarmamento. Tiro. Rudimentos de Topografia. Estudo técnico des anetra,
lhadoras e morteiros; função dos respectivos serventes.
2 - Conhecimento sumário do armamento, munições e material das diferentes Armas.
3
Educação Física Militar.
4
Equitação elementar.
5
Higiene militar. Socorros médicos de urgência.
2,0 Ano
A)

Ensino Fundamental:

1.a aula
torial .
2. a aula B)

Mecânica Racional, precedida de noções sabre cálculo veQuímica.

Ensino Profissional:

3. U aula - Organização do terreno. Fortificação (só para a Artilharia
e a Engenharia).
4. u aula
Tática da Arma (Organlaaçâo, características, técnica e emprêgo) .
. S.u aula
Topografia, desenho correspondente. Noções de Topologia.
C)

Instrução Militar:

Para a Imantaria
1 - Preparo ,do sargento de fileira e dos especialistas.

2 - Tiro e emprêgo das armas automáticas, morteiros e canhôes de
Infantaria.

3 - Início do preparo do comandante de pelotão.
4 - Descrição e manutenção do carro de combate.

Direção de au-

tomôvel .

5
6

7
8
9
10

Organização do terreno.
Prática de Topografia.
Equitação elementar.
Educação Física Militar.
Esgrima de florete ,
Noções sumárias de Hipologia e de Higiene-vetermária (equídíos) ,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

175

Para a Cavalaria
1
Preparo do sargento de fileira e dos especialistas.
2
Tiro e emprêgo das armas automáticas e morteiros.
2
Início do preparo do comandante de pelotão.
4
Descrição, manutenção e direção de auto-metralhadora e motocicleta.
5
Organização do terreno.
6
Prática de Topografia.
7
Equitação.
8
Educação Física Militar,.
9
Esgrima de florete ,
10
Hipologia. Higiene-veterinária. Noções de Zootecnia (equídios).
Para a Artilharia
1 - Estudo do material. Escolas do condutor, do servente e da peça.
Preparo do sargento de fileira e dos especialistas.
2 - Tiro e emprêgo das armas automáticas. Prática de tiro com as
armas individuais e petrechos.
3
Início do preparo do comandante de seção.
4
Descrição, manutenção e direção de veículos motorizados.
5
Organização do terreno.
6
Prática de Topografia.
7
Equitação elementar.
8
Educação Física Militar.
9
Esgrima de florete.
10
Hipología .
Higiene-veterinária e conhecimentos essenciais de
Zootecnia (equidios ) .
Para a En~enharia
1 - Preparo do especialista sapador e pontoneíro .
2 - Preparo do especialista de transmissões, em suas diferentes modalidades.
Descrição, manutenção e direção de, veículos motorizados.
3
4
Formação de sargentos e início do preparo do comandante de
seção.
Prática de Topografia.
5
Organização do terreno.
6
Escola de condutor (montado e de boléia).
7
Equitação elementar,
8
9
Educação Física Militar.
10
Esgrima de florete.
11
Noções sumárias de Hipologia e de Higiene-veterinária.
3. 0 Ano

Ensino Profissional:
l.a aula - Balística externa e noções de Balística interna.
2.a aula _ (Só para a Engenharia) Resistência dos materiais. Rodovias e Ferrovias.
3. a aula - Aplicações da Física, da Química e da Mecânica à arte de
guerra. Noções de Metalurgia e de Meteorologia.
4. a aula - História Militar, especialmente do Brasil.
s.a aula - Tática da Arma e Emprêgo Combinado das Armas.
A)

Inetruçêo Militar:
Para a Infantaria
1
Exercício do comando da seção e do pelotão.
buiçêes do oficial subalterno nas unidades de infantaria ..
B)

Prática das atr-i-
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2 - Preparo do instrutor e prática correspondente.
3 - Noções de organização e emprêgo -das formações elementares motorizadas e mecanizadas. Defesa contra êsses elementos.
4 - Estudo e emprêgc de minas e armadilhas. Prática de colocação
e retirada dêsses elementos. Detetares. Balizamentos.
5 - Noções gerais sôbre o sistema de vigilância e alarme contra agen,
tes químicos. .Reconhecimentos, informações e medidas para evitar ou diminuir as baixas por gases. Conhecimento e emprêgo do equipamento de
proteção. Emprêgo dos morteiros químicos.
fi ......:.... Generalidades sôbre a organiaeçâo e emprêgo dos meios ativos de
defesa anti-aérea, precedida de noções sôbre os meios e modos de ataque
da Aviação. Noções sôbre vigilância do ar e defesa passiva.
Generalidades
sôbre o material, tiro e emprêgo das metralhadoras anti-aéreas.

7
Iitares .
8
Q

10

Administração e Legislação Militar.

Prática de Processos Mi-

Equitação corrente'.
Educação Física Militar.
Esgrima de espada.

Para a Cavalaria
1
Exercício do comando da seção e do pelotão. Prática das atribuições do oficial subalterno nas unidades de" Cavalaria.
2
Preparo do instrutor e prática correspondente.
3
Noções de organização e emprêgo das' formações elémentares motorizadas e mecanizadas. Defesa contra êsses elementos.
4 - Estudo e emprêgo de minas e armadÜhas. Prática de colocação
e retirada dêsses elementos. Detetares. Balizamentos.
5 - Noções gerais sôbre o sistema de vigilância e alarme contra agentes químicos. Reconhecimentos, informações e medidas para evitar ou diminuir as baixas por gases. Conhecimento e emprêgo do equipamento de
proteção. Emprêgo dos morteiros químicos.
6 - Generalidades sôbre a organização e emprêgo dos meios ativos de
defesa anti-aérea, precedida de noções sôbre os meios e modos de ataque de
Aviação. Noções sôbre vigilância do ar e defesa passiva. Generalidades
sôbre o material, tiro e emprêgc das metralhadoras anti-aéreas .
7
Administração e Legislação Militar. Prática de Processos Militares.
8
Equitação.
9
Educação Física Militar.
10
Esgrima de espada.
Para a Artilharia
1 - Exercício do comando da seção. Prática das atribuições do oficial
subalterno nas unidades de Artilharia.
2 - Preparo do oficial orientador, observador, de transmissões e de
ligação. Prática de reconhecimento'.
3 - Noções de organização e emprêgo das formações elementares motorizadas e mecanizadas. Defesa contra êsses elementos.
4 - Estudo e emprêgo de minas e armadilhas. Prática de colocação
e retiradadêsses elementos. Detetores . Balizamentos.
5 ---'- Nações gerais sôbre o sistema de vigilância e alarme contra agentes químicos. Reconhecimentos, informações e medidas para evitar ou diminuir as baixas por gases. Conhecimento e emprêgo do equipamento de
proteção. Emprêgo dos morteiros químicos.
6 --=- Generalidades sabre a organização e emprêgo dos meios ativos de
defesa anti-aérea, precedidas de noções sôbre os méíoe e modos de ataque de
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Aviação. Noções sôbre vigilância do ar e defesa passiva. Generalidades
'Sôbre o material, tiro e emprêgc das metralhadoras e da artilharia anti-aérea.
Utilização dos projetores e aparelhos de escuta.
7
Administração e Legislação Militar. ,Prática de Processos Milltares.
Preparo do comandante de linha .de fogo. Prática de comando
8
.de tiro.
9
Organização das posições de tiro, observatórios e demais abrigos.
10
Preparo do instrutor e prática correspondente.
11
Equitação corrente.
12 - Educação Física Militar.
13 - Esgrima de espada.
Para a Engenharia:
1 -subalterno
2
3 -

Exercício do comando da seção. Prática das atribuições do oficial
nas especialidades e unidades da Engenharia,
Preparo do instrutor e prática correspondente.
Descrição, manutenção e direção de veículos motorizados.
4 - Estudo e ernprêgo de minas e armadilhas. Prática da colocação
e retirada dêsses elementos. Detetares. Balizamentos.
5 - Noções gerais sôbre o sistema de vigilância e alarme contra agentes químicos. Reconhecimentos, informações e medidas para- evitar ou diminuir as baixas por gases. Conhecimento e emprêgo do equipamento de
proteção. Ernprêgo dos morteiros químicos.
6 - Generalidades sôbre a orgenizaçáo. e emprêgo dos meios ativos da
defesa anti-aérea precedidas de noções sôbre os meios e modos de ataque da
Aviação. Noções sôbre vigilância do ar e defesa passiva. Generalidades
sôbre o material, tiro e emprêgo das metralhadoras anti-aéreas.
7
Administração e Legislaçâo Militar. Prática de Processos Militares.
Equitação corrente.
8
Educação Eisica Militar.
9
10
Esgrima de espada.
II -

CURSO DE INTENDÊNCIA
1. 0

A)

f.e aula
2. a aula
3. a aula

4. a aula
B)

Ano

Ensino Fundamental:
Noções de Estatística.
Física Experimental.
Direito Público Constitucional, Penal Militar- e Internacional.
Geografia Econômica.

Instrução Militar:

1 - Preparo do soldado e do cabo de Infantaria. Estudo -do Armamento. Tiro. Rudimentos de Topografia.
2 - Conhecimento sumário do armamento, munições e material das diferentes Armas.
3
Educação Física Militar.
4
Equitação elementar.
5
Higiene Militar. Socorros médicos de urgência.
2. 0 Ano

A)

Ensino Fundsmentel :

1.e aula
2. u aula 3. U aula _

Contabilidade geral.
Química.
Direito Civil, Comercial e Administrativo.
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Ensino Profissional:

4. a aula 5.a aula C)

no

Administração financeira do Exército (La Parte).
Noções de Topografia.

Instrução Militar :

- Preparo do sargento de fileira e dos especialistas nas unidades dt»
de Intendência.
- Tiro de armas automáticas.
- Início do preparo do comandante de pelotão nas unidades do SerIntendência.
4 - Descrição e manutenção das- viaturas regulamentares. Direção
das viaturas hipo e automóveis.
5 - Utilização do terreno. Disfarces; Organização do terreno, no.
que fôr aplicável.
6 - Leitura e emprêgo de cartas.
7
Equitação elementar. Escola de condutores.
8
Educação Física Militar.
9
Esgrima de florete.
10
Noções sumárias de Hipclogia e de Higiene Veterinária.
1
Serviço
2
3
viço de

3," Ano

A)

Ensino Profissional:

La aula
2. a aula
a,e aula
4. a aula
5.a aula
B)

Material de Intendência.
Subsistência.
Escrituração militar.
Administração financeira do Exército (2.aparte).
Intendência em campanha.

Instrução Militar:

1 - Emprêgo das unidades do Serviço de Intendência no quadro de'
uma situação tática de pequenas unidades e no âmbito da Divisão de Infantaria.
2 - Transportes auto e hipomóveis e de dorso.
3 - Preparo do oficial aprovísíonador e almoxarife , Prática correspondente (exame, recebimento, conservação e .armaeenagem de víveres, forragens, combustível, material, etc.) . Preparo de alimentos. Trens de estacionamento. Aproveitamentos dos recursos locais.
4 - Noções de organização e modo de ataque das formações elementares motorizadas e mecanizadas. Defesa contra êssea elementos.
5 - Conhecimentos gerais sôbre minas e armadilhas.
6 - Noções gerais eôbre o sistema de vigilância e alarme contra agentes quimicos , Medidas necessárias para evitar ou diminuir as baixas por
gases. Conhecimento e emprêgo do equipamento de proteção.
7 - Generalidades sôbre a organização dos meios ativos da defesa'
anti-aérea, precedidas de noções sôbre os meios e modos de ataque da Aviação.
Noções sôbre vigilância do ar e defesa passiva. Generalidades sôbre material;
e o tiro das metralhadoras anti-aéreas.
8
Administração e Legislação Militar. Prâríca. de Processos Mi,.Iitares ,
9
Equitação corrente.
10
Educação Física Militar.
11
Esgrima de -espada.
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TITULO III
Regime Didático
CAPíTULO I
ORIENTAÇÃO GERAL DO ENSINO E DA INSTRUÇÃO

A)

Ensino

Art. 8.0 O plano geral do ensino discriminado no Título lI, tem por
objetivo dar ao cadete os conhecimentos fundamentais e profissionais que o
tornem apto ao exercício das funções de subalterno.
Art. 9.0 Aos cadetes de artilharia e engenharia serão, ademais, rmrnstrados certos conhecimentos especializados necessários ao desempenho de funções peculiares aos subalternos dessas Armas.
B)

Art. 10.

Instrução

Os assuntos da instrução militar são reunidos em grupos de

instrução, organizados do seguinte modo:
CURSO

DAS

ARMAS

1.0 Ano

I Grupo

Educação moral. Instrução geral. Higiene Militar. Socorros médicos de urgência.
II Grupo
Educação Física Militar. Equitação elementar.
III Grupo
Armamento e material. Tiro. Transmissões.
IV Grupo- Maneabifidade. Combate e serviço em campanha. Observação. Organização do terreoo ,
2.<> Ano

A)

Infantaria:

I Grupo
II Grupo
III Grupo
IV Grupo
V Grupo

VI Grupo

B)

Educação moral. Instrução geral.
Educação Física Militar. Esgrima de florete.
Armamento e material. Tiro . Manutenção e direção de
veículos automóveis.
Topografia. Observação. Transmissões. Informações.
Maneabilidade. Combate. Serviço em campanha. Organização do terreno.
Equitação. Higiene veterinária e Hipologia ,

Cavalaria:
I Grupo
11 Grupo
In Grupo

Educação moral. Instrução geral.
Educação Física Militar. Esgrima de Ilorete ,
Armamento e Material. Tiro. Manutenção e direção de
veículos automóveis.
IV 'Grupo - Topografia. Observação. Transmissões. Informações
V Grupo
Maneabilidade. Combate. Serviço em campanha. Organização do terreno.
VI Grupo
Equitação. Higiene veterinária e Hipologia. Noções de
Zootecnia (equídios).
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Artilherie :

I Grupo - Educação moral. Instrução geral.
II Grupo .:.....- Educação Física Militar. Esgrima de florete.
III Grupo
Armamento portátil. Tiro. Material de Artilharia.
IV Grupo
V Grupo

VI Grupo
D)

Serviço da peça. Manutenção e direção de veículos
automóveis.
Topografia. Tiro de Artilharia. Transmissões.

Organização do terreno. Serviço em campanha. Evoluções e escola de condutores.
Equitação. Higiene veterinária. Hipologia. Nações de
Zootecnia (equídios).

Engenha.ria:
I Grupo
II Grupo

II! Grupo

IV Grupo
V Grupo
VI Grupo VII Grupo -

Educação moral.

Instrução geral.

Educação Física Militar.

Esgrima de florete .

Armamento e, material. Tiro. Serviço em campanha
Manutenção e direção de veículos automóveis.
Topografia. Sapadoree mineiros. Minas e destTulç3es.
Organização do terreno.
Sepador pontoneiro . Pontes militares.
Transmissões. Noções de Eletrotécnica.
Equitação. Escola de condutores. Higiene veterinária
e Hipclogia .

A)

3. 0 Ano

Imantaria:

I
II
III
IV
V

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

VI Grupo
VII 'Grupo
VIII Grupo
B)

Cavalaria:
I Grupo -

II Grupo
III Grupo
IV Grupo

V Grupo

VI Grupo
VII Grupo
VIII Grupo IX Grupo C)

Educação moral. Instrução geral.
Educação Física Militar. Equitação. Esgrima de espada.
Armamento e material. Tiro.
Topografia. Observação. Transmissões. Informações.
Maneabífldade . Combate. Serviço em campanha. Organização do terreno.
Preparo do instrutor. Administração e Legislação Militares. Prática de Processos Militares.
Moto-mecanização. Defesa anti-aérea e contra veículos
blindados.
Guerra química. Minas e arinadilhas.
Educação moral. Instrução geral.
Educação Física Militar. Esgrima de espada.
Armamento e material. Tiro.
Topografia. Observação. Transmissões. Informações.
Maneabilidade. Combate. Serviço em campanha. Organização do terreno.
Preparo do instrutor. Administração e Legislação Militares. Prática de Processos Militares.
Moto-mecanização. Defesa anti-aérea e contra veículos
blindados.
'
Guerra química. Minas e armadilhas.
Equitação.

Artilharia:
I Grupo
11 Grupo

Educação moral. Instrução geral.
Educação Física Militar. Esgrima de espada.
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III Grupo
IV Grupo
V Grupo
VI Grupo
VII Grupo
VIII
IX

Grupo
Grupo
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Armamento portátil. Tiro. Material de Artilharia.
Serviço da Seção. Comando de linha de fogo.
Topografia. Tiro de Artilharia. Transmissões.
Organização do terreno. Serviço em campanha. Evoluções e Escola de condutores.
Preparo do instrutor. Administração e Legislação Militares. Prática de Processos Militares.
Moto-mecanização. Defesa anti-aérea e contra veículos
blindados.
Guerra química. Minas e armadilhas.
Equitação.

Dl Engenharia;
I Grupo
II Grupo

Educação moral. Instrução geral.
Educação Física Militar. Esgrima de espada. Equitação.
Escola de condutores.
Armamento e material. Tiro. Serviço em campanha.
III Grupo
Sapadores mineiros. Explosivos e destruições. OrgardIV Grupo
zação do terreno.
Sepador pontoneiro . Pontes militares.
V Grupo
VI Grupo - Preparo do instrutor. Administração e Legislação Militares. Prática de Processos Militares.
VII Grupo
Moto-mecenlzaçêo . Defesa anti-aérea e contra veicules
blindados.
Guerra química. Minas e armadilhas.
VIII Grupo
IX Grupo
Topografia.
Rodovias e Ferrovias.
Obras de arte
simples.
X Grupo- Transmissões. Noções de eletro-têcnice .
CURSO DE

lNTr!;ND:f::NCIA

1.° Ano

I Grupo 11 Grupo Hl Grupo
IV Grupo -

Educação moral. Instrução geral. Higiene militar.
corros médicos de urgência.
Educação Física Militar. Equitação elementar.
Armamento e" material. Tiro. Transmissões.
Meneabilídade . Combate e Serviço em campanha.
ganização do terreno.

So-

Or-

2.° Ano

I Grupo
II Grupo

m

Grupo
IV Grupo
V Grupo

VI Grupo -

Educação moral. Instrução geral.
Educação Física Militar. Equitação. Esgrima de florete . Higiene veterinária e hipologia ,"
Armamento e material. Tiro.
Topografia. Serviço em campanha. Organização do
terreno.
Descrição, manutenção e reparos de urgência das viatutas regulamentares. Direção de viaturas hipo e automóveis. Escola de condutores.
Preparo inicial do comandante de unidades elementares
do Serviço de Intendência.
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3." Ano

I
II
III
IV
V

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

Educação moral. Instrução geral.
Educação Física Militar. Equitaçâo . Esgrima de espada.
Armamento e material. Tiro. Minas e armadilhas.

Grupo

Transportes, auto e hipomóveis e de dorso. Depósitos e
armazéns. Defesa contra atmosferas tóxicas.
Preparo do oficial aprovlsíonador e almoxarife e do
comandante de unidades do Serviço de Intendência.
Administração e Legislação Militares. Prática de Pro-

VI Grupo

VII Grupo
VIII Grupo

Serviço em campanha.

Organização do terreno.

cessos Militares.
Moto-mecanização. Defesa anti-aérea e contra veículos
blindados.

CAPíTULO II
DIRETRIZES PARA O ENSINO

Art. 11. A preparação na Escola Militar tem como objetivo principal
proporcionar ao futuro oficial sólida base científica, para prosseguir nos Seus
estudos profissionais e aprimorar posteriormente sua cultura geral.
O ensino deverá, pois, ser ministrado de modo a, evitar os excessos de
teoria, as divagações inúteis e as generalidades, prematuras, a êle se imprimindo cunho utilitário, por meio de aplicações freqüentes dos assuntos estudados.
Art. 12. As matérias do Ensino Fundamental serão estudadas obedecendo à seguinte orientação:

A)

Curso das Armas

1 - Na aula de Geometria Analítica e Cálculo Diferencial e Integral se
ministrarão os conhecimentos essenciais indispensáveis ao seu destino lógico
e científico,' tendo em vista as suas aplicações à Mecânica, à Balística e à
Resistência dor; Materiais. Cada parte da o-atéríe será convenientemente esclarecida por farta e escolhida exemplificação, que facilite ao cadete a resoluçâc raciocinada de problemas que se lhe apresentem durante o curso ou no
decorrer da vida profissional.
2 - Serão estudadas na aula de Física Experimental a termologia,
acústica (precedida das noções de movimento vibratório), ótica geométrica,
noções de ótica física e eletricidade. O ensino será iniciado pela revisão das
noções relativas às medidas físicas e ao estudo dos erros'.
Ciência eminentemente experimental, seu estudo deverá ser, tanto quanto
possível, objetivo, evitadas as divagações e excessos na dedução de fórmulas.
3 - Na aula de Direito serão dados ao cadete os conhecimentos essenciais de Direito Público Constitucional Brasileiro e de Direito Penal
MiHt.3r, princípios de Direito Internacional, indispensáveis ao mifitar em
teropo de paz, e as convenções aceitas pelo Brasil para o tempo de guerra,
abandonadas as divagações e paralelos supérfluos.
4 - Na aula de Geometria Descritiva serão ministrados conhecimentos
básicos das projeções ortogonais. O professor resolverá sempre problemas
sôbre casos gerais e particulares do mesmo assunto, referindo os teoremas
da geometria em que se baseiam as soluções e evitando que os cadetes se
prendam exclusivamente à construção das épuras. Os problemas sôbre seções
planas e interseções serão tratados para os casos de superfícies poliédricas,
cilíndricas, cônicas e esféricas.
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Em planos cotados serão estudados os elementos essenciais, visando particularmente a Topografia. Quanto' a Perspectivas e Sombras ter-se-á em
'Consideração, particularmente, suas aplicações à execução de esboços perspectivas e panorâmicos.

5 - O ensino de Mecânica Racional será precedido das noções sôbre
cálculo vetorial, como subsídio das teorias gerais, no que facilite melhor a
'sua compreensão, sem que, porém, se abandone o método analítico, quando
fôr êste de mais utilidade nas aplicações. Dada a finalidade da aula, o
professor terá sempre em vista os recursos que a Mecânica deve oferecer ao
estudo objetivo da Balística e da Resistência dos Materiais.
6 - Na aula de Química serão ministrados oonhecimentos de Química
Descritiva-Inorgânica das substâncias de aplicação na indústria bélica e conhecimentos essenciais de Química Orgânica e de Termo-Química, visando as
'Suas aplicações militares (pólvoras e explosivos).
B)

Curso de Intendência

1 - O estudo de Estatística, precedido das noções de matemática necessárlas à sua compreensão, será ministrado de modo a permitir que o cadete
adquira 'os subsídios para interpretação dos fatos econômicos gerais, particularmente os do Brasil, no que se relacione com as atividades do Serviço
de Intendência do Exército. Nos trabalhos práticos, os gráficos, cartogramas,
medidas e. números relativos obedecerão a dados referentes a aspectos econômicos do Brasil. Na sucessão das aulas dever-se-á observar uma alternância de sessões teóricas e práticas.
2 - Na aula de Física serão ministradas noções fundamentais de mecânica física, conhecimentos de barolcgia, precedidos _das noções essenciais
reiativas às medidas físicas e ao estudo dos erros, de termologia, de ótica e
eletricidade, terminando pelas aplicações da ciência ao Servi~o de Intendência.
3 - Na aula de Direito, o estudo no 1.0 ano será idêntico ao Curso
das Armas, e. no 2.° ano, alcançará as partes referentes ao Direito Civil,
'Comercial e Administrativo, ministrando-se os conhecimentos essenciais sôbre
essas partes.
4 - O ensino de Geografia Econômica será precedido de rudimentos de
Economia Política e orientado de modo a permitir uma compreensão geral
das condições econômicas do mundo, particularmente da América e do Brasil.
Além disso se procurará proporcionar o conhecimento das matérias
primas, sua localização geográfica, utilidades e' exploração, bem como o seu
aproveitamento na elaboração de produtos industriais necessários na paz e na
.guerra,

5 - Na Contabilidade Geral se fará inicialmente o estudo de seus prin'cipioe e normas gerais, de modo a facilitar o da escrituração militar e da
administração financeira do Exército. Com êsse objetivo serão ministradas
.as noções sucintas de Direito Comercial e legislação correspondente, documentos comerciais, sociedades mercantis, contabilidade e escrituração mercantil,
contabilidade industrial aplicada ao Exército e perícia em contabilidade.
6 - O estudo de Química compreenderá os elementos de Química .Descritlva-Inorgânica e Orgânica, necessários à. Química Analítica, na parte de
eplícação imediata aos exames de laboratório das matérias primas, dos artigos
relacionados com o material de intendência e bem assim dos produtos alimentícios.
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Art. 13, O Ensino Profissional tem por fim proporcionar o preparo,
básico de formação militar, de modo que seja possível, posteriormente, o seu;
desenvolvimento em outros estabelecimentos de ensino militar.
Obedecerá às seguintes prescrições, observados os regulamentos das Armas.
e Serviços do Exército :
A)

Curso das Armas

1 - Na aula de Organização do Terreno ter-se-á em vista fornecer os
elementos a aplicar na instrução militar e também o estudo dos princípios
que regem a matéria sôbre os pontos de vista tático e técnico, ressaltado o
desenvolvimento que vem tendo o aproveitamento do terreno nas campanhas
modernas.
Os professôres se preocuparão, tanto quanto possível, em materializar o
ensino, realizando visitas constantes aos canteiros de trabalho, que a Escola
deverá manter e promovendo também a apresentação de projeções cinematográficas etc.
2 - No ensino da Fortitíceçêo procurar-se-á dar aos cadetes das Armas.
de Engenharia e de Artilharia, uma notícia sumária sôbre sua evolução, principalmente no que concerne ao armamento, ao papel da fortificação permanente em relação às operações dos exércitos em campanha e ao da defesa de
costa, quanto às operações marítimas, com referência especial à situação do
Brasil, neste particular. Visitas freqüentes deverão ser feitas aos nossos fortes,
para orientação dos futuros oficiais no serviço de nossas baterias costeiras.
Igualmente projeções cinematográficas serão utilizadas no estudo dessa disciplina.
3 - Na aula de Topografia o ensino da parte teórica será sempre completado pela prática correspondente, executada no terreno. Na parte teórica,
serão explicados os processos usuais de levantamento, os métodos de cálculo,
as representações gráficas, com aplicação imediata e os fundamentos teóricos'
das regras para a retificação dos instrumentos, praticando-se ulteriormente as
operações no terreno, de modo que sejam realizados iodos os trabalhos indispensável à elaboração de uma planta topográfica. Não deverá haver a preocupação de se formar especialistas em levantamentos topográficos, mas simplesmente habilitar o futuro oficial a sentir o terreno, para tirar as vantagens
que êle pode proporcionar e a servir-se da prancheta e dos instrumentos usuais
nos levantamentos correntes. Além disso, merecerá cuidado especial o estudodas noções de Topologia, cujo objetivo é preparar o cadete para, na instrução
militar, observando as regras que presidem o modelado, poder com desembaraço utilizar o terreno como fator tático.
No ponto de vista das aplicações práticas, o ensino visará a familiarização,
com os instrumentos fundamentais da Topografia e essenciais ao estudo em
eprêço . Para eficiência dessa prática deve haver um Gabinete Topográfico,
dotado do número suficiente de exemplares de cada instrumento, de modoque seja possível o seu manejo freqüente e individual por todos os instruendos .
4 ......,... Na aula de Resistência dos Materiais, Rodovias e Ferrovias, sópara a Arma de Engenharia, serão ministradas noções precisas sôbre êsse
assunto, a fim de que o futuro oficial adquira conhecimentos necessários para
bom desempenho, seja na tropa, seja. em comissões, de funções não privativasdos engenheiros militares. Os conhecimentos já hauridos no Cálculo,
na Mecânica e na Topografia constituirão a base racional das noções a transmitir, desde os esforços simples e compostos, em Resistência, até o traçado"
construção e reparação de vias e estradas, tendo por escopo as aplicações mi-
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litares na paz e na guerra. A fim de tornar o assunto mais objetivo a Escola
deve possuir um mostruário com modelos de obras e estruturas, bem como'
exemplares dos diferentes materiais.
5 - No ensino da Tática o principal objetivo será, no âmbito de cada
Arma, o estudo eminentemente prático da organização, dos processos de combate e dos preceitos do serviço em campanha, à luz dos regulamentos que
lhes são inerentes. • Esses conhecimentos serão desenvolvidos progressivamente, sendo a atuação do cadete no máximo como subalterno. Além disse,
como subsídio, serão ministradas noções indispensáveis ao Emprêgo Combinado das· Armas, em situações simples, dentro do quadro do combate da
Divisão de Infantaria, comum para tôdae as armas. Deverão ser tratados:
A)

Na íníentsuíe :

A organização, a potência de fogo e a situação no âmbito da Companhia
e do Batalhão. tanto em combate como no serviço em campanha, caracter-igenhos, nas situações de combate e serviço em campanha;
_ o emprêgo das companhias de fuzileiros, de metralhadoras e de enzando-se a convergência de esforços nesses escalões:
_ redação de ordens, partes, etc. ;
_ funcionamento das ligações, transmissões, informações, observação, remuniciamento, alimentação e eerviço de eaúde, no quadro da Companhia e
do Batalhão.
B)

Na Cavalaria:

A organização e o emprêgo da Ala e do Regimento Divisionáric ou Independente no combate e no serviço em campanha, salientadas as' missões que
cabem à cavalaria trabalhando em proveito do comando e das demais armas,
e também o emprêgo do esquadrão de cavalaria ou de metralhadoras nas
mesmas situações, enquadrado ou isolado j
.........:. redação de ordens, partes, etc.;
- funcionamento das ligações, transmissões, informações, observação, r'emuniciamento, alimentação e serviços de saúde e veterinária, no quadro da
Ala e do Regimento de Cavalaria.
C)

Na Artilherie :

A organização e o emprêgo da Bateria e do Grupo no combate e demais
situações do serviço em campanha, caracterizando-se as atribuições de seus
órgãos principais nas diferentes missões que lhes são confiadas, principalmente
no que interessa à adaptação de seus fogos à manobra da infantaria e da
cavalaria;
- atribuições do comandante e demais órgãos da Seção nas mesmas
situações, no âmbito da Bateria;
- atuação nas marchas, reconhecimentos, preparação e ocupação de posição, execução e observação dos tiros;
~ redação de ordens, partes, relatórios, pedidos, etc.j
~ funcionamento das ligações, transmissões, segurança, informações, remuniciamento, alimentação e serviços de saúde e veterinária, no âmbito da
Bateria e do Grupo.
D)

Na

En~enharia :

A organização das unidades de engenharia e o emprêgo das companhias
de .sapadores mineiros, pontcneíros e de transmissões, tudo em situações muito
simples e especificando a atuação de cada uma dessas especialidades;
- as atribuições do comandante de Seção nas diferentes modalidades
de seu emprêgo em campanha;
- relatórios, partes, pedidos, etc.j
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- funcionamento dos órgãos de serviço das sub-unidades, no quadro do
combate da Divisão.
6 - O.estudo do Emprê{},o Combinado das Armas será ministrado, de
preferência em conjunto, aos cadetes das diferentes armas, com assistência
dos respectivos instrutores, de forma a lhes proporcionar noções precisas
sôbre :

a missão de cada Arma em ligação com as demais ;
a fisionomia geral do combate, tendo em conta a ação das diferentes
Armas em conjunto;
o emprêgo das Armas, em convergência de esforços;
- · 0 funcionamento dos Serviços.
O ensino tem por objeto, em essência, traçar o quadro -geral que permita,
não só a apresentação em conjunto das unidades das diferentes Armas, como
o campo de trabalho, onde deverá ser estudado o emprêgo das sub-unidades
de cada uma. O número de situações a criar, em um ano de instrução, nos
escalões Batalhão, Grupo, Regimento de Cavalaria e unidades de Engenharia
deve ser -reduaido ao estritamente necessário, com possibilidades de estudo na
carta e no terreno. Dêsse modo, se elucidarão com proveito, harmonia e
economia de tempo. as minúcias que interessam à instrução militar do cadete
neste particular.
7 - O ensino de Balística. compreendendo uma parte comum a tôdas
as Armas e uma particular ao cadete de Artilharia, será orientado tendo em
vista a resolução dos problemas de tiro do armamento em uso no Exército.
A pa; te comum abrangerá a Balística externa e desfeitos e noções sumárias
-de Balística interna. A parte peculiar à Artilharia versará sôbre a justificação balística das regras de fir'o;: -a elaboração, contextura '2 emprêgo das
tabelas do material Usado no Brasil e sôbre o tiro anti-aéreo. A feição objetiva do curso de Balística, com que o cadete se proverá dos recursos necessários para a compreensão perfeita e Justificada das regras práticas do tiro,
não autoriza os excessos matemáticos e os desenvolvimentos abstratos, só compatíveis com as exigências dos cursos técnicos. Com exemplos adequados
serão mostradas a elaboração e uso das tabelas de tiro e as leis de dispersão.
8 _. Na aula de Aplicações da Física, da Quimica e da Mecânica à arte
da guerra, do ponto de vista utilu ário do ensino' militar, deve-se obter uma
visão do conjunto sôbre os numerosos recursos que as, referidas ciências proporcionam à técnica bélica.

Dar-se-ão ao cadete os primeiros esclarecimentos, sistemáticos e essenciais, sôbre um determinado conjunto de materiais que êle terá de utilizar na
prática, como pólvoras e explosivos, motores, telêmetros, transmissores acústicos
e óticos, produtos para G. formação de atmosferas tóxicas e de cortinas de fumaças, agentes químicos de ernprêgo moderno bem como os respectivos meios
de defesa e de neutralização, e as noções essenciais de Metalurgia dos minérios ferrosos, suas ligas, e dos não ferrosos de aplicação na indústria militar.
De Meteorologia serão ministrados os conhecimentos essenciais e objetivos que permitam, quer pela observação direta, quer pelo exame das previsões feitas, tirar conclusões úteis à técnica do tiro e
conduta dar>' operações.
à

9 _ O estudo da História Militar visa iniciar o cadete no conhecimento
-dos fatos marcantes de campanhas típicas das épocas antiga, medieval e moderna, fazendo ressaltar, de modo concludente, a importância da organização
militar desde o tempo de paz, a evolução da tática e os processos de combate
.decorrentes do progresso constante do armamento.
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Além disso, ter··se-á sempre em vista, desde logo, incutir no espírito do
futuro oficial, pelo exame geral daquelas campanhas, o valor do chefe, a importância do equipamento bélico e a permanência dos princípios fundamentais
da guerra.
Sob êsses aspectos serão estudadas

~

- na História Militar Geral, em traços gerais, as batalhas típicas da
época de Alexandre, Aníbal, Frederico II e Napoleão, e as de Moltke, no
período pós-napoleônico, terminando sôbre considerações 'gerais a respeito da
Guerra Européia de 1914-1918 e da atual Guerra Mundial, simultâneamente;
- na História Militar do Brasil, a Campanha Cisplatina, a Campanha
de 1827, a Campanha de 1851-1852 e a Guerra da Tríplice Aliança.
CURSO DE INTENDÊNCIA

1 - No estudo da Administração Financeira do Exército, no 2.° ano do
curso, o cadete deverá ficar ao corrente do panorama da administração pública
do País, no que interessa ao Ministério da Guerra, e dos aspectos particulares
de. -administração militar, para o que lhe serão ministrados conhecimentos
sôbre a estrutura administrativa dêsse órgão, ciência das finanças e direito
fiscal. A seguir, no 3.° ano do curso, serão feitos, sob aspecto prático, comentários e exercícios sôbre a aplicação do regulamento do Serviço de Fundos
-dc Exército, visando orientar, esclarecer e preparar o cadete para o desempenho de funções nesse Serviço.
2 - Na aula de Topografia, ter-se-á em vista dar ao futuro oficial de
Intendência os conhecimentos gerais úteis em campanha e em exercrcros
táticos. Para isso, serão ministradas ncçõee gerais sôbra os prOC8SSOS de levantamentos expeditos e de elaboração das representações gráficas, seguiu.do-se a prática de operações no terreno, de modo a efetuar os trabalhos
mínimos de confecção de um croqui topográfico. Deverão também adquirir
conhecimentos essenciais de leitura de cartas e de seu emprêgo no terreno,
mediante a realização de trabalhos e problemas, tendo em vista aplicá-los nos
.asercíclos táticos.
3 - De Material de Intendência serão ministradas noções técnicas sôbre
matérias primas, artigos e indústrias correlatas, bem assim, a organização, o
"funcionamento técnico-administrativo e a contabilidade dos estabelecimentos e
.depósitos de Intendência.
4 - No ensino de Subsistência serão dadas noções dos principais alimentos, forragens e suas respectivas indústrias, concluindo-se pela organização,
"funcionamento técníco-admínistratívo e contabilidade dos estabelecimentos de
subsistência.
5 - O estudo da Escrituração Militar será feito em duas partes. A
1.a Parte visa proporcionar ao futuro subalterno de Intendência conhecimentos concretos de aplicação imediata nos corpos de tropa. Para êsse fim, o
.ensíno será eminentemente prático, objetivando a preparação do oficial almoxarife e aprcvisionador . Na 2. a Parte o ensino, igualmente prático, abrangerá tôdas as atividades atinentes à tesouraria, tendo em vista a preparação
do oficial tesoureiro. Sempre que possível, esta aula se valerá dos órgãos
-do Serviço em funcionamento na Escola.
6 - Na aula de Intendência em campanha serão dados os conhecimentos indispensáveis eôbre a organização e o funcionamento ·dos ôrgâos do Serviço de Intendência e os preceitos a. observar em campanha necessários às
funções de oficial subalterno dêsse serviço. Êsses conhecimentos serão ex-plorados progressivamente, de modo a permitir a solução de temas de apfi-
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cação desde as sub-unidades até o escalão Divisão, na parte relacionada com
a execução do reabastecimento. reaprovisionamento erp material de Intendência e demais misteres atinentes a êsse Serviço.

Êsses temas serão erga-

nizados dentro do quadro estabelecido para a aula de Emprêgo Combinado
das Armas.

Da Instrução Militar

Art. 14. A Instrução Militar, consoante o prescrito no Título lI, será
ministrada de modo que em cada um dos anos dos cursos sejam atingidos os
seguintes objetivos:
A)

Cwso das Armas

1,0 ano: Desenvolver as qualidades militares do nóveI cadete, praça
especial, proporcionando-lhe, além da instrução fundamental de Infantaria, os
conhecimentos elementares de armamento e material das armas de Cavalaria,
Artilharia e Engenharia, e hem assim de equitação, os quais poderão revelar
ac aptidões para cada Arma.
Na instrução de Infantaria, serão aprimorados os conhecimentos adquiridos, de modo a habilitar o cadete às funções de combatente no âmbito do
Grupo de Combate, Seção de Metralhadora e de Morteiro, e de comandante
de Esquadra e de Peça.
2.0 ano: Formar o sargento e os especialistas no quadro das sub-unidades (Companhia, Bateria ou Esquadrão). A preparação do cadete como
substituto eventual dos comandantes de pelotão e de seção constituirá o complemento da instrução militar, de modo a habilitá-lo à promoção, já no curso
de sua Arma, ao ano seguinte.
3. 0 ano: Completar a formação do comandante de pelotão e de seção,
iniciada no ano anterior, bem como a dos especialistas, desenvolvendo-a até
o âmbito do Batalhão, Grupo e Regimento. de Cavalaria, de modo que, ao
terminar o curso, o cadete esteja apto para o desempenho das funções de
oficial subalterno de sua arma, como comandante de pelotão ou seção, e com
os conhecimentos básicos para o desempenho de atribuições especiais como
oficial das transmissões, de informações," orientador, etc. A preparação do
cadete. como substituto eventual do comandante de sub-unidade, constituirá
o complemento de sua instrução militar.

B)

Curso de Intendência

1.0 ano: Desenvolver as qualidades militares de futuro oficial de Intendência, proporcionando-lhe, além da instrução geral, a educação moral e
física e iniciando, de modo uniforme, a instrução militar básica, necessária ao
desempenho das funções nas formações de trens, comboios e unidades orgânicas do Serviço de Intendência.

2,0 ano: Formar o sargento e os especialistas das
viço de Intendência e para as funções correspondentes
A preparação inicial do cadete, como comandante de
orgânicas do mesmo Serviço, constituirá o complemento
Iitar básica.

sub-unidades do Sernos corpos de tropa.
pelotão das unidades
de sua instrução rni-

3,° ano: Completar a formação do comandante de pelotão, iniciada no
ano anterior, bem como a dos especialistas, desenvolvendo-a até o âmbito
das unidades orgânicas do Serviço de Intendência, de modo que ao terminar
o curso, os cadetes estejam aptos para o desempenho dessas funções e para
o .exercício de outras que lhes competirem nos corpos de tropa.
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CAPÍTULO lI!
DAS LIÇÕES

Art. 15. Tendo em vista a orientação acima traçada e, ainda, a importância relativa do ensino a ministrar, os assuntos das diferentes aulas serão
distribuídos em lições, nos programas que forem organizados, da forma se-guinte :
CURSO DAS

ARMAS

1.0' Ano

1.a aula -

Geometria Analítica.

Cálculo Diferencial e Integral

Geometria Analítica
Cálculo Diferencial
Cálculo Integral

:

Total

2.a aula -

. 40 lições
. 25 licões
. '10 lições

:
__ ' ..

~_"""

Física Experimental
Noções sôbre medidas físicas e errcs
Termologia
_. '
Ótica
_
Acústica
Eletricidade

3. aula -

.
.
.

7 lições
18 lições
12 lições

.

8 lições
30 lições

.

75 lições

.
,

_

Total
8

75 lições

.. '"

Direito Público Constitucional, Penal Militar e Internacional
Direito' Público Constitucional
.
Direito Penal Militar ............•.................
Direito Internacional .. :
.
Total

·4.a aula -

50 lições

.

Geometria Descritiva e planos catodos e Sombras
Geometria Descritiva
Planos cotados
Perspectiva
Sombras
Total

20 lições
15 lições
15 lições

Perspectiva
.
.
.
.

42 lições
6 lições
8 lições
4 liÇÕ8S

.

60 lições

.
.

20 lições
50 lições

.

70 lições

.

42 lilções
20 lições
8 lições

2.° Mo
1. 8 aula -

Mecânica Racional
Cálculo vetorial. :
Mecânica

'

Total
2. a aula -

Química
Química inorgânica

~~::~~~Uí:r;:l~~: :::::::::::':.... .::::::::::::::
Total

"

.

70 lições
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Organização do terreno.

Fortificação (só para a Ar-

tilharia e Engenharia)

Organização do terreno
Fortificação

'

.
.

25 lições.

.

35 lições

4. 8 aula

Tática da Arma ......•..................... ,....

40 lições

s.a aula

Topografia, prática e desenho correspondente; noções

Total

de Topologia

............•••• - . : . . . . . . . . . . . .

10 lições.

65 lições,

3.° Ano

La aula -

Balística
Balística externa
.
Balística de efeitos ..............•.................
Balística interna

Complementos

3. a aula -

a Artilharia

Resistência dos materiais.
para a Engenharia)

,60 lições

Rodovias e Ferrovias (só

Noções de Grafostática, Resistência dos Materiais, estabilidade das construções e concreto armado ....
.Rodovias e Ferrovias, ..........................•.

30 lições.
20 lições .

Total ............................•.......

50 lições:

Aplicações da Física, da Química e da Mecânica à arte
da guerra. Noções de Metalurgia e Meteorologia
Aplicações
Aplicações
Aplicações
Noções de
Noções de

da Física
da Química
da Mecânica
Metalurgia
Meteorologia

.
.
.
.
.

15 lições.
20 lições'
20 lições
10 lições
5 lições.

,. :...

70 lições

;,

Total ......•.....•........... '
4. 8 aula

.

.

par~

Total
2. a aula -

' ..

35 lições.
10 lições
5 lições
10 lições.

História Militar, especialmente do Brasil
História Militar Geral ..........•.................
História Militar do Brasil .........•...............

.

50 lições

Tática da Arma
.
Emprêgo Combinado das Armas ...............•...

50 lições
39 lições.

Total .•......................... :

80 lições;

T~~

5. a aula -

20 lições>
30 lições

~

Tática da Arma e Emprêge Combinado das .Armas

.
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CURSO DE INTEND:e:NCIA

1.0 Ano

l.a aula:

Estatística

2.a aula

Física

50 lições

Noções sôbre medidas físicas e estudo dos- erros
.
.
Noções de .Mecêníce
Barologia .................•................. '
_.
Termologia
.
' .
Ótica .••.................' .....••................
Eletricidade
.
Meteorologia
_
_
.
Aplicaçôes
.
Total ...................•'
3.a aula -

.

Total

_..

aula
aula

0

20 lições
15 lições
15 lições

60 lições

Ano

Contabilidade geraL................. ... . ... . .... ..
Química

70 lições'

Química inorgânica
'Química orgânica
Química anal'itica

.
.
_•...............

25 lições
20 lições
25 lições

.

70 lições

.
_ .
.

30 lições
15 lições
15 lições

Total
3.a aula -

70 lições

50 lições

Geografia Econômica. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

1,a
2.a

lições
lições
lições
licões
lições
lições
lições
10 lições

Direito Público Constitucional, Penal Militar e Internacional
"
Direito Público Constitucional ..•...................
Direito Penal Militar
_
_.."
.
Direito Internacional
.

4.a aula -

5
5
10
10
6
20
4

Direito Civil, Comercial e Administrativo
Direito Civil
Direito Comercial
Direito Administrativo

_ .

60 lições.

4.a

aula -

s.a

(l.a Parte) .....................•..........._.'
.
aula "'--- Topografia ......•..................................

50 Ilções
50 lições

1,a
2.a
3.a

aula
aula
aula

Total

"

Administração financeira do Exército

3. 0 Ano

4.a aula

s.a

aula

Material de Intendência ......•....................
Subsistência
_
.
Escrituração Militar
.

40 lições.
40 lições
70 Lições

Administração financeira do Exército
(2.a Parte) .. _...............•.........._
Intendência em campanha
'""."._

40 lições
50 lições-

.
_ ~ . _.
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CAPíTULO IV
CONFERÊNCIAS.

PRÁTICA DE LÍNGUAS

Art. 16. Além das aulas previstas nos düerentes anos dos cursos po-derão ser realizadas conferências sôbre assuntos de cultura geral e, para o
Curso de Intendência, sôbre a organização dêsse Serviço nos Exércitos modernos e a sua evolução, importância e desenvolvimento.
Parágrafo único. Os planos dessas conferências, organizados anualmente,
serão submetidos à aprovação da Diretoria de Ensino do Exército.
Art. 17. Será ainda ministrada, em caráter facultativo, a prática falada
de espanhol, francês e inglês, tendo em vista a conversação corrente. A inscrição nas turmas dessas disciplinas não será obrigatória, não devendo ser
também preocupação principal apresentá-las numerosas. De preferência e
por designação do comando, serão indicados à inclusão nas turmas respectivas
alunos já com conhecimentos e prática falada da língua, por forma a que,
em pouco tempo, possam manter uma conversação fluente e, ao deixarem o
estabelecimento, se recomendem capazes para uma visita ao estrangeiro ou
para o serviço de intérpretes.
CAPíTULO V
A)

PROGRAMAS DE ENSINO E DE INSTRUÇÃO

Art. 18 . Os programas de ensino. organizados trienalmente pelos professôres catedráticos das diversas aulas e pelos instrutores chefes, serão, depois
de examinados pelo Comandante da Escola, submetidos à aprovação do Diretor
de Ensino do Exército, cinco meses antes do início das aulas, devendo ser
revistos anualmente. Uma vez aprovados, serão publicados em Boletim Escolar.
Art. 19 . Os programas das aulas serão divididos em lições, realizáveis
dentro do tempo fixado nos horários. Dêles deverá sempre constar a bibliografia respectiva e a indicação precisa dos livros adotados, bem como previstas as sessões necessárias às exemplificações, sem prejuízo do seu cumprimento integral.
Art. 20. É condição primordial, na organização dos programas, a es,colha, em cada matéria, dos conhecimentos essenciais que servem de base
aos estudos subseqüentes.
Art. 21. Na elaboração dos programas os professôres e instrutores terão
em vista que :
a) o ensino na Escola Militar deve ser, tanto quanto possível, objetivo,
porque se destina à formação de oficiais, homens de ação;
b) a eficiência do ensino não depende da, quantidade de matéria, mas
da qualidade e do modo por que é ela lecionada;
c) nos de matérias correlatas deve predominar o critério da cooperação
didática, para evitar repetições desnecessárias;
d) todos êles não podem deixar de constituir um plano de trabalho me1:ódico e econômico, realizável dentro de tempo predeterminado;
e) as suas diferentes partes devem ligar-se e completar-se mutuamente.
B)

MÉTODO E PROCESSO DE ENSINO

Art. 22. O ensino deve ser contínuo, gradual e sucessivo, no âmbito
de cada um de seus ramos.
Art. 23.
-

Para isso, é preciso:

que a teoria abranja .os problemas e as situações da vida real;
que a prátiell se firme em exemplos concretos;

193

ATOS DO PODER EXECUTIVO

_ que. exista correlação entre a teoria e a prática e entre as matérias
fundamentals e as de aplicação;
_ que haja seqüência lógica na enumeração e exposição das lições de
cada programa.
Art. 24. O ensino será realizado por meio de preleções, argüições, exposições pelos educandos, trabalhos em sala ou ao ar livre, demonstrações
experimentais em gabinetes e laboratórios, conferências, projeções cinematográficas e visitas e excursões.
Parágrafo único. As visitas e excursões, convenientemente organizadas
para obtenção de resultado proveitoso, devem ser precedidas de lições especiais em que se explicarão ao cadete os objetivos pesquisados para que êle
forme idéia clara do que irá observar.
Art. 25.

Na execução dos programas, o professor deve procurar:

a) estabelecer a cooperação, sincera e honesta, entre êle e o discípulo;
b) incutir e desenvolver no cadete hábitos de trabalho mental, de atenção e de reflexão e espírito de ordem, de análise e de síntese;
c) utilizar todos os recursos de clareza e precisão de linguagem para bem
se fazer entender;
d) preparar cuidadosamente as lições e sessões de ensino para melhor
rendimento de trabalho;
e) facultar ao cadete pedir esclarecimentos sôbre a matéria dada, no fim
de cada aula;
l) lançar constantes vistas retrospectivas sôbre os assuntos lecionados,
para que o cadete adquira visão de conjunto sôbre a matéria da aula;
g) fornecer notas escritas sôbre partes da matéria que, a seu critério, o
exigirem, ou escrever o conjunto do curso;
h) estimular a dedicação ao trabalho e desenvolver a confiança no esfôrço pessoal .

Art. 26. As prescrições dêste capítulo aplicam-se, também, observada
a necessária adaptação, aos programas de instrução militar.

CAPíTULO VI
COMISSÕES DE ESTUDO

Art. 27. O Comandante da Escola designará, quando fôr conveniente,
comissões, para:
a) estudar assuntos novos, emitir parecer e esclarecer pontos obscuros
em regulamentos ou instruções;
b) promover inquéritos relativos a planos e processos didáticos, efetuando
demonstrações, quando necessárias.

Art. 28. As comissões, a que se refere o artigo anterior, serão constituídas por professôres e adjuntos, especializados nos assuntos ou matérias
que forem objeto de estudo.
Art. 29. Essas comissões entregarão ao Comandante da Escola o parecer sôbre os estudos que houverem realizado, anexando os votos vencidos
devidamente fundamentados.
Art. 30. O Comandante da Escola arbitrará o prazo para a realização
dos trabalhos das comissões.
Cal. de Leis -

VoI. II

F. 13
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CAPÍTULO VII
DIREÇÃO DO ENSINO

Art. 31. A Direção do Ensino da Escola, uma entidade técnico-didática
a que são subordinados tecnicamente os professôres, instrutores, o corpo discente, bem como o pessoal dos serviços pertencentes ao ensino, compreende:
a) o Comandante da Escola, Diretor do Ensino da Escola;
b) o Subdiretor do Ensino Fundamental;

c) o Subdiretor do Ensino Militar.
§ 1.° O Diretor e os Subdiretores de Ensino dispõem de auxiliares
diretos e do pessoal necessário à execução dos serviços técnico-didáticos que
lhes estão afetos.
§ 2.° A Direção do Ensino dispõe ainda, nos serviços técnico-didáticos,
de um arquivo especializado de documentação didática e de uma biblioteca
para uso dos professôres e alunos.

Do Diretor de Ensino

Art. 32.
de Ensino.

A função precípua do Comandante da .Escola é a de Diretor

Art. 33. Nesta qualidade orienta o ensino e a instrução militar, organizando o ano escolar, consoante as diretrizes do presente regulamento, competindo-Ihe :
a) estabelecer um plano de ação que abranja o conjunto das 'atividades
escolares;
b) organizar o calendário dos trabalhos escolares, de modo a bem coordenar os três ramos do ensino: fundamental, profissional e a instrução
militar;
c) regular as condições gerais de utilização das dependências e mais recursos didáticos;
d) expedir as "Diretrizes Gerais para o Ano Escolar".
Art. 34.

Compete-lhe ainda:

a) superintender e fiscalizar todos os serviços técnico-didáticos da Escola;
b) zelar para que o ensino acompanhe o desenvolvimento da técnica e
o aperfeiçoamento dos processos didáticos ;
c) providenciar quanto aos meios necessários ao desenvolvimento do
ensino;
d) promover e incentivar, entre professôres e instrutores, a produção de
trabalhos didáticos e de educação, com o fito de facilitar o estudo dos cadetes
(livros didáticos, informações escritas, teses a defender, conferências, etc.);
e) resolver sôbre os trabalhos de qualquer natureza, organizados por professôres ou instrutores e submetidos à sua aprovação, determinando as providências que se tornem necessárias;
f) expedir diretrizes particulares para a marcha e desenvolvimento dos
trabalhos didáticos;
g) assegurar a perfeita coordenação dos trabalhos escolares, no que concerne à atividade didática em geral;
h) solucionar tôdas as demais questões referentes ao ensino, dentro das
normas. dêste Regulamento;
i) designar comiseêes 'para exames;
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j) corresponder-se diretamente com os estabelecimentos de ensino, nacionais e estrangeiros, para obtenção de esclarecimentos e permuta de publicações;
1) superintender os. exercicíos anuais de Emprêgo Combinado das Armas;
m) promover as sindicâncias necessárias para apurar as causas do mau
rendimento do ensino ou instrução e propor, por intermédio da Diretoria de
Ensino do Exército, as providências que julgar convenientes para corrigir as
deficiências notadas.

Art. 35.

São ainda atribuições do Comandante da Escola:

a) propor ao Diretor de Ensino do Exército as medidas que se tornarem

necessárias à eficiência do ensino ;
b) submeter à aprovação do Diretor de Ensino do Exército os pro~
gramas das aulas e da instrução. militar, assim como quaisquer normas, diretrizes ou instruções de assunto didático;
c) elaborar os planos e estudos ordenados pelo Diretor de Ensino do
Exército, a quem apresentará as sugestões que julgar convenientes.
d) trazer o Diretor de Ensino do Exército ao corrente da marcha dos
trabalhos escolares;
e) apresentar, até 30 de janeiro de cada ano, relatório circunstanciado
dos trabalhos referentes ao ano anterior, no qual proporá as medidas que
julgar' necessárias à vida 'e à eficiência do estabelecimento;
f) submeter à aprovação do Diretor de Ensino do Exército os planos de
publicações periódicas e de avulsos, mantidos por membros dos corpos docente
e discente, bem assim projetos de estatutos de associações de professôres,
instrutores ou de cadetes.

Dos Subdiretores de Ensino
Art. 36. Os' Subdiretores de Ensino serão nomeados, mediante indicação do Comandante da Escola.
Parágrafo único.

A função de Subdiretor será exercida:

- no Ensino Fundamental, por um professor catedrático, ou por um
Coronel com o curso de Estado-Maior ou o Técnico;
- no Ensino Militar, por um Tenente-Coronel da ativa, com o curso
de Estado-Maior.
Art. 37.

Cabe aos Subdiretores de Ensino, de um modo geral:

a) organizar o calendário do ano letivo, com a indicação dos horários
das aulas e demais trabalhos escolares, dentro das "Diretrizes Gerais para o
ano Escolar" ;
b) encaminhar, com parecer, ao Comandante da Escola os programas
das diversas matérias, elaborados pelos respectivos professôres . ou instrutores;
c) organizar, dentro dos prazos prefixados, depois de ouvir os professôres ou instrutores responsáveis pelas respectivas disciplinas, os horários ou
repertórios para as sabatinas escritas, provas gráficas, trabalhos práticos em
oficinas e laboratórios, exercícios práticos, visitas, etc.;
d) preparar, dentro das limitações estabelecidas no calendário, os programas semanais, em que serão consignadas as' partes de cada matéria que
deverão ser ministradas nos diversos dias da semana;
e) examinar os pontos e as questões para as diversas provas, formulados
pelos professôres ou instrutores responsáveis pelas respectivas' disciplinas, e,
em seguida, submetê-ias, com parecer, à aprovação do Comandante da Escola;
n. emitir parecer sôbre qualquer assunto referente ao ensino respectivo,
que lhe fôr determinado;
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g) organizar em conjunto, no início de cada ano, as turmas de aulas e
instrução, bem como, no decurso do ano, os índices alfabéticos e rembsivos
das decisões finais dos assuntos que lhes competem;
h) organizar e manter em dia a parte relativa ao arquivo especializado
de documentação didática;
i) organizar os planos de exame e propor ao Comandante da Escola as
comissões examinadoras para as provas das aulas e instrução militar;
j) fiscalizar a realização de exercícios, provas e exames;
1) superintender as provas do concurso para provimento dos cargos do
quadro do ensinu;
m) apresentar ao Comandante da Escola, até 15 de janeiro de cada ano,
relatório sucinto correspondente ao ano anterior, contendo o juízo sôbre a atividade exercida pelo pessoal do quadro do ensino da Escola, com referência
particular aos resultados alcançados por cada um nas turmas a seu cargo, e
estudo crítico sôbre a situação do ensino que lhe estêve ccnfiado, apresen,
tando as sugestões para melhorá-lo ;
n) dirigir e fiscalizar todos 05 serviços técnico-didáticos 3 seu cargo;
o) zelar pela fiel observância das prescrições do regime escolar;
p) entender-se diretamente com o pessoal do quadro do ensino respectivo e transmitindo-lhe as ordens do Comandante da Escola;
q) informar constantemente o Comandante da Escola sôbre a marcha
dos trabalhos escolares;
r) propor medidas ou providências para o melhor rendimento da atividade didática;
s) dirigir a organização do arquivo próprio de documentação de ensino
e fichários;
t) intervir junto aos professôres ou ínstrutores.. para harmonizar a aplicação dos métodos e processos de ensino;
u) expedir diretrizes para o desenvolvimento do ensino ou instrução a
seu cargo, e ordens de serviço ao pessoal sob sua jurisdição.
§ 1.0 O· professor catedrático, no desempenho da função de Subdiretor'
do ensino fundamental, poderá ter a seu cargo a regência de turmas.
§2.o Cabe ao Subdiretor do ensino fundamental superintender as provas
do exame intelectual do concurso de admissão à Escola.
§ 3.° O Subdiretor do ensino militar ministrará o ensino do Emprêgo
Combinado das Armas e dirigirá no terreno os exercícios correspondentes.
Dos Auxiliares
Art. 38. Como auxiliares da Direção de Ensino, nomeados por ato mio
nistertel e mediante indicação do Comandante da Escola, existirão:
- um adjunto do Subdiretor do ensino fundamental, Capitão combatente da ativa;
- um adjunto do Subdiretor do ensino militar, Capitão Combatente da
ativa.
Compete-lhes, no âmbito do ensino respectivo:
a) auxiliar o Subdiretor em suas atribuições;
b) dirigir a escrituração referente à correspondência e ao arquivo;
c) organizar e manter em dia o arquivo didático, de maneira a ser possível fácil verificação do ensino nos diferentes anos do curso;
d) redigir a parte do boletim diário, relativa ao ensino respectivo;
e) organizar anualmente o quadro do pessoal de ensino para oportun~
remessa à Diretoria de Ensino do Exército j
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f) conservar sob a sua guarda e responsabilidade as publicações sôbre
Leis, Decretos, Regulamentos, Avisos e outros documentos que constituam .a
legislação e regulem o funcionamento do ensino rmlitar em geral e o da
Escola em particular;
g) manter em dia os elementos referidos na alínea anterior, assim como
c-: registros, por assunto, dos pareceres à Diretoria de Ensino do Exército e
demais órgãos técnicos;
h) tomar as providências materiais que se fizerem necessárias ao ensino
e instrução dos cadetes, atendendo às solicitações dos profcssôres ou instrutores chefes.

CAPÍTULO VIII
QUADROS DE ENSINO E INSTRUÇ.~O-

A)

Ensino

Art. 39. O ensino é ministrado por professôres, distribuídos nas categorias seguintes:
a) professor catedrático;
b) adjunto de professor catedrático;

c) professor em comissão;
d) adjunto de professor em comissão;
e) professor extranumerário.
Parágrafo único. Nas aulas de ensino experimental, haverá ainda assistentes de ensino para auxiliarem os professôres respectivos.
Art. 40.

O quadro de ensino da Escola compreenderá:

a) três professôres, sendo um catedrático e dois adjuntos, para cede aula
do ensino fundamental como também para Balística e Topografia, podendo
ser nomeados pelo Ministro da Guerra professôres a título precário, sempre
que as necessidades do ensino assim o exigirem;
b) um professor catedrático e um adjunto para a aula de- Resistência
dos Materiais, Rodovias e Ferrovias;
c) um professor em comissão e dois adjuntos em comissão, nomeados
por três anos, para cada aula do ensino profissional, podendo ser admitidos
adjuntos a título precário, para atender às necessidades do ensino j
d) professôres, em número suficiente, para as aulas de línguas estrangeiras ;
e) conferencistas para os assuntos constantes do art. 16.
Dos Professôres
Art. 41. O professor catedrático é o responsável, perante a Direção de
Ensino, pela orientação didática de sua aula. fiel execução do programa e o
rendimento do ensino. Cabe-lhe especialmente:
a) ensinar a matéria da respectiva aula, executando e fazendo executar
o programa oficial, consoante ao' estabelecido no presente regulamento e às
diretrizes baixadas pela Direção de Ensino;
b) registrar, no livro de ponto de aura, a matéria tratada ou o trabalho
que houver realizado, bem assim, com antecedência de oito dias, o assunto
dos trabalhos escritos a serem efetuados pelos cadetes j
c) apresentar ao Subdíretor do. ensino respectivo, com antecedência
mínima de 24 horas, as questões propostas para as provas dos trabalhos
correntes;
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d)
cadetes,
e)
tivo, as

corrrgrr e julgar, coro os seus adjuntos, os trabalhos ,?orrentes dos
apresentando os resultados no prazo determinado;
entregar aos cadetes, por intermédio do Subdiretor de ensino respac.,
provas mensais corrigidas, as quais deverão ser por êles restituídas

no prazo máximo de 24 horas';
i) organizar os -pontos para os exames finais e formular, com seus ndjun.,
tos, as questões para as provas escritas, submetendo-os à aprovação do Sub.ít,
retor do ensino respectivo;
,
g) fazer - parte da comissão julgadora dos exames finais da aula que
lecionar, presidindo-a sempre que não houver colisão hierárquica, bem como
tomar parte na de outras aulas para que fôr designado;
h)' apresentar trienalmente o programa de sua aula e, anualmente, a proposta das modificações que julgar necessárias;
i) sugerir as medidas necessárias à eficiência do ensino sob sua imediata
responsabilidade;
j) cumprir fielmente as disposições regulamentares que lhe dizem respeito e observar cuidadosamente as instruções, ordens e 'recomendações da
Direção do Ensino;
1) comparecer às sessões das comissões de estudos de que fizer parte para
que fôr designado;
m) desempenhar as demais comissões ou tarefas que lhe forem atribuídas
no interêsse do ensino;
n) solicitar, por escrito, ao 8ubdiretot do Ensino, providências que se
relacionem com as necessidades da respectiva aula.

Art. 42.

Constituem deveres e atribuições do adjunto de catedrático:

a) cumprir os dispositivos enumerados no artigo anterior para os pro.

fessôres catedráticos, no que lhe fôr aplicável;
b) auxiliar o catedrático na organização dos programas, bem assim
cooperar em tudo 'o que fôr mister. para o melhor rendimento do ensino,
consoante o disposto no presente regulamento.

Art. 43. Aos professôres em comissão, seus adjuntos e aos professôres
extranumerários cabem os mesmos dever-es e atribuições dos professôres catedráticos e seus adjuntos, respectivamente;
Dos Assistentes de Ensino
Art. 44.

Aos assistentes de ensino incumbe:

a) conservar em boa ordem o gabinete ou laboratório a seu cargo;
b) cumprir as determinações dos profeesôres respectivos;
c) assistir E:S aulas do catedrático da matéria e organizar os pedidos de
material necessário aos trabalhos práticos que forem encaminhados pelo
professor;
d) permanecer, obrtgatõriamente, no gabinete ou laboratório durante o
expediente;
e) realiaer os cursos práticos que lha forem ordenados pelo professor
catedrático respectivo.
B) Instrução
Art. 45. A instrução será ministrada pelos instrutores-chefes, instrutores dos cursos das Armas e de Intendência, instrutores de Educação Física,
de Equitação, de Motomecaniaação, de Higiene Militar e de Higiene Veterinária e por auxiliares de instrutor em geral.
§ 1.0 Os instrutores são' imediatamente subordinados ao Subdiretor do
Ensino Militar, para todos os efeitos da instrução.
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§ 2.0 Os Departamentos de Educação Física, de Equitação e de Motornecanização deverão dispor de monitores especializados.
Art. 46. O número de instrutores e monitores especializados constará
do quadro de efetivos. Os instrutores e auxiliares. de instrutor de Higiene
Militar e Socorros Médicos e de Higiene Veterinária e Noções de Zootecnia
(equídios) serão escolhidos dentre os oficiais dos respectivos serviços da
Escola.

Art. 47. Ao Instrutor-chefe, Major da arma, com o curso de EstadoMaior, ou do Serviço de Intendência, incumbe:
a) organizar a instrução que lhe competir, segundo as normas estabelecidas no presente Regulamento e as diretrizes baixadas pela Direção do
Ensino;
b) dirigir e Hscaliaer .tôda a instrucão a seu cargo j
c) distribuir pelos instrutores e auxiliares os encargos da instrução
militar;
d) entregar ao Bubdiretor do ensino militar os programas pormenorizados
de instrução até 15 dias antes do início do ano letivo;
e) coordenar a organização dos quadros de trabalho semanais pelos i nstrutoreS, segundo suas previsões mensais;
f) exercer ação disciplinar e administrativa sôbre os instrutores, auxiliares
de instrutor e cadetes de sua Arma ou do Curso de Intendência, com atribuições análogas às de comandante de unidade incorporada;
,
g) ministrar a aula de Tática de sua Arma ou do Serviço de Intendência
em campanha, assistido pelos instrutores respectivos j
h) apresentar ao Subdiretor do' ensino militar juízo sôbre os instrutores
e seus auxiliares, ao fim de cada ano letivo.
Art. 48.

A.o instrutor incumbe:

a) organizar e apresentar ao Instrutor-chefe os quadros de trabalho se-

manais e fiscalizar a respectiva execução;
b) assegurar a execução do programa do Instrutor-chefe;
c) substituir o Instrutor-chefe em seus impedimentos;
d) como responsável direto, pela educação militar do cadete, incutir neste
o espírito de probidade, ordem e disciplina à altura dos deveres e atribuições
de futuro oficial;
e) prestar assídua e contínua assistência aos cadetes para que sua missão
educativa seja eficiente j
t) tomar a si certos ramos importantes da instrução, como seja a de
combate, distribuindo as demais pelos seus auxiliares, dentro das ncrmas estabelecidas pelo Instrutor-chefe, para maior rendimento do ensino.
Art. 49. Aos chefes dos Departamentos de Educação Física, de Equitação e de Motomecanização, compete:
a) dirigir e fiscalizar a instrução de seu Departamento, conforme as diretrizes do Subdiretor do ensino militar;
b) distribuir pelos seus auxiliares os encargos de instrução e organizar
os programas respectivos, enviando-os ao Subdiretor do ensino militar até
15 dias antes do início do ano letivo f
c) propor ao Subdiretor do ensino militar a cooperação dos auxiliares de
instrutor que julgar necessária;
d) organizar as turmas de instrução e distribuí-las aos auxiliares;
e) apresentar ao Subdíretor do ensino militar e aos instrutores-chefes
-interessados os quadros de trabalho semanal;
f) promover competições e demonstrações internas e dirigir as externas,
empenhando-se em estimular, entre os cedetes, como entre os oficiais, a prática das atividades do seu departamento;
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g) apresentar ao Subdiretor do ensino militar, juízo sôbre seus auxiliares,
no fim de cada ano letivo.

Art. 50.

Ao auxiliar de instrutor compete:

a) ministrar a instrução que lhe fôr afeta;
auxiliar o instrutor na sua missão educativa.

b)

Art. 51. Aos monitores dos Departamentos de Educação Física, Equitação e Motomecanização cabe cumprir as determinações do instrutor ou auxiliar de instrutor a que estiverem subordinados.
Art. 52. Compete ainda aos instrutores, de um modo geral, o desempenho de obrigações análogas às dos professôres e adjuntos, citadas nos artigos 41 e 42, no que lhes fôr aplicável.

TíTULO IV
Regime Escolar
CAPÍTULO I
ANO LETIVO -

DISTRmUlÇÃo DO TEMPO

Art. 53. O ano escolar terá início a 1 de março e finalizará a 31 de
dezembro. O ano letivo começará com o escolar e terminará a 15 de novembro. A segunda quinzena de novembro e o mês de dezembro destinam-se
aoc exames de fim de ano.
Art. 54. Na primeira quinzena de agôsto haverá exercícios de conjunto de Emprêgo Combinado das Armas, com a duração máxima de dez
dias, inclusive marcha ou viagem de ida e regresso, comportando pelo menos
um trabalho contínuo de 24 horas consecutivas.
Art. 55. O período de tempo compreendido entre o fim de um ano
escolar e o início do seguinte será destinado às férias, aos exames de segunda
época, ao concurso de admissão e "aos trabalhos relativos às matrículas.
Art. 56. O início e o encerramento de cada ano letivo serão feitos com
solenidade.
'
Art. 57. A distribuição do tempo necessário ao desenvolvimento do
ensino e da instrução, cabe aos Subdiretores de ensino fundamental e militar,
que submeterão suas propostas à aprovação do Comandante da Escola.
Art. 58. Os programas de trabalhos serão organizados de modo que o
tempo disponível se distribua de acôrdo com a percentagem do quadro
seguinte:

Anos

I

Para aulas, argüição e estudo

Para instrução militar

1.° ano

I

70

%

30

%

2.° ano

I

60

%

40

%

3.° ano

1

50

%

50

%
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Art. 59. Os cadetes dos diferentes cursos serão distribuídos por turmas,
quer para as aulas, quer- para a instrução e trabalhos práticos, dentro dos respectivos anos.
Parágrafo único. As turmas de aula terão no máximo 40 cadetes. As
de rrabalhos práticos de laboratório terão efetivo proporcionado aos meios e
instalações disponíveis.
Art. 60. Na consideração do dia escolar dever-se-á ter em vista que o
proveito intelectual do cadete não cresce com o número de aulas e que o
excesso se transforma em sobrecarga prejudicial à sua faculdade de reflexão.
Atendendo a êsse objetivo, o horário deve ser estabelecido de maneira que
o cadete aproveite as lições e se habitue ao trabalho metódico e progressivo.
Art. 61.
pecial:

Na organização do horário é preciso atender de modo es-:-

a) ao tempo de duração das aulas;
b) que o número de horas de trabalho corresponda ao esfôrço mental

máximo a que os cadetes possam ser submetidos diàr-iamente ;
c) à alternância bem equilibrada de horas de aulas, instrução, estudo,
higiene e alimentação, reservadas 8 horas para o sono dos cadetes;
â) às instalações escolares j
e) ao número .de alunos em cada aula, nos trabalhos práticos de laboreratório ou na instrução.
Art. 62. Nos horários devem ser previstos tempos destinados ao
estudo.
Art. 63. Na orgeniaeçâo dos horários a Chefia do Serviço de Saúde
da Escola funcionará como órgão consultivo.
Art. 64. A Escola Militar, em princípio, só participará da parada do
Dia da Pátria, a fim de não prejudicar o aproveitamento do ano letivo.
Art. 65. No período compreendido entre 23 a 30 do mês de junho
poderão ser concedidas férias aos cadetes.
Art. 66. As férias do pessoal em serviço na Escola serão concedidas
de. modo a não prejudicar os trabalhos escolares.

CAPiTULO II
FREQÜÊNCIA -

DESLIGAMENTOS

Art. 67. O curso de três anos, previsto no presente regulamento, não
poderá ser completado em prazo maior de quatro anos, sendo um dêles considerado de tolerância.
Parágrafo único. O ano de tolerância poderá ser gozado em qualquer
dos anos do curso.
Art. 68. É obrigatória a freqüência às aulas e à instrução. O comparecimento aos trabalhos escolares é considerado serviço militar, sendo as
faltas' registradas no livro respectivo e punidas nas formas precdtas neste
Regulamento e no Disciplinar do Exército.
Art. 69. Nenhum professor ou instrutor poderá dispensar o cadete de
aula ou sessão de instrução. O afastamento do cadete, no decurso de aula
. ou instrução, por motivo de fôrça maior, será objeto de parte ao Subdíretor
do ensino respectivo e registro no livro competente.
Art. 70. O comparecimento do cadete às aulas, trabalhos gráficos, de
laboratório e instrução será verificado:
a) pela ocupação da carteira individual, quando fôr o caso;
b) pela declaração escrita do chefe de turme .
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Art. 71. Será marcado um ponto ao cadete que, por motivo justificado,
faltar no mesmo dia' a uma ou mais aulas ou exercícios, ou que delas se
retirar, antecipadamente.
Parágrafo único.

Se a falta não fôr

justificada, ser-lhe-ao marcados

três pontos.
Art. 72. A justificação das faltas será feita perante o Comandante
da Escola; dentro de quarenta e oito horas, salvo caso comprovado de fôrça
maior.
Art. 73. Aplicam-se aos cadetes, no caso de doença, as disposições correspondentes do Capítulo V do Título IV do Regulamento Interno dos Serviços Gerais.
-

Art. 74. o número total dos pontos de cada cadete será mensalmente
publicado em Boletim.
Art. 75.

O cadete que completar trinta pontos durante o ano letivo,

será desligado. Entretanto, se as faltas resultarem de acidente em serviço
ou moléstia grave, verificados pelo Serviço de SaÚde da Escola, o desligamento só se dará quando se completarem quarenta e cinco pontos.

Art. 76. O cadete excluído de a~ôrdo com a disposição do artigo anterior, terá preferência à matrícula no ano seguinte.
Art. 77.

Será também desligado o cadete que:

a) cometer falta,

devidamente comprovada, que o incompatibílíze com

a dignidade do Corpo de Cadetes ou que comprometa o regime disciplinar
da Escola;
b) ingressar no mau comportamento, segundo as prescrições do Regulamento Disciplinar do Exé~cito;

c) fôr encontrado em flagrante uso de meios ilícitos durante a realização
de provas ou tenha sido êsse fato apurado em inquérito, a juízo do Comandante;
d) não revelar pendor ou aptidão para a carreira militar, após apuração
realizada pelos instrutores respectivos e comprovada pelo Comandante da
Escola;

c) não concluir, ou não puder concluir o curso, no prazo máximo de
quatro anos j
f) tiver deferido, pelo Comandante da Escola, o pedido de trancamento
de matrícula, por ínterêsse próprio ou motivo de saúde comprovado;

Art. 78.

O cadete excluído depois de iniciado o ano letivo perderá

o ano.

Art. 79. Só poderão servrematriculedos, desde que não hajam gozado
o ano de tolerância, os cadetes que houverem sido desligados pelos motivos
especificados no art. 75 e na letra f do art. 77.
Art. 80. Aos ex-alunos que tiverem deferidos os seus requerimentos
de rematrícula, será concedida a dispensa de exame intelectual, devendo,
porém, satisfazer os demais requisitos para a matrícula (prova de honorabilidade e exames médico e físico).
Parágrafo único. Em qualquer caso, não poderá ser rematrlculado
equêle que para concluir o curso atinja idade maior do que a do limite
máximo fixado para a matrícula acrescido de quatro anos.
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CAPíTULO !lI
VERIFICAÇÃO DO APROVEITAMENTO E EXAME

ArL 81. No intuito de aquilatar o aproveitamento do cadete e sua dedicação ao trabalho, bem como o valor do ensino, serão realizados:
trabalhos correntes;
exames finais.
Art . 82. A escale dos graus para julgamentos de trabalhos, provas e
eXames será de zero a dez.
§ 1.0 Os graus devem ser expressos até décimos, respeitadas as convenções vigentes sôbre aproximações numéricas.
§ 2.0 Proceder-se-á de maneira análoga com as diferentes questões que
constarem dêsses trabalhos, provas e exames, devendo, então, o resultado ser
obtido -pela média aritmética dos graus atribuídos a cada uma, observado o
que preceitua o parágrafo anterior.

Dos trabalhos correntes
Art. 83. Os trabalhos correntes, no ensino fundamental e ensino militar,consistirão em :
provas escritas mensais;
argüições;
trabalhos gráficos;
trabalhos de Iaboratôrto .

Provas escritas
Nessas provas o cadete resolverá as questões propostas pelos professôres,

o que' servirá para verificar se as aulas foram acompanhadas com aproveitamento, e, também, o ínterêsse do cadete relativamente à matéria lecionada.
As provas escritas mensais de cada aula realíaar-se-âo, ao mesmo tempo,
para todos os cadetes que disporão de hora e meia a duas haras para solução
d8S questões.
Nos meses de março, agôsto e novembro, não haverá provas
escritas.

Argüições

°

°

Ao fim de cada aula do dia, deverá
professor realizar argüições com
objetivo de verificar se o assunto ministrado foi bem apreendido e, no caso
negativo, voltar ao assunto para correção das falhas que houver observado .
Além das argüições obrigatórias, os professôres poderão chamai os cadetes
ao quadro, durante o desenvolvimento das lições. Pelas argüições feitas e
pelos chamados ao quadro, o professor formará conceito sôbre os cadetes,
traduzido em graus, que serão entregues -mensalmente à subdireçâovdo ensino
respectivo.

Trabalhos r,rálicos

°

Para certas, aulas, durante
ano letivo, serão realizados no maxrmo três
trabalhos gráficos, os quais. acompanhados de memória justificativa, substituirão as argüições nos meses em que se efetuarem.

Trabalhos de laboratório
Serão executados segundo propostas do professor ao Subdiretor do ensino
respectivo e darão lugar a relatórios feitos pelos cadetes em cadernos especiais,
denominados cadernos de trabalhos práticos.
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Graus de trabalhos
Art. 84. Depois de corrigidos e julgados, os trabalhos gráficos ou as
provas escritas mensais serão entregues aos cadetes, que os restíuirão no
prazo máximo de 24 horas, após tomarem conhecimento das correções feitas.
Art. 85. Cada cadete terá um grau mensal de aproveitamento por aula,
o qual será a média aritmética dos graus obtidos nos trabalhos do mês.
Parágrafo único. Os professôres remeterão ao Subdíretor do ensino respectivo, até 10 dias antes da realização da prova escrita mensal, os graus re-

lativos ao mês anterior.
Art. 86. Haverá um grau de aproveitamento bimestral para cada um
dos grupos de instrução especificados no art. 10.
§ 1.0 Os instrutores-chefes remeterão ao Subdiretor do ensino militar,
até o primeiro dia útil dos meses de junho, agôsto e outubro e 20 de novembro, os graus de aproveitamento dos cadetes no bimestre precedente.
§ 2.° Os graus, de que trata o parágrafo anterior, resultarão do aproveitamento demonstrado pelo cadete nos diferentes grupos de instrução. Para
êles influirão as argüições, observação da conduta, aptidão para o comando e
conhecimentos demonstrados.

Conta de ano
Art. 87. Encenado o ano
tará, por aula e por grupo de
Essa conta de ano resultará da
tememo mensal, para as aulas,
de, instrução.

letivo, a Direção do Ensino da Escola compuinstrução, 'a conta de ano de cada cadete.
média aritmética entre os graus de aproviee entre os graus bimeetreis, p~ra os grupos

Dos exames finais
Art. 88.

Haverá duas épocas de exame:

a) uma primeira época, entre 16 de novembro a 31 de dezembro;
b) uma segunda época, na primeira quinzena de fevereiro.
Art. 89. Só concorrerá a exames de primeira época, o cadete que obtiver em cada aula ou grupo de instrução conta de ano igualou superior a
três.
Parágrafo único. É considerado reprovado nas aulas ou grupos de instruçâo, o cadete que não obtiver a conta de pno estipulada no presente
artigo.
Art. 90.

Os exames finais obedecerão às seguintes prescrições gerais:

a) haverá um exame final para cada aula ou grupo de instrução;
b) o exame final, constará de provas escritas e orais ou práticas, conforme o assunto;
c) para o exame final de cada aula será designada uma ccmrssao examinadora de três membros, da qual fará parte obrigatôriamente, o professor
que houver lecionado aos cadetes submetidos à prova ou o instrutor do grupo
de instrução,. nas mesmas condições;
d) o grau da prova escrita será a média aritmética dos graus atribuídos
pelos três examinedores ;
e) o grau da prova oral será, também, a média aritmética dos graus
atribuídos pelos três examinadores;
f) o grau de aprovação por aula ou grupo de instrução resultará da
média aritmética simples da conta de ano, do grau da prova escrita e do
da oral ou prática;
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lD será considerado aprovado o cadete que obtiver média final superior
a três;

h) o grau zero em qualquer prova ou parte de grupo de instrução inabilita o cadete, o qual será considerado reprovado;
i) o cadete não poderá ser chamado a exame em mais de uma aula, ou
de um grupo de instrução no mesmo dia.

Art. 91. Os pontos para as prOV2~ de exame, organizados pelo professor de cada aula e aprovados pelo Comandante da Escola, serão, no mínimo, em número de vinte, devendo conter a matéria lecionada durante o
ano e, obrigatoriamente, uma parte vaga. O ponto sorteado para prova escrita não servirá para a prova oral.
Parágrafo único. Os instrutores-chefes' organizarão, em princípio, dez
pontos para os exames de cada parte do grupo, de acôrdo com as indicações
do gubdiretor do ensino militar.
Art. 92.
ticulares :.

As

provas escritas obedecerão às seguintes disposições par-

li) haverá provas escritas para tôdas as aulas, bem como para os grupos
de instrução que o exigirem;
b) a prova terá a duração mínima de duas horas e a máxima de quatro
horas;
c) as questões serão formuladas pela comissão examinadora e versarão
sôbre assunto da parte vaga, e do ponto sorteado;
d) o presidente da comissão examinadora estabelecerá o tempo para a
resolução das questões propostas dentro do estabelecido na letra b submetendo-o à aprovação do Subdiretor do ensino correspondente;
e) o presidente da comissão examinadora comunicará ao Subdíretor no
ensino, com antecedência de vinte e quatro horas, para conhecimento dos
examinandos, se êstes poderão ou não consultar livros, manuais, tabelas,
etc., para resolução das questões;
f) será considerado reprovado e sujeito à respectiva punição o Cadete que
infringir o disposto na letra c do art. 77;
g) terminadas e recolhidas as provas, a comissão examinadora delas fará
entrega à Direção do Ensino, de onde só serão retiradas para a necessária
correção, a qual será realizada em conjunto e antes das provas orais.

Art. 93. As provas orais serão atos públicos, e obedecerão às seguintes
disposições particulares:

s.a

a) haverá prova oral para tôdes as aulas, exceto para a
aula do 2.° ano,
a qual será substituída por prova prática;
b) cada examinando disporá de duas horas para meditar sôbre osassuntos do ponto que houver tirado por sorte, podendo então' recorrer a livros ou
a outros elementos escritos de consulta j
c) a Direção do Ensino fixará o número de alunos a serem examinados
por dia;
d) cada examinador poderá argüir o cadete pelo prazo máximo de vinte
minutos, quando se tratar de aula, ou trinta, quando de grupos de instrução;
e) terminada a argüição do último examinando, a comissão examinadora
procederá a apuração final de ecôrdo com os têrmos da letra f do art. 90,
lavrando em seguida uma ata do resultado obtido nesse dia.
Art. 94.
ticulares :

As provas práticas obedecerão às seguintes disposições par-

a) haverá provas práticas para os diferentes grupos de instrução militar;
b) o ponto será tirado à sorte, pelo cadete, trinta minutos antes de ser
chamado para o exame;
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c) para os exames relativos ao serviço em campanha e ao combate, o
cadete receberá a situação geral com uma hora de antecedência e terá trinta
minutos para pensar sôbre a situação particular, que lhe couber, antes de ser
examinado.
Art. 95. Só será submetido às provas práticas dos exames da instrução
militar o cadete já aprovado em tôdas as aulas do ano em que estiver matriculado.
Art. 96. Não haverá exames para direção de automóvel, tiro ao alvo,
equitação, educação física e esgrima, sendo o grau de aprovação a média aritmética da conta de ano e do conceito do instrutor respactivo, expresso em
graus. Os graus dessas partes da instrução serão somados aos das outras dos
respectivos grupos para apuração do resultado final.
Parágrafo único. Fica obrigado a prestar exame dessas partes da instrução o cadete que nelas não tiver alcançado conta de ano igualou superior
a três.
Art. 97. O cadete que não comparecer a qualquer prova de exame
será considerado reprovado. Entretanto, a juízo do comandante, nos casos
de doença grave, acidente ou nojo, será submetido à mesma prova,' desde
que o possa fazer antes do encerramento do ano escolar, quando na primeira
época, e até à abertura das aulas, quando na segunda época.
Art. 98. A exames de segunda época só será submetido o cadete que,
por doença grave, acidente ou nojo, não os tiver prestado em primeira época,
ou o reprovado em primeira época em duas aulas ou em dois grupos de instrução militar, ou ainda, em uma aula e um grupo de instrução militar.

Art. 99 No julgamento dos exames de segunda época proceder-se-á do
seguinte modo :
a) não haverá conta de ano, salvo para os que por doença grave, acidente ou nojo não os houverem prestado em primeira época;
b) o resultado do exame, nos casos da letra anterior in fine, será regulado de acôrdo com o disposto na letra f do art. 90 e para os demais casos
será a média aritmética dos graus das provas escrita e oral ou prática.

Art. 100. Só será promovido ao ano seguinte o cadete aprovado em
tôdas as aulas e grupos de instrução.
Art. 101. O cadete repetente fica obrigado a cursar de novo as aulas
em que tiver sido reprovado, bem como freqüentar tôda a instrução militar,
sendo no entanto dispensado das provas e exames dos grupos de instrução
em que tenha obtido aprovação.
Art. 102. Não será permitida a freqüência do ano seguinte com dependência de aula ou grupo de instrução do ano anterior.
Art. 103. O cadete aprovado em tôdas as aulas e na instrução militar
do ano em que estiver matriculado terá acesso ao ano seguinte, o que será
publicado em Boletim Escolar, após o exame de 2.8 época e juntamente com
a distribuição pelas Armas.

Classificação do ano
Art. 104. Os cadetes habilitados à promoção ao ano seguinte serão classificados por ordem de merecimento, avaliado pela soma do grau final da
teoria e do grau final da instrução militar. O resultado, aproximado até
milésimos, é denominado classificação do ano.

A'ros
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Distribuição pelas Armas

Art. 105 Terminados os exames do 1.0 ano do curso das Armas, os
cadetes que tiverem sido aprovados em tôdes as aulas e na instrução militar,
declararão, por escrito, na Direção do Ensino. em ordem de prioridade,três
das Armas em que desejam servir.
§ 1.0 De posse dessas declarações, a Direção "do Ensino organizará relações com os nomes dos candidatos a cada Arma, relacionados por ordem
decrescente de' classificação intelectual.
§ 2. 0 De ecôrdo com essas relações, o Comandante da Escola mandará
distribuir os cadetes pelas Armas escolhidas até preencher o número de vagas
existentes dentro da percentagem fixada pelo Ministro da Guerra.
§ 3.° O cadete não contemplado na Arma de sua primeira preferência
será incluído naquela em que ainda houver vaga, segundo a ordem de prioridade declarada e dentro do mesmo critério do grau de classificação do ano.
§ 4,.0 Preenchidas de acôrdo com êssa critério tôdas as. vagas atribuídas às Armas, aquelas que restarem em outra serão completadas compulsàriamente.
§ 5.0 A inclusão dos cadetes nas Armas será publicada em boletim escolar, não mais podendo ser alterada.
Classificação final de curso

Art. 106. Terminados os cursos da Escola, haverá uma cleeeiíiceçêo
final de curso, dada pela soma dos resultados de classificação de cada ano.
Art. 107. Nas clessífícaçôes de ano e na final de cursos, caso haja
empate, a precedência caberá:
a) ao que não tenha repetido o ano;
-h) ao mais antigo de praça;
c) ao mais velho.

Parágrafo único. Caso persista o empate, proceder-se-á a sorteio.
Declaração de Aspirantes a Oficial
Art. lOS. Ao terminarem os cursos da Escola Militar, os cadetes serão
declarados Aspirantes a Oficial da sua Anna ou do Serviço de Intendência
e' relacionados segundo a ordem decrescente de classificação final de curso.
Parágrafo único. A declaração de Aspirante a Oficial será publicada
em boletim escolar.
Art. 109. A leitura do boletim escolar, atinente à declaração de Aspirantes a Oficial, será feita com solenidade, em formatura do Corpo de
Cadetes.
Parágrafo umco . Nessa
seguinte compromisso:

solenidade

os

novos

Aspirantes

prestarão

O>

"Recebendo a nomeação de Aspirante a Oficial do Exército, assumo o
compromisso de cumprir rigorosamente as ordens que me forem dadas pelas
autoridades a que estiver subordinado; de respeitar os meus superiores hierárquicos; de tratar com afeição os camaradas e com bondade os subordinados; e· de me dedicar inteiramente ao serviço da Pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida".
Art. 110. Os Aspirantes a Oficial serão classificados em corpos de
tropa, onde permanecerão arregimentados, só podendo exercer a função de
subalterno nas sub-unidades, os das Armas, e as de aprovíslonador ou amoaarífe, os do Serviço de Intendência.
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CAPÍTULO IV
DAS MATRÍCULAS

Art. 111. Para matrícula na Escola Militar, os candidatos serão subms.,
tidos a um concurso de admissão realizado, de acôrdo com as instruções
baixadas pelo Ministro da Guerra, durante os meses de janeiro e fevereiro.
§ 1.0 As "Instruções para o concurso de admissão à Escola Militar"
conterão programas minucíosos, bem como as demais exigências necessárias
à matrícula.
§ '2.° Cabe à Direção de Ensino fi elaboração do anteprojeto das referidas instruçôes .

I -

DA INSCRIÇÃO

Art. 112. Além dos alunos com o 'curso completo das Escolas Preparatórias, poderão concorrer à admissão na Escola Militar os alunos do Colégio
Militar, as praças do Exército, Armada' e Aeronáutica, e os civis, desde que
possuam os exames do 2,° ciclo do curso secundário.
Art. 113.

A Inscrição para o _concurso será feita:

- para os candidatos procedentes das Escolas Preparatórias e Colégio
Militar, que satisfaçam a tôdas as exigências regulamentares, mediante rela~
çêes nominais enviadas pelos respectivos comandantes, imediatamente após a
terminação dos exames de primeira e segunda época, respectivamente;
- para as praças e civis, mediante petição dirigida ao Comandante da
Escola, a qual, acompanhada da documentação. exigida, deverá dar entrada na
Secretaria do estabelecimento, de 1 a 31 de outubro .
Art. 114. Para matrícula na Escola Militar, o candidato deverá satisfazer às seguintes condições:
a) ser brasileiro nato e solteiro;
b) ter a idade compreendida entre 17 anos feitos e 22 incompletos, referida ao dia 1 de março do ano de matrícula;
c) ter consentimento do pai ou tutor para verificar praça no Exército;
d) ter antecedentes e predicados pessoais que o recomendem ao ingresso
na Escola e ao corpo de oficiais, de que irá fazer parte, comprovados:
- para as praças, pelo juízo favorável do comandante do corpo ou chefe
do estabelecimento onde servir;
para os civis, consoante atestado de honoralibidade passado por dois
oficiais da ativa, da reserva de 1. a classe IOU do magistério do Exército, ou
por autoridade policial ou judiciária do local onde residir o candidato;
e) apresentar o civil declaração do pai ou tutor de que se responsabilizará pelas exigências regulamentares, quanto aos objetos de uso pessoal;
f) ter o curso secundário (2. 0 ciclo) de estabelecimento civil de ensino
oficial ou oficializado;
g) pagar uma taxa de inscrição, da qual ficam isentos os alunos das
Escolas Preparatórias, os alunos órfãos do Colégio Militar e as praças,

Art. 115, O requerimento de inscrição no concurso de admissão será
acompanhado dos seguintes documentos:
a) recibo da taxa de Inscríção, paga no Tesouraria da Escola;
b) certidão de idade, verbo ad verbwn;
c) ficha individual;
d) atestado de conduta do último estabelecimento de ensino que tiver
freqüentado; juízo do comandante ou chefe, para as praças; atestado de hcnorabilidade para os civis;
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e) atestado de vacinação antivariólica;
f) certificado do curso secundário (2.° ciclo) ;
g) consentimento, para verificar praça, do pai ou tutor, que se responsabilizará pela aquisição do enxoval regulamentar;
h) quatro fotografias, sendo duas de frente e duas de perfil, busto,
cabeça descoberta, formato 3 x 4 em ;
§ 1.0 É permitida a apresentação do certificado de curso secundário até
31 de janeiro.
§ 2.0 Não serão aceitos documentos que apresentem emendas, rasuras
ou outra irregularidade, assim como documentos discordantes quanto à filiação,
nome e idade do candidato.
§ 3.0 A Escola Militar divulgará, até 31 de dezembro, a relação dos
candidatos inscritos.
Art. 116. Para admissão na Escola, além dos requisitos de idade,
aptidão intelectual, idoneidade moral e capacidade física. é necessário que o
candidato seja brasileiro nato e que as condições de ambiente social e domésrico (nacionalidade, religião, orientação política e condições morais e profissionais dos pais) não colidam com as obrigações e deveres impostos aos
militares, nem sejam suscetíveis de obstar a um perfeito e espontâneo sentimento patriótico.
§ 1.0 Uma comissão de três oficiais examinará os documentos apresentados e indicará OS que julgar inaceitáveis, cabendo ao Comandante da. Escola
resolver em definitivo, de conformidade com as instruções em vigor para o
concurso. de admissão.
§ 2.0 O parecer da comissão e a resolução do Comandante terão caráter
reservado e serão conservados em cofre durante cinco anos, só devendo ser
incinerados no fim dêsse prazo.
§ 3.0 Poderão ser solicitados aos Comandantes de Região Militar os
esclarecimentos indispensáveis sôbre os candidatos não residentes no Distrito
Federal.
§ 4.° Os signatários de atestados de honorabilidade ficam obrigados a
prestar tôdas as informações exigidas pelo Comandante da Escola, a respeito
dos candidatos que houverem recomendado e de suas" famílias. Para êsse
efeito deverão declarar, no atestado, o corpo ou a repartição em que servirem,
se forem da ativa, e seus endereços, se forem da reserva ou autoridades
judiciárias.
Art. 117. O candidato, ao inscrever-se, fica sujeito a tôdas as condições
do concurso de admissão, não lhe assistindo nenhum direito à reclamação,
em caso de insucesso total ou parcial nas provas do concurso, ou por. falta
de vagas.

II Art. 118.

DO CONCURSO DE ADMISSÃO

O concurso de admissão abrangerá:

a) exame médico;
b) exame físico;

c) exame intelectual.

A)

Exame médico

Art. 119. Todos os candidatos inscritos serão submetidos ao exame
médico na Escola, ou onde fôr determinado pelo Ministro da Guerra, procedido pela Junta designada pela Diretoria de Saúde do Exército mediante
solicitação.da Diretorra de Ensino do Exército. AJunta será composta de
cinco membros: um oficial superior. presidente, um clínico, um cirurgião, um
oftalmotorrinolaringologista e um neuropsiquiatra e terá como auxiliar um
cirurgião dentista.
Cal. de Leis - VaI. II
F. 14
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Art. 120. A Junta Médica procederá ao exame de saúde de acôrdo
com as disposições em vigor (Portaria n.? 12, de 28-1-1937), exceto no que
fôr modificado pelas presentes Instruções, e dará o seu parecer, sob forma
d "Apto" ou "Inapto".
As decisões da Junta são irrecorríveis.
§ 1.0 Nos casos de incapacidade temporária, os candidatos só poderão
concorrer a nova matrícula no ano seguinte.
§ 2.0 Todos os candidatos serão submetidos à "Abreugrafia" do tórax
(processo Manuel de Abreu), devendo ser, para perfeita elucidação clínica,
radiografados os casos que exigirem maiores esclarecimentos, e também a
exame neuropsicológico, a fim de ser determinado o nível mental e os qualificativos caracterológicos.
§ 3.° A Junta poderá pedir, em relação a certos candidatos, o parecer
de médicos militares especialistas.
Art. 121.

A seleção médica visa eliminar os candidatos que:

1.0, sejam incapazes fisicamente, no que se refere às doenças, afecções e
síndromes que motivem a isenção definitiva, baixa ou reforma do Exército.
2.°, apresentem:
a) acuidade visual inferior a 1/2 para cada ôlho, desde que a correção
com os vidros atinja V
1. Quando a visão com um'ôlho fôr igual a
1. será tolerada a visão igual a 1/3 para o outro ôlho, caso a correção com
o vidro atinja a V
1. A correção para a visão ficar igual a 1 em cada
ôlho só é permitida quando, para satisfazer esta exigência, não necessite de
vidros esféricos de valor dióptrico superior a 3 dioptrias, quando míope, ou
mais forte que 2, na hipermetropia; nem tão pouco ser portador de astigmatismo só ccrrigível com vidros cilíndricos de mais de 2 dioptrias negativas ou
de 1 il2 positivas;
b) albinismo ou nistagmo;
c) leucomas ou lesões de fundo de ôlho, assim como a discromatosia,
em qualquer de suas variedades;
d) acuidade auditiva anormal para ambos os lados;
e) menos de 22 dentes nas arcadas dentárias, tratados e obturados, se
fôr o caso. não sendo tclerados raizes ou dentes infeccionados. Nestes
22 dentes devem estar compreendidos seis molares naturais opostos dois a
dois e que não sejam do mesmo lado, e todos os incisivos, sendo, porém,
nesse total de 22 tolerados quatro dentes artificiais (coroas de porcelana estamp.. das ou fundidas e dentes em bridge), isolados ou em conjunto, desde
que as bases se apresentem perfeitamente sãs, mediante verificação radiológica.
No cômputo dos seis molares opostos dois a dois serão tidos como existentes os terceiros molares (sizo) ainda não nascidos, desde que seja a existência dêles comprovada radiologicamente;
f) piorréia alveolar;
11) qualquer indício de tuberculose, ainda que cllnicamente curado;
h) altura inferior a 1,60 m ;
i) perímetro toráxico inferior a 74 centímetros;
j) pêso não correspondente à altura.

=

=

1tsses dois últimos índices (i e j) não devem, por si sós, constituir
elementos decisivos e, sim, pontos de referência no conjunto do exame feito.
Art. 122. Além dos exames do artigo anterior, será procedido o de
nível mental, por meio de testes conhecidos e já aferidos entre nós, devendo
cada candidato ultrapassar a escala limite dos testes normais. Serão apreciados os qualificativos caractereológicos pelo emprêgo de testes escolhidos
entre os de J. Downey, Thurtone, Pressey, Heuyer, Breuler e outros de igual
valor.
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B)

Art. 123.
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Exame físico

O exame físico tem por fim:

a) selecionar' os candidatos, cujo vigor seja compatível com os trabalhos

da Escola, o exercício das atividades militares e, futuramente, o desempenho
das funções de oficial ;
b) classificar, sob o ponto de vista de aptidão fisica, os candidatos selecionados.
§ 1.0 Para êsse fim, serão os candidatos submetidos às provas constantes do quadro abaixo:

Natureza das provas
I

Corrida de 60 m . .

II

Corrida de 800 m ..

Hl IV -

Condições de execução

Resultado mínimo

9 segundos
gundos

.
.

Corrida individual. Partida
livre

3 minutos e 30 se-

Em turmas, tendo um guia
de passada regulada

Salto em altura
com impulso......

1,10 m

.

São permitidas 3 tentativas, nessa altura minima

Salto em distância
com impulso.. . . . .

4 metros ... '" . . .

São permitidas 3 tentativas

v -

Trepar . '" ',' .....

VI -

Lançamento de pêso
de 5k ......•.....

12 metros .......•

Com as duas mãos sucessivamente. O resultado é
a soma das distâncias
obtidas com cada uma
das mãos

Levantar e transportar um fardo de
30k a SOm......

20 segundos

Modo de carregamento livre. Contagem do tempo: do levantar o fardo
até transpor a metade
chegada
'

VII -

VIII -

Dois flexionamentos combinados dos
quadris, um executado sôbre a
trave
'" .•

Fazer uma subida numa
barra à livre escolha
(por oitava ou com auxílio de uma das pernas),
e subir 3 m em corda
lisa, partindo da posição
em pé

.

Execução dos flexionamentos escolhidos pela comissão. Altura máxima da
trave 1,10 m

2i2
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li 2.° Os candidatos serão classificados de acôrdo com a média dos
pontos obtidos pela aplicação do "baremo" oficial, organizado pelo Departamento de Educação Física da Escola.
Nas provas de 800 metros e de equilíbrio não se aplicará o "baremo".
O resultado final será expresso por grau compreendido entre O alO,
denominado grau de exame físico.
Será eliminado o candidato que, em mais de uma prova, deixar de
atingir os limites exigidos.
li 3.° '0 exame físico terá início na época fixada pelo Comandante da
Escola.
Art. 124. Para o exame. físico, o Comandante da Escola nomeará uma
comissão constituída de oficiais especializados pertencentes ao Departamento
de Educação Física do estabelecimento.
C)

Art. 125 .
1.8 Prova
2.- Prova 3. 8 Prova 4. 8 Prova S.- Prova Art. 126.
gráfica.

E:r:ame intelectual

O exame intelectual constará das seguintes matérias:
Português (três questões) ;
Algebra (três questões) ;
Geometria e Trigonometria (quatro questões, duas de cada
mat6ria):
Desenho geométrico e projetivo (duas questões) ;
Noções de Física e Química (Mecânica Física, Barologia
e Química Geral).
Tôdas as provas serão aceitas, exceto a de Desenho, que será

li 1.° A prova de Português constará de uma questão de redação, uma
de sintaxiologia e uma de análise lógica de um trecho.
II 2.° A prova de Algebra constará de uma questão te6rica e duas práticas; a de Geometria e Trigonometria de uma questão teórica e outra prática
de cada matéria.
II 3.° As diferentes provas realizar-se-ão com o intervalo minimo de
24 horas.
Art. 127. O Comandante da Escola nomeará comissões examinadoras
compostas de três ou mais membros para cada prova.
II 1.° As comissões de que trata o presente artigo serão constituídas
de professôres da Escola, podendo, no entanto, por solicitação do Comandante,
ser designados pelo Diretor de Ensino do Exército docentes de outros estabelecimentos militares de ensino para completá-las.
II 2.0 Cabe às comissões examinadoras a organisaçãc das questões e o
julgamento das provas, sob a orientação do Subdiretor do Ensino da Escola.
Art. 128. Poderão ser designados pelo Comandante da Escola, para
81DÍliar. a fiscalização das provas, outros professóres ou instrutores do estabelecimento.
Art. 129. O exame intelectual será realizado durante a primeira quinzena do mês de fevereiro.
Art. 130.

No julgamento das provas obedecer-se-á ao seguinte:

a) na prova de Português, o grau de cada examinador será a média ponderada das questões formuladas, devendo ser atribuída os pesos 5 à questão
de redação, 3 à de análise e 2 à de sintaxiologia;
b) nas outraa provas, o grau do examinador, por matéria, será a média
aritmética dos graus atribuídos às questões;
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c) os graus de cada matéria, bem como o das respectivas provas, serão
a média aritmética dos graus conferidos pelos examinadores;
d) o grau variará de O a 10, devendo ser expresso por matéria até
décimos, respeitadas as convenções vigentes sôbre àproximações numéricas;
e) a autoria das provas será conservada em anonimato até a terminação
do trabalho de julgamento, quando se procederá a identificação pela Direção
do Ensino da Escola;
f) terminadas as provas, 8 comissão examinadora delas fará entrega à
Subdireção do ensino, de onde só serão retiradas para a necessária correção;
g) cada examinador escreverá, à margem das provas, o grau conferido
em cada questão e a média dêsses graus por matéria, auondo em seguida a
sua assinatura. O presidente da comissão escreverá a média aritmética dos
graus dos examinadores e assinará .em seguida;
h) '8 Subdireção do ensino fixará o prazo que não poderá exceder de
15 dias para julgamento das provas.
Art. 131. O grau do exame intelectual será a média ponderada entre
os graus das provas de Português, de Álgebra, de Geometria e Trigonometria
e de Noções de Física e Química, com o pêso 3 cada uma, e do de Desenho,
com o pêso 1.
Art. 132. O grau de admissão será a média ponderada entre o grau
do exame intelectual, com o pêso 7, e o grau de exame físico, com o, pêeo 3.

Art. 133.

Será considerado reprovado no exame intelectual o candi-

dato que:
a) utilizar meios ilícitos para a solução das questões, assinar as provas
ou nelas fizer sinais que possam ser tidos como' meios de identificação;
b) desrespeitar qualquer determinação da comissão examinadora relativa
à execução'das provas;
c) cometer qualquer ato de indisciplina durante a realização das provas;
d) obtiver grau inferior a três (3) em qualquer prova, ou zero (O) em
qualquer matéria;
e) obtiver grau de admissão inferior a três;
f) deixar de comparecer aos locais, dias e horas marcados para a realização das provas, ainda que por motivo de fôrça maior.

Art. 134. A Direção do Ensino da Escola fará a apuração final, elassificando os candidatos aprovados: segundo a ordem decrescente do grau de
admissão e organizará uma relação, cuja cópia será enviada à Diretoria de
Ensino do Exército até o dia 25 de fevereiro.

lI1 -

DA REAL1ZAÇAO DA MATRíCULA

Art. 135. Terminados os trabalhos do concurso de admissão, a Escola
publicará a relaçêo-dos candidatos aprovados, observada a ordem decrescente
de classificação, da qual enviará cópias à Diretoria de Ensino do Exército,
até o dia 1 de março.
Art. 136. A inclusão nos cursos da Escola se verificará segundo opção
dos candidatos - dentro da rigorosa ordem de classificação no concurso de
admissão. No caso de se verificarem faltas para atingir o número fixado
para qualquer deles, a inclusão se fará compulsoriamente.
Art. 137. O Comandante da Escola fica autorizado a matricular os
candidatos julgados aptos no exame médico, segundo a ordem de classificação
geral e dentro do número de vagas fixadas pelo Ministro da Guerra, de
acôrdo com a indicação por êle apresentada e proposta do Diretor de Ensino
do Exército.
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Parágrafo único.
1) os
2) os
3) as
4) os
crescente;
5) os
6) os
7) os

Em igualdade de condições terão preferência:

alunos das Escolas Preparatórias;
do Colégio Militar;
praças, em ordem hierárquica e de antiguidade;
civis que concorram pela primeira vez, em ordem de idade deex-alunos das Escolas Preparatórias;
ex-alunos do Colégio Militar;
civis que já tenham concorrido.

Art. 138 . A aprovação obtida no concurso de admissão só é válida
para o ano em que o mesmo se realizar.
Art. 139. Os candidatos deverão apresentar, na ocasião da matrícula,
os objetos de uso pessoal, especificados nas "Instruções para matrícula".

Art. 140. Os alunos das Escolas Preparatórias e do Colégio Militar
que obtiverem grau de aprovação seis ou superior, em cada uma das disciplinas do concurso de admissão à Escola Militar, ficam dispensados do exame
intelectual e terão suas matrículas asseguradas, com preferência sôbre os
demais candidatos, desde que satisfaçam às demais condições de exame médico
e físico.
Art. 141.
Escola Militar.

Os alunos do Colégio Militar e os civis verificarão praça na

TíTULO V
CAPíTULO I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 142. O Ministro da Guerra poderá determinar, sempre que a experiência de execução do presente regulamento aconselhar, modificações que,
eem alterarem sua estrutura geral, visem adaptar suas disposições a um
melhor rendimento do ensino, mediante proposição do Comandante da Escola,
aprovada pela Diretoria de Ensino do Exército.
CAPíTULO II
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 143. O presente Regulamento entra em vigor no ano de 1945.
Os cadetes matriculados no 3.0 ano terminarão o curso pelo RefUlamento anterior. A êsses cadetes serão também ministrados os conhecimentos constantes dos n. OS 4 e 5 da instrução militar da Arma a que pertencerem.
§ 2.0 Os alunos da Escola de Intendência do Exército que passarem
para o 2.° ano, deverão concluí-lo pelo atual Regulamento, daquele estabelecimento. Os que, porém, tiverem de repetir o }.O ano, prosseguirão o
curso pelo presente regulamento.
§ 1.°

Art. 144. Poderão concorrer a admissão à Escola os candidatos possuidores do certificado de conclusão do curso secundário fundamental, pelo
regime anterior" ao da Lei n.O 4.244, de 9 de abril de 1942, satisfeitas as
demais exigências.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945. -

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N.o 17.739 -
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DE 2 DE FEVEREIRO DE 1945

Cria função na Tabela Ordinária de Mensalista da Estrada de Ferro Noroeste
do Brasil

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art.
de Ferro
função na
Art.

LO Fica criada na Tabela Ordinária de Mensalista, da Estrada
Noroeste do Brasil, a série funcional de Merceologista, com uma
referência 21.
2.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.o 17.740 -

DE 2 DE FEVEREIRO DE 1945

Aprova novas especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da
exportação da piaçava

o Presidente da República, usando
tigo 74, letra a, da Constituição e tendo
Decreto-lei n.? 334, de 15 de março de
aprovado pelo Decreto n.o 5.739, de 29

da atribuição que lhe- confere o arem vista o que dispõe o art. 6.° do
1938, e o art. 94 do Regulamento
de maio de 1940, decreta:

Art. 1.0 -Ficam aprovadas as novas especificações e tabelas para elassíflcação e fiscalização da exportação da píaçava, assinadas pelo Ministro
de Estado dos Negócios da Agricultura.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Selles,

Novas especificações e tabelas para
exportação de pí açava, baixadas
fevereiro de 1.945, em virtude de
ro 334, de 15 de março de 1938,
Decreto' n.v 5.739, de 29 de maio

a classificação e fiscalização da
com o Decreto n." 17.740, de 2 de
disposições do Decreto-lei númee do Regulamento aprovado pelo
de 1940

I - A piaçava (Atalea tnrâiere Mart. e Leopoldina piaçava Wallace),
será classificada, segundo o seu preparo, em dois grupos, com as seguintes
denominações:
A) B) -

Piaçava em molhos
Piaçava cortada

Il A píaçava em molhos, correspondente ao primeiro grupo, será
diferenciada, segundo o diâmetro, em três classes, assim denominadas:
A)
B)
C)

Fina
Média

Grossa
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III - Para cada uma das classes, li que se refere o item anterior, ficam
estabelecidos três tipos, com as denominações seguintes:

Tipo 1 ou Primeira
Tipo 2 ou Segunda
Tipo 3 ou Terceira
IV Os tipos ordenados na forma do item precedente, terão os
guintes característicos:

~

Tipo 1 ou Primeira: - constituído de fibra limpa, sêca de coloração
natural e uniforme, bastante flexivel, resistente e com o comprimento mínimo de três metros (3,00 m).
Tolerância: - pequena quantidade de fibras não inferiores a
um metro e cinqüenta centímetros (1,50 m) de comprimento.
Tipo 2 ou Segunda: - constituído de fibra sêca, limpa, de coloração
natural mais ou menos uniforme, resistente, com regular flexibilidade e com
um metro e cinqüenta centímetros (1,50 m) ou mais de comprimento.
Tolerância: - pequena quantidade fibras não inferiores a setenta e cinco centímetros (0,75 m) de comprimento.
Tipo 3 ou Terceira: - constiuído de fibra sêca, resistente, limpa, de
coloração natural, com certa flexibilidade e que não possa, pelo seu comprimento, ser incluída no' tipo precedente .
Tolerância: - pequena quantidade de fibras curtas, não inferiores a trinta e cinco centímetros (0,35 m) de comprimento, ligeira variação na côr e pequena quantidade de detritos ou bagaço.
V - Tôda piaçava que, pelo seu estado de limpeza e teor de umidade,
não se enquadrar nos tipos descritos, deverá ser submetida a rebeneficiamento.
VI - Será classificada com a denominação de refugo, tôda piaçava que
não tenha flexibilidade e resistência normais.
VII - A tolerância em relação à mistura de fibras, admitida nos tipos
a que alude o item IV. não poderá exceder de dez por cento (10%), computados entre classes próximas.
VIII - A piaçava cortada, observadas as exigências quanto à côr, flexibilidade, teor de umidade, estado de limpeza e mistura de fibras, que, por
sua vez, não poderá exceder de dez por cento (10% ), será classificada em
três categorias, com as seguintes denominações:
A) B) -

C) -

Grossa
Média
Fina

IX - Os lotes de piaçava prontos para classificação, devem ser preparc.dos e arrumados de modo a permitirem facilmente as fiscalizações ou inspeções que se tornarem necessárias.
X - A identificação dos lotes, para os efeitos da classificação, far-se-á
pelas marcas registradas e por outros característicos, como número do lote.
número de ordem, pêso, etc., os quais deverão constar de pequenas etiquetas
presas dos molhos, ou assinalados de modo claro e indelével nos fardos ou
encapados.
XI - A piaçava em molhos e a piaçava cortada deverão ser .acondicionadas de modo a constituírem volumes, ou sejam, respectivamente, amarrados
e encapados. de boa aparência e conformação, os quais não poderão exceder
de sessenta quilogramas (60 kg) em relação à piaçava em molhos e de cinqüenta quilogramas' (50 kg) em relação à piaçava cortada.
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XII - No preparo dos padrões 'só poderão ser utilizados fibras em seu
estadO natural, ou sejam fibras obtidas por processo mecânico.
XIII As amostras padrões, observadas as disposições constantes dos
arts. 12; 13 e 14 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 5.739, de 29
de maio de 1940, serão válidas pelo prazo de um ano, contado da data de
seu fornecimento.
XIV - Não será permitido o acondicionamento e embalagem, considerando-se fraudes puníveis de ecôrdo com os arts. 88 e 89 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n.? 5.739, de 29 de maio de 1940, de:
a) fibras
respectivo;
b) fibras
c) fibras
d) fibras

com impurezas ou matérias-estranhas, não previstas no tipo
com excesso de umidade;
de coloração defeituosa;
danificadas pelo fôgo ou outro agente de destruição.

xv - Os certificados de classificação da piaçava, respeitadas as disposições do art. 36 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.? 5.739, de 29
de maio de 1940, será válido pelo prazo de um ano, contado da data de sua
emissão.
.
XVI - As despesas relativas à, classificaçâo e à fiscalização da exportação da piaçava e, bem assim, aquelas previstas no Regulamento aprovado
pelo Decreto n.? 5.739, de 29 de maio de 1940. para trabalhos realizados a
requerimento ou por solicitação da parte ou partes interessadas, serão cobradas de acôrdo com a seguinte tabela, por quinze quilogramas (15 kg) .
a) Classificação
b)

c)
d)
e)

(art. 80), inclusive emissão de certificado •.......................•...................
Reclassificação (art. 39), inclusive emissão, de certificado ...................•.... ;
.
Arbitragem (parágrafo único do art. 84)
.
Inspeção para os fins indicados nas alíneas c e do artigo 79 : ..•............••...........•..•..•.......
Taxa de fiscalização da exportação (art. 5.° do Decretolei n," 334, de 15 de março de 1938, e, arts. 81 e 82 do
Regulamento aprovado pelo Decreto n.? 5.739, de 29 de
maio de 1940), inclusive emissão de certificado
.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945. -

DECRETO

N.O

17.741 -

c-s
c-s

0,07

C'$

0,05
0,25

Cr$

0,04

C,.

0,04

Apolonio SaIles.

DE 2 DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o ddadão brasileiro Valdemar Siqueira a pesquisar mica e associados
no município de Espera Feliz, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o. artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei .n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Valdemar Siqueira a pesquisar mica e associados, no lugar denominado Boa Vista, no distrito de Caparaó, município de Espera Feliz, no Estado de Minas Gerais,. numa área
de vinte e nove hectares e noventa e sete ares (29,97 ha), delimitada por
um retângulo que tem um vértice a trezentos metros (300 m) no rumo magnético leste (E) da confluência do córrego dos Machados com o ribeirão Caparaô, e os lados que divergem no vértice considerado, têm a partir dêle, os

218

ATOS DO p'ODER EXECUTIVO

seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos metros (900 m) ,
cinqüenta e um graus nordeste (51 0 NE); trezentos e trinta e três metros
(333 m) , trinta e nove graus sudeste (39 0 SE).
'
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.

Art. 3.°

O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên-

tica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contr~rio.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, :24.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonío Sal1es.

DECRETO N.o 17.742 -

DE

2

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Abel José de Ávila a pesquisar mica e associados
no município de Rio Preto, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra B, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Abel José de Á vila a
pesquisar mica e associados numa área de trinta hectares e sessenta ares
(30,60 ha) , situada no imóvel denominado Sítio da Cidreira ou da Casa
Velha, distrito e município de Rio Preto, no Estado de Minas Gerais, área
essa delimitada por um retângulo que tem um vértice a cento e sessenta
metros (160 m), no rumo magnético cinqüenta e cinco graus
nordeste
(55° NE) da confluência dos córregos da Casa Velha e Poço das Pecas e
cujos lados divergentes dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: novecentos metros (900 m), cinqüenta e cinco graus sudoeste
(55° SW); trezentos e quarenta metros (-340 m) , trinta e cinco graus noroeste (35 0 NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e dez cruzeiros (Cr$ 310,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO NP 17.743 -

DE

2

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Ferreira dos Santos a pesquisar quartzo
e pedras coradas no município de Teófilo Otoni, no Estado de Minas
Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art . 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Sebastião Ferreira dos
Santos a pesquisar quartzo e pedras coradas numa área de cinqüenta e dois
hectares (52 ha), situada no imóvel denominado Pica Pau, distrito de Topázio, .no município de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais e delimitada
por um pentá~ono q~e tem um vérti;e n~ foz ?o. córrego Pica Pa~, afluente
do rio Mucun e cUJOS lados, a partir desse vér-tice, tem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos; quinhentos e setenta e seis metros (576 m),
quatorze graus nordeste (14° NE); quinhentos e oitenta metros (580 m),
setenta e seis graus noroeste (76° NW); oitocentos e vinte e quatro metros
(824 m), quatorze graus sudoeste (14° SW); quinhentos e oitenta e seis
metros (586 m), leste (E); cento e oito metros (108 m) , vinte graus nordeste (20° NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ.
digo. de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos e vinte cruzeiros (Cr$
520,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 ,de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolomo Salles.

DECRETO N.o .17.744 -

DE

2

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Fábio Salvador Rei a pesquisar calcário e
associados no município de.Ltepeve, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1,985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art: 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Fábio Salvador Bei a pesquisar calcário e associados numa área de seis hectares (6 ha), situada no
distrito e município de Itapeva, no Estado de São Paulo e delimitada por
um retângulo tendo um vértice a trezentos e oito metros (308 tu), no rumo
vinte graus 'sudoeste (20 0 SW) magnético do quilômetro trezentos e quinze
mais quatrocentos e noventa e quatro metros (Km. 315+494 .m) da rcdovia
Itapéva Ribeirão Branco e os lados que partem dêsse vértice com trezentos metros (300 m), e rumo trinta e sete graus nordeste (37° NR) magnêrico, duzentos metros (200 m) e rumo cinqüenta e três graus sudeste (53 0 SE)
magnético.
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
digo de Minas.

CÓ~

Art .3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autgn,
tica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N.O

17.745 -

DE

2

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza 8 cidadã brasileira Georgine Silva Guimarães a lavrar jazida de
calcário no município de Lavras, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Georgina Silva Guimarães
a lavrar jazida de calcário em terrenos situados na Fazenda lpiranga, no distrito de ljaci, no município de Lavras, no Estado de Minas Gerais, numa
área de um hectare quatorze ares e vinte e quatro centiares (1.1424 ha),
definida por um paralelogramo que tem um vértice situado à distância de
três mil e sessenta metros (3.060 m), com orientação magnética nove graus
sudeste (9° SE), da tôrre da Igreja de Ijaci, e cujos lados divergentes dêsse
vértice têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: duzentos e
trinta e oito metros (238 m), dezessete graus trinta minutos sudeste (17 0
30' SE); cinqüenta e dois metros (52 m) , oitenta e seis graus noroeste
(86 0 NW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes
do parágrafo 'único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código.
não expressamente mencionadas nêsse Decreto .
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à Uníâo, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autoríaação não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão eujéitas as servidões de solo' e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
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Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êete Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,00).
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Selíee,

DECRETO

N.O

17.746 -

DE

2

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriz~1 o

cidadão brasileiro Carlos René Conteville a lavrar jazida de calcário
e associados no município de Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlos René Conteville a
lavrar jazida de calcário e associados em 'terrenos situados na Fazenda do
Sítio dos Tanques, distrito de Euclidelândia, município de Cantagalo, no Estado do .Rio de Janeiro, numa área de cinqüenta hectares (50 ha) , definida
por um retângulo tendo um dos vértices situado à distância de mil duzentos
e setenta e sete metros e cinqüenta centímetros (1.277,50 m) , com orientação
oitenta e dois graus e vinte minutos nordeste (82 0 20' NE) do canto sudeste
(SE) da Estação Euclidelândia da Estrada de Ferro . Leopoldina e os lados
divergentes dêsse vértice têm os comprimentos e orientações respectivas de
mil metros (1.000 m) , vinte e sete graus nordeste (27 0 NE); quinhentos
metros (500 m) , sessenta e três graus sudeste (63 0 SE). Esta autorização é
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas
dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das se·
guintes e de outras constantes do mesmo Código, não ~xpressamente meneionadas neste Decreto.

e

Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem" a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas as servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
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Art. 6.° A autorização de lavra terá por titulo êste Decreto, que será.
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil cruzeiros (Cr$
1.000,00) .

Art. 7:°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIamo Salles.

DECRETO N.o 17,747 -

DE 2 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza a cidadão brasileiro Guilherme Furtado Portugal a pesquisar mica e
associados no município· de Rio Preto, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Guilherme Furtado Portugal a pesquisar mica e associados na fazenda Três Barras, no distrito e
município de Rio Preto, Estado de Minas Gerais, numa área de quinze hectares e noventa e um ares (15,91 ha) delimitada por um polígono retilíneo
irregular, que tem um vértice a trezentos e quarenta e sete metros (347m)
no rumo magnético cinqüenta e seis graus e quarenta e três minutos noroeste
(5.6° 43' NW), da confluência dos córregos Necarati e das Três-Barras; os
lados a partir do vértice considerado têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: setecentos e cinqüenta metros (750 m) , cinqüenta e cinco graus
nordeste (55 0 NE)j quatrocentos metros (400 m), trinta e cinco graus audeste (35 0 SE); dezoito metros (18 m) , cinqüenta e cinco graus sudoeste
(55° S\V)j quatrocentos e noventa e cinco metros (495 m), setenta e seis
graus noroeste (76 0 NW); quinhentos e quarenta metros (540 m), quetoree
graus sudoeste (14 0 SW); trezentos e oitenta metros (380 m), trinta e cinco
graus noroeste (35 0 NW),
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3,0 O título da autorização de pesquisa, que será uma .via autêntícs dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.? 17.748 -

DE 2 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cida.dão brasileiro Amadeu Mendes a pesquisar calcário, no
município de Itapeva, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da etribuíçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Amadeu Mendes a pesquisar calcário, no lugar denominado Fundão ou Faísqueiro, no distrito e
rnunicípiode Itapeva, no Estado de São Paulo, numa área de cento e oitenta
e quatro hectares (184 ha) , delimitada por um polígono que tem um vértice
a mil seiscentos e cinco metros (1.605 m), no rumo leste (E) e quinhentos
metros (500 m) no rumo norte (N), da confluência do córrego Água-Quente
com o rio Taquari-Mirim; os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos: duzentos metros (200 m) , norte (N); oitocentos metros (800 m) , oeste (W); oitocentos metros (800 m), norte (N); mil trezentos e cinqüenta metros (1.350 m), leste (E); mil cento e cinqüenta metros (1.150 m), vinte e nove graus sudoeste (29° SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que serâ uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil oitocentos e quarenta cruzeiros (Crê
1.840,00> e' será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.749 -

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1945

Altera e cria Tabelas Numéricas de Pessoal Mensalista de estabelecimentos do
Ministério da Guerra que possuem economias próprias

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigO 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, conforme as relações anexas, as Tabelas Numéricas de Pessoal Mensalista dos seguintes estabelecimentos do Ministério
da Guerra: Estabelecimento de Subsistência Militar da 4. Q Região Militar,
Seção Comercial de Material de Intendência do Rio, Estabelecimento de Subsistência Militar do Rio, e do 3.° Batalhão Rodoviário - Armazém Reembolsável Regimental.

Art. 2.0 Ficam criadas, conforme as relações anexas, as Tabelas Numéricas de Pessoal Mensalista da Diretoria do Material Bélico do Exército e
do Estabelecimento de Subsistência Militar da lO.a Região Militar, do mesmo
Ministério.

224

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 3. 0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto correrá
à conta das rendas dos respectivos, estabelecimentos, de acôrdo com o artigo 1.0 do Decreto-lei D.o 3.490, de 12 de 'agôsto de 1941.
Art. 4.°

1tste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO Noo 17,750 -

DE 5 DE FEVEREIRO DE 1945

Aprova projeto e orçamento para a construção de 18,92 km do trecho TerezinsNatal da rodovia Tereeine-Pícos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único, Ficam aprovados o projeto e orçamento que com êste
baixam, .devidamenta rubricados, na importância de Cr$ 1.908.000,00 (um
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milhão novecentos e oito mil 'cruzeiros). sendo Cr$ 1.148.000,00 de pessoal
e Cr$ 760.000,00 de material, para a construção de 18,92 km do trecho Te.
rezinâ-Natal, 'da rodovia Terezina-Picos, no Estado do ,PiauÍ.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1945, 124.° da ndependência e 57.<1
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECR-ETo

N.o

17.751 -

DE

'5

DE

1945

FEVEREIRO DE

Aprova projeto e orçamento pata o sexto e último trecho da ligação íerreviária Joaquim Murtinho à Fazenda Monte Alegre, na Rêde de Viação
Paraná-Santa Catarina

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o 1:Irtígo 74, letra a,da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância
de Cr$ 40.865.634.80 (quarenta milhões oitocentos e sessenta e cinco. mil
seiscentos e trinta e quatro cruzeiros e oitenta centevosj ; que com êste baixam, rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de
Ferro, para a construção do sexto e último trecho da ligação. ferroviária de
Joaquim Murtinho à Fazenda Monte Alegre, compreendido entre os km 98 +
259,61 e 121 + 966,00, na Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina.
Rio de Janeiro. 5 de fevereiro de 1945, 124.° da ndependêncíe e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. o 17.752 -

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1945

Revalida a concessão outomede pelo Decreto n. o 14.094, de 26 de novembro
de 1943, à Prefeitura Municipal de Piremboíe, Estado de São Paulo,
para distribuição de energie elétrica.
Não fol publicado ainda no "Diário Oficial" por falta de pagamento.

DECRETO N:O 17.753 -

DE

5 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza José Antonio Meziata a ampliar as instalações hidtoelétricas da
Empr~sa de, Fôrça e Luz de Santo Antônio da Ale!Jria,' no Estada de
São Paulo, e dá. outras providência.
Não foi pubHcadoainda no- "Diário Oficial" por falta de pagamento.
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DECRETO N. ° 17.754 -

DE S DE FEVEREIRO DE 1945"

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ibireeeú, Estado do Espírito Santo, a estebelecea usina termo-elétrica.
Não foi publicado ainda no "Diodo Oficial" por falta de pagamento.

DECRETO N.O 17.755 -

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Fábio Vidigal de Vasconcelos a pesquisar mica
e eeeocícâoe no município de Tombos, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Fábio Vidigal de Vasconcelos
a pesquisar mica e associados numa área de vinte e seis hectares, cinco ares
e sete centiares (26.0507 ha), situada na fazenda de Oliveira, distrito e município de Tombos no Estado de Minas Gerais e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a trezentos metros (300 m), rumo setenta e seis graus
e trinta minutos sudoeste (76°30' SW) magnético da confluência dos córregos
Vitória e Grata e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes CJ~n
primentos e rumos magnéticos: trezentos metros (300 m), dezenove graus
e quinze- minutos sudoeste (19°15' SW); duzentos e cinqüenta metros (250 m),
setenta e nove graus sudoeste (79° SW); duzentos e cinqüenta e cinco metros
(255 m), sessenta e sete graus e dez minutos noroeste (67°10' NW); cento
e' sessenta metros (160 m), quinze graus e trinta minutos noroeste (15°30'
NW); duzentos metros (200 m), treze graus e quarenta e cinco minutos nordeste (13°45' NE); trezentos e cinqüenta metros (350 m), sessenta graus
nordeste (60° NE); quatrocentos metros (400 m), quarenta e três graus sudeste
(43' SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmoa estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1945, 124,0 da Independência e
da República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio SaIles.

DECRETO N,o 17.756 -

DE

5

DE FEVEREIRO DE

57/~

1945

Autoriza a emprêsa de minereçêo Sociedade de Minérios Ltde, a pesquisar
mica e associados no município de Quixadá, do Estado do Ceará

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art . 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,v- 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa de mineração Sociedade de Minérios
Ltda . a pesquisar mica e associados numa área de duzentos hectares (200 ha),
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situada no lugar denominado Pimenta, distrito de Banabiú, do município de
Quixadá, do Estado do Ceará e delimitada por um retângulo tendo um vértic~
a cem metros (100 m), rumo dezesseis graus nordeste (16° NE) magnético
da- fóz do córrego Gaspar afluente do riacho' Fechado e os lados que partem
dêsse vértice com dois mil metros (2.000 m ) e-rumo dezesseis graus sudoesta
(16° SW) magnético, mil metros (1.000 m ) e rumo setenta e quatro graus
noroeste (74° NW) magnético.
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

00

Art. 3.° O título da eutoríaação de pesquisa que será uma via autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00) e será
transcrito DQ livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57/'
da República.
GETULIO VARGAS •

.Aooíonio Salles.

DECRETO N," 17.757 -

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Geraldo Jardim Brandão l.l pesquisar quartzo
e associados no município de Boceíóve, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da .Repúbllca, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, ·letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, ue
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Geraldo Jardim Brandão
a pesquisar quartzo e associados numa área de sessenta hectares (60 haj , situada no lugar denominado Lavra Pindaíba, distrito de Terra Branca, município de Bocaiúva, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um
retângulo que tem Um vértice a oitocentos e oitenta metros (880 m ) , rumo
megnétíco doze graus sudeste (12° SE) do ponto de cruza-mento da estrada
de tropa Itacambira-Caceratíba com o córrego Pindaiba e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
mil e duzentos metros (1.200 m ) , cinqüenta e cinco graus nordeste (55 0 NE);
quinhentos metros (500 m), trinta e cinco graus sudeste (35° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via eutêntice,
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) e selá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da .Agrtcultura .
.
Art. 4,0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e
da República.
GETULIO VARGAS.·

Apolonio Salles.

57.~
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DECRETO N.? 17.758- DE 5 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Moacir Cempoline França a pesquisar quartzo
e pedras coradas no município de Capelinha, no Estado de Minas Gerias

o

Presidente da República, usando da

atribuição que lhe confere o

art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Moacir Campolina França
a pesquisar quartzo e pedras coradas numa área de quarenta e nove hectares
e' vinte e quatro ares (49.24 ha), situada no lugar denominado Santa Rita,
no" distrito e município de Capelinha, no Estado de Minas Gerais, área essa
delimitada por um paralelogramo que tem. um vértice a setenta metros (70 m)
no rumo magnético dezesseis graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (16°45'
SW) da confluência do córrego do jucelíno no ribeirão Urupuca e os lados.
divergentes dês se vértice. têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
oitocentos metros (800 m) , oitenta e três graus e trinta minutos sudeste (83°30'
SE); seiscentos e vinte e cinco metros (625 m) , dezesseis graus e trinta mio
nutoS sudoeste (16°2.0' SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmoe estabelecidos nc
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.1"
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaI1es.

DECRETO N.O 17.759 -

DE 5,DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza a Emprêsa Industrial de Minérios Mireceme Limitada a pesquisar
argila ~o município de Miracema, Estado do Rio de Janeiro

o

Presidente da

República, usando da

atribuição que lhe confere o

art." 74. letra a, da Constituição e nos têrmos do De-creto-lei ú? 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), de-creta:
Art. 1.0 Fica ~uloriz8:da a Emprêsa Industrial de Minérios Miracema
Limitada a pesquisar argila no lugar denominado São José. no distrito e município de Miracema, Estado do Rio de Janeiro, numa área de trinta hectares
(30 ha ) , delimitada por um polígono retilíneo irreguler. que tem um vértice
a quinhentos e trinta metros (530 m) no rumo' cinqüenta e nove graus sudeste
(59° SE) do ponto de intercessão do eixo da rodovia Miracema-Pádua com o
eixo da estrada que se dirig'e para a Fazenda da Liberdade, e os lados a partir
do vértice considerado têm: cento e setenta e cinco metros (175 m), cinqüenta
e seis graus sudeste (56 0 SE); cento e dez metros (110 m ) , vinte e oito graus
e trinta minutos sudoeste (28° 30' SW); cento e oitenta e três metros (183 m ) ,
quatorze graus e trinta minutos sudeste (14°30' SE); setecentos e setenta
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metros (770 m) , trinta e quatro graus sudoeste (34 0 SW); trezentos e vinte e
três metros (323 m), cinqüenta e seis graus noroeste (56 0 NW); mil metros
(1. 000 fi), trinta e quatro 'graus nordeste (34° NE).
Art. 2,0 Esta autorização é outorgada nos têrmoa estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no Hvro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de '1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.760 -

DE

5 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Orlando Rodrigues Pereira a pesquisar mica
e associados, no município de Muriaé, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Orlando Rodrigues Pereira
a pesquisar mica e associados, no local denominado Fazenda Jardim, distrito
de Bom Jesús da Cachoeira Alegre, município de Muriaé, no Estado de Minas
Gerais, numa área de setenta hectares (70 ha), delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice a duzentos e dez metros (210 rn }, no rumo
magnético quarenta e três graus trinta minutos sudoeste (43°30' SW) da
confluência dos córregos Jardim e J ardinsinho; os lados que convergem no
vértice considerado, têm a partir dêle os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e noventa metros (790m), oitenta e três graus sudeste
(83 0 SE); quinhentos e trinta metros (530 m) , setenta graus sudeste (70° SE);
quinhentos e quarenta metros (540 m), sessenta e dois graus trinta minutos
nordeste (62°30' NE); cento e noventa metros (190 m) , três graus trinta
minutos noroeste (3° 30' NW): duzentos e sessenta metros (26ú m), sessenta
e quatro graus noroeste '(64° NW); setecentos e oitenta metros (780 m), oitenta
e cinco graus sudoeste (85° SW); seiscentos e cinqüenta metros (650 m) ,
setenta e oito graus noroeste (78 0 NW); duzentos e quarenta metros (240 m) ,
sessenta - e. oito graus noroeste (68° NW); quatrocentos e cinqüenta metros
(450 m), quinze graus sudeste (15° SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos n'l
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica:
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos cruzeiros (Cr$ 700,00) e eeré
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral de
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57}
da República.
GETULIO VÁRGAS.

Apolonio SaIJes.
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DECRETO NP 17. 761-DE 5 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Rebele de Andrade a pesquisar mmerzo de
zircônio no município de Anâmâee, no Estado de Minas Gerais

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
:29 de janeiro de 1940 (Código de Minas ) , decreta:
ert..

Art. 1.0 Fica autorizado o cídedêo brasileiro José Rabelo de Andrade a
pesquisar minério de aírcôn!o numa área de cem hectares e cinqüenta ares
(100.50 ha), situada no lugar denominado Campo dos Moirões distrito e
município de Andradas. no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por
um trapézio Que tem um vértice a quatrocentos e dez metros (410 m) no
rumo magnético quarenta graus e cinqüenta minutos noroeste (40°50 1 NW)
da confluêncÍa do córrego Tonico no ribeirão Tamanduá e os lados, a parti"
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e dez
metros (1.010 m), cinqüenta e seis graus e trinta e cinco minutos noroeste
(56° '35' NW); mil e duzentos metros (1.200 m), quarenta e um graus
e vinte e cinco minutos nordeste (41°25' NE); mil e vinte metros (1.020 m)
trinta e quatro graus e trinta minutos sudeste (34°30' SE); oitocentos e dez
metros (810 m), quarenta e um graus e vinte e cinco minutos sudoeste
(41°25' SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de mil e dez cruzeiros (Cr$ 1.010,00) e será
tramcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4;° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. t l
da República.

GETULIO VARGAS.

ApoJonio SaIles.

DECRETO N.o 17.762 -DE 5 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza os cidadãos brasileiros João Gomes Teixeira e Cícero Aranha a pesquisar .mica no município de Peixe, no Estado de Goiás
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei· 0.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros João Gomes Teixeira
e Cícero Aranha a pesquisar mica numa área de quatrocentos e noventa e nove
hectares (499 ha), situada no distrito e município de Peixe, no Estado de
Goiás, delimitada por um pentágono que tem um vértice na fóz do córrego
Ãgua Bonita, afluente do Rio das Almas e cujos lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos é rumos: três mil e duzentos metros (3.200 m),
três greua sudeste (3° SE); dois mil duzentos e vinte metros (2.220 m),
oitenta e oito graus trinta minutos nordeste (88°30' NE); mil e duzentos
metros (1. 200 01), quatro graus trinta minutos noroeste (4°30' NW); mil
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e quinhentos metros (1.500 m), quarenta e cinco graus noroeste (45 0 NW);
mil e quinhentos metros (1.500 m), cinqüenta e quatro graus noroeste
(54 0 NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmcs estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.°. O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e noventa cruzeiro~
(Cr$ 4.990,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de jeneíro; 5 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaÍlas.

DECRETO N;o 17.763 -

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Aristides Praxedes Dias li pesquisar ceulim no
município de Mar de Espanha, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Aristides Praxedes Dias a
pesquisar ca:ulim numa área de oito hectares sessenta ares e nove centíeres
(8,6009 ha), situada no imóvel Barra Mansa, distrito de Santo Antônio do
Chiador, no município de Mar de Espanha, no Estado de Minas Gerais e delimitada por uma poligonal que tem um vértice a quinhentos metros (500 m},
rumo setenta e um graus quarenta minutos noroeste (71 0 40' NW) magnético, do cemitério local e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: cento e quarenta e nove metros (149 m),
vinte e nove graus trinta minutos nordeste (29 0 30' NE); duzentos e dez
metros (210 m), setenta e sete graus dez minutos noroeste (77 0 10' NW);
cento e setenta é cinco metros (175 m), sessenta graus sudoeste (60 0 SW);
trezentos e vinte e quatro metros (324 m), cinco graus sudeste (50 SE); trezentos e quarenta e nove metros (349 m) , quarenta e seis graus cinqüenta
minutos nordeste (46 0 50' NE).
Art. 2.0 Esta eutoriaacão é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O,. título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral de
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.(
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N.o 17.764 -

239

DE 5 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza a cidadã brasileira Maâ<:i de Lourdes' Falabella a pesquisar talco.
amianto e associados no município de Belo Vale, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos -têrmoe do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Maria de Lourdes Falabella
a pesquisar talco, amianto e associados numa área de trinta hectares (30 haj ,
situada no imóvel Sítio Ponte Queimada, distrito e município de Belo Vale,
no Estado de Minas Gerais e delimitada por Um retângulo tendo um vértice
acento e oitenta metros (180 m ) , rumo dezesseis graus sudeste (16° SE)
magnético do ponto em que a estrada que vem de Belo Vale atravessa o côrrego Ponte Queimada e os lados que partem dêsse vértice com seiscentos
metros e rumo setenta e seis graus nordeste (76° NE) magnético, quinhentos
metros (500 m) e rumo quatorze graus sudeste (14° SE) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.(>
da 'República.

GETULIO VARGAS.
Apolonio SalJes.

DECRETO N.o 17. 765

~

DE 5 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o ciâeâêc brasileiro Lupé-rcio Bueno Gonçalves a pesquisar carvão
mineral, no município de Tíeté, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1,985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Lupércio Bueno Gonçalves
a pesquisar carvão mineral no lugar denominado Aliança, no distrito de' CeI~
quilho, município de Tieté, no Estado de Sêo Paulo, em duas áreas no total
de quatrocentos e dezenove hectares e cinqüenta e oito ares (419,58 ha ) , e
assim descritas: a primeira área com trezentos e cinqüenta e um hectares e
quarenta ares (351,40 ha), delimitada por um polígono que tem um vértice co
marco quilométrico cento e sessenta e oito (km 168) da linha tronco da
Estrada de Ferro Sorocabana : os lados a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos e oitenta metros (880 m) \
vinte e um graus cinqüenta minutos noroeste (21°50' NW); dois mil oitocentos
e trinta metros (2.830 m), sessenta e nove graus quinze minutos noroeste
(69°15' NW); mil setecentos e oitenta' metros (1.780 m ) sul (S); dois
mil novecentos e trinta e cinco metros (2.935 m) oitenta e nove graus sudeste
(89° SE); a segunda área com sessenta e oito hectares e dezoito ares (68,18 IH,t) ,
delimitada por um triângulo retângulo que tem um vértice a distância total
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de três mil cento e cinqüenta e sete ~etros (3. 157m), em dois alinhamentos,
com dois mil novecentos e trinta e CInco metros (2.935 m), no rumo cmagng,
tico oitenta e nove graus noroeste (89 0 NW) e duzentos e vinte e dois metros
(222 m) , sul (8); a contar do mesmo marco quilométrico cento e sessenta
e oito {km 168); os lados, que partem dêsse vértice, têm os seguintes compri~
mentes e rumos magnéticos: mil novecentos e quarenta e oito metros
(1.948 m), sul (8); dois mil setenta metros (2.070 m), vinte graus sudeste
(20° SE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será Uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil e cem cruzeiros (Cr$ 2.100,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°' Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República
GETULIO VARGAS.
Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.766-DE 5 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Rafael Caio Nunes Coelho a pesquisar mica e
associados no município de Peçenhe, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da. República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Rafael Caio Nunes Coelho
a pesquisar mica e associados no lugar denominado Lavra da Boa Vista, no
distrito de Ramalhete, município de Peçanha, no Estado de Minar Gerais,
numa área de quarenta e' nove hectares e oitenta ares (49.80 ha) , delimitada
por um pentágono irregular que tem um vértice no canto noroeste (NW) da
casa de residência de Santos Malaquias Gonçalves e os lados, a partir do
vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e cinco metros (405 m), vinte e oito graus sudoeste (28 0 SW); quinhentos e oitenta metros (580 m) , setenta graus noroeste (70° NW); oitocentos e vinte metros (820 m), vinte graus nordeste (20 0 NE); quinhentos
e oitenta metros (580 m) , setenta graus sudeste (70° SE); quatrocentos e
vinte e dois metros (422 rn), doze graus e vinte e cinco minutos sudoeste
(12°25' SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 194,5, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIamo Salles.
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DECRETO N.o 17.767 -

DE

5

FEVEREIRO

DE

1945

DE'

Autoriza o cidadão brasileiro José Altímiree a pesquisar, rrunerros de ferro 8
de mengenêe, acre e associados, no município de Betim, no Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art , 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Altímiras a pesquisar
minérios de ferro e de manganês, acre e associados, numa área de cinqüenta
e cinco hectares (55 ha ) , situada no lugar denominado Capão da Serrinha.
distrito de Ibirité, no município de Betim, no Estado de Minas Gerais. delimitada por um retângulo que tem um vértice na confluência dos córregos do
Bálsamo e do Brejinho de Baixo e os lados, que partem dêsse vértice, com
mil metros (1.000 m) , rumo sessenta e dois graus quinze minutos nordeste
(62015' NE) magnético e quinhentos e cinqüenta metros (550 m), rumo
vinte e sete graus quarenta e cinco minutos sudeste (27°45' SE) magnético,
Art. 2.° Esta
Código de Minas.

autorização é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos no

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 550,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do M-inis.tério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57."
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIonio Sellee,

DECRETO N.o 17.768-DE 5

DE

FEVEREmo DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Álvaro de Morais Mal5alhães a pesquisar argi13
reimtérie e associados no município e Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0

Fica autorizado o cidadão brasileiro Álvaro de Morais Magalhães
argila refratária e associados numa área' de trinta e seis hectares
(36 ha ) , situada na zona de Guapira. no município e Estado de São Paulo.
delimitada por um retângulo tendo um vértice a seiscentos e oitenta e cinco
metros (685 .m), rumo cinqüenta e um graus e trinta minutos sudoeste
(51°30' SW) do ponto em que a rodovia Guapira-Vila Gelvão atravessa o rio
Cabuassú e os lados que partem dêsse vértice com novecentos metros (900 m)
rumo oeste (W), quatrocentos metros (400 m) e rumo sul (S).

a pesquisar

e

Art. 2,0 Esta
Código de Minas.
Cal. de Leis -

autorização é
VaI. II

outorgada nos

têrmos estabelecidos
F. 16

no
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'0 título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
pagará a taxa de trezentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 360,00) e ser~
livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Agricultura.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1945, 124,° da Independência' e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.

DECRETO N,o 17. 769 ~

DE

5

DE

FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Osenem Pimenta de Figueiredo a pesquisar mica
e associados no município de Capelinha, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confers, o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ozanam Pimenta de Figueiredo a pesquisar mica e associados numa área de quarenta hectares (40 ha) ,
situada no lugar denominado Greta da Cainana, distrito e município de Capelinha, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo quo:
tem um vértice a quinhentos metros (500 m) , no rumo magnético trinta <!
cinco graus sudeste (35° SE) da confluência dos córregos Lacrimal e Manuel
Luís e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes cornprirnentns
e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m) , dez graus nordeste (lOQ
NE); oitocentos metros (800 m) , oitenta graus sudeste (80° SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será Uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producâo Mineral de
Ministério da Agricultura.
~
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sullee,

DECRETO N.o 17,770 -

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Paulo 1'rajano Lobo Barbosa Carneiro a pesquisar
mica, quartzo e caulim no município de Matias Barbosa, no Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra 'a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n," 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas ) , decrete :
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Paulo Trajano Lobo Barbosa Carneiro a pesquisar mica, quartzo e caulim em duas áreas distintas,
num total de trinta e dols . hectares e noventa ares (32,90 ha) situadas no
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lugar denominado Granja do Remanso, distrito de Simão Pereira, município

de Matias Barbosa, no Estado de Minas Gerais, áreas essas assim definidas: a
primeira, com nove hectares e setenta ares (9,70 ha) é delimitada por um
rrapesro que tem um vértice a trezentos, e cinqüenta metros (350 m) no rumo
verdadeiro sessenta e dois graus noroeste (62° NW) da confluência do córrego
do Retiro no rio Paraíbune, os lados, a partir dêsss vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cinqüenta e cinco metros
(255 m) , sessenta e seis graus "nordeste (66° NE); trezentos e setenta metros
(370 m), dois graus nordeste (2° NE); duzentos e trinta metros (230 m },
oitenta e nove graus noroeste (89° NW); quatrocentos e setenta e sete metros
(477 m) , dois graus sudoeste (2° SW). A segunda área, com vinte e três
hectares e vinte ares (23,20 ha) é delimitada por um pentágono irregular que
tem um vértice a setecentos e cinqüenta metros (750 m) no rumo verdadeiro
oitenta eUOVe graus sudeste (89° SE), da confluência do segundo vértice da
área acima descrita e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes com'primentos e rumos verdadeiros: seiscentos metros (600 m }, um grau sudoeste
(lo SW); quatrocentos metros (400 m) , oitenta e nove graus sudeste (89° SE);
quatrocentos e setenta metros (470 m), um grau nordeste (1° NE); cento
e oitenta e quatro metros (184 m), quarenta e quatro graus noroeste (44 0
NW); duzentos e noventa metros (290 mj , oitenta e nove graus noroeste

(89' NW).
Art. 2.°

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e trinta cruzeiros (Cr$ 330,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jiómeiro, 5 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolanio Sellee,

DECRETO N.O 17.771 -

DE 7 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Jaime Saldanha da Gama Frota a pesquisar
jazidas de petróleo e gases naturais
classe X em terras do município e comeres: de PirajuJ Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atríbulcão que lhe confere o artigo 74, letra' a, da Constituição, e nos têrmos dos Decretos-leis ns. 1. 985,
de 29 de janeiro de 19-':·0 (Código de Minas), 3.236, de 7 de maio de 1941,
e 5.247, de 12 de fevereiro de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Jaime Saldanha da Gama
Frota a' pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais classe X _ em
uma área de 10.000 ha (dez mil hectares), situada no município e comarca
de Piraju, Estado de São Paulo, delimitada por um retângulo tendo o seu
primeiro" vértice no ponto em que a rodovia Timburi-Sarutai~ atravessa o
Ribeirão Boa Vista ou Lajeado, e os lados que partem dêsse vértice têm
os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 5.882 m (cinco mil oitocentos e oitenta e dois metros), 30° NE_ (trinta graus nordeste); 17.000 m
(dezessete mil metros), 60° SE (sessenta graus sudeste).
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Art. 2. 0 Esta eutoríaacão de pesquisa, que tem por título êste De_
ereto, é válida por 2 (dois) ;005, a contar da data da publicação do mesmo,
e conferida nas condições estabelecidas no art. 8.0 do Decreto-lei 0.0 3.236,
de 7 de maio de 1941. ficando impedida a pesquisa nas viae e logradouros
públicos que porventura existam na área desta concessão.
Art. 3.° A presente autorização, observado o disposto no art. 16 do
Decreto-Ieí 0.0 3.236, de 7 de maio de 1941, caducará se o concessionário
infringir o disposto no art. 13 do referido Decreto-lei e será anulada, se
o concessionário infringir o 0,0 I do art. 8.°, ou não se submeter às exigências
de fiscalização previstas no Capítulo VI do Decreto-lei 0.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Art. 4.° O título a que alude o art. 2.0 dêate Decreto pagará a taxa
de Cr$ 5.00000 (cinco mil cruzeiros), de acôrdo cem o art . 17 do Deereto-lei n.? 1.'985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), modificado
pelo art. 1.0 do Decreto-lei n,v 5.24·7, de 12 de fevereiro de 1943.
Art. 5.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1945, 124. 0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 17.772 -

DE

7 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Jaime Saldanha da Gama Frota a pesquisar
jazidas de petróleo e gases naturais - classe X - em terras dos municípios de Pireiu e Fartura, no Estado de São Paulo, e Cerlóoolis, no Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos dos Decretos-leis ns. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), 3.236, de? de maio de 1941,
e 5.247, de 12 de. fevereiro de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Jaime Saldanha da Gama
Frota a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais - classe X - em uma
área de 10.000 ha (dez mil hectares), situada nos municípios de Piraju e
Fartura, comarca de Piraju, no Estado de São Paulo, e no município de Cer. Iôpolis, comarca de Ribeirão Claro, no Estado do Paraná, delimitada por um
quadrado de 10.000 m (dez mil metros) de lado, que tem um vértice a
5.000 f i (cinco mil metros), rumo N (norte) verdadeiro a partir da confluência do córrego MonjoHnho com o rio Itararé, e os lados divergentes do
vértice considerado têm os seguintes rumos verdadeiros: E (leste) e S (sul).
Art. 2P Esta autorização de pesquisa, que tem por título êste Deereto, é válida por 2 (dois) anos, a contar da data da publicação do mesmo,
e conferida nas condições estabelecidas no art. 8. 0 do Decreto-lei n.? 3.236,
de 7 de maio de 1941.
Art. 3.° A presente autorização, observado o disposto no art. 16 do
Decreto-lei n.v 3.236, de 7 de maio de 1941, caducará se o concessionário
infringir o n.v I do art. 8.0, ou não se submeter às exigências de fiscalização
previstas no Capítulo VI do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de janeiro de
1940 (Código de Minas).
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Art. 4.° O. título a que alude o art. 2.° dêste Decreto pagará. a taxa
de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), de acôrdo com o art. 17 do Decretc.lei n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), modificado
pelo art. 1.0 do Decreto-lei n.? 5..247, de 12 de fevereiro de 1943.
Art. 5.° Revogam-se as disposiçôes em contrário .
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.'

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N," 17.773 -

DE

7 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Osmar Radler de Aquíno a pesquisar jazidas
de petróleo e gases naturais - classe X' - em terras das comarcas e
municípios de Ribeirão Claro e de lecereeinho, do Estado do Paraná
,
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrrnos dos Decretos-leis ns. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), 3.236, de 7 de maio de 1941,
e 5.247, de 12 de fevereiro de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Osmar Radler de Aquino
a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais - classe X - em' uma área
de 10.000 ha (dez mil hectares), situada nas comarcas e municípios de Ribeirão Claro e de j acareainho, do Estado do Paraná, delimitada por um quadrado que tem 10.000 m (dez mil metros) de lado, e o seu primeiro vértice
coincidindo com a bifurcação da rodovia Jacarezinho-Ribeirão Claro para
üarlópolls, e os lados divergentes que partem do vértice considerado têm os
seguintes rumos verdadeiros: 45° NW (quarenta e cinco graus noroeste) e
45° SV-J (quarenta e cinco graus sudoeste).
Art. 2.° Esta eutcr íaeçêo de' pesquisa, que tem por título êste Decreto, é válida por 2 (dois anos), a contar da data da publicação do mesmo,
e conferida nas condições estabelecidas no art. 8.° do Decreto-lei n.? 3.236,
de 7 de maio de 194·1, ficando impedida a pesquisa nas vias e logradouros
públicos que porventura existam na área desta concessão.
Art. 3,0 A presente autoriaacão, observado o disposto no art. 16 do
Decreto-lei n.v 3.236, de 7 de maio de 1941, caducará se o concessionário
infringir o disposto no art. 13 do referido Decreto-lei e será anulada, nos
têrmos do art. 15, se o concessionário infringir o n.v I: do art. 8.°, ou não
se submeter às exigências de fiscalização previstas no Capítulo VI. do Decreto-lei n.? 1.985. de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Art. 4,0 O título a que alude o art. 2.° dêste Decreto pagará a taxa
de Cr$ 5.000,00 (cínco mil cruzeiros), de ecôrdo com o art. 17 do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), modificado
pelo art . 1.0 do Decreto-lei n.? 5.247, de 12 de fevereiro de 1943.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro da 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.O 17.774 -

DE 7 DE

FEVEREIRO

DE 1945

Autoriza o cidadão breeiíeiro Cristóvão Diás de Avila Pires a pesquisar iazidas de petróleo e gases naturais - c1asseX ~ em terras dos municí~
pios de Joaquim Távora e de Tomeeine, do Estado do Pa.aná

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos dos Decretos-leis ris. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), 3.236, de 7 de maio de 1941,
e 5.247, de 12 de fevereiro de 1943, decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Cristóvão Dias de Ávila
Pires a pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais classe X em
uma área de 10.000 ha (dez mil hectares), situada no município de Joaquim Távora, comarca de Santo Antônio da Platina, e no município e co,
marca de 'I'omaaina, do Estado do Paraná, delimitada por um quadrado
que tem 10.000 m (dez mil metros) de lado e o ceu primeiro vértice no
marco quilométrico 140 (cento e quarenta) do ramal de Faguerlaiva a .Iacareeinho, da Viação Férrea Paraná-Santa Catarina, e os lados divergentes que
partem dêsse vértice têm os seguintes rumos verdadeiros: S (sul) e W
(oeste) .
Art. 2.° Esta autorização de pesquisa, que tem por título êste Decreto, é válida por 2 (dois) anos, a contar da data da publicação do mesmo
e conferida nas condições estabelecidas no art. 8.° do Decreto-lei n.? 3.236,
de 7 de maio de 1941, ficando impedida a pesquisa na área urbana de joaquim Távora e nas vias públicas.
Art. 3.° A presente autorização, observado o disposto no art. 16 do
Decreto-lei n.? 3.236, de 7 de maio de 1941, caducará se o concessionário
infringir o disposto no art. 13 do referido Decreto-Iel e será anulada, nos
têrmos do art. ·15, se o conceeslonário infringir o nP I do art. 8.°, ou não
se submeter às exigências de fiscaliaaçâo previstas no Capítulo VI do Deereto-lei n.? 1.985. de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Art. 4.° O título a que alude o art. 2,° dêste Decreto pagará a taxa
de .Crô 5,000,00 (cinco mil cruzeiros), de acôrdo com o art. 17 do Decretolei n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), modificado pelo
art . 1.0 do Decreto..lei n." 5.247. de 12 de fevereiro de 1943.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS

Alexandra Marcondes Filho.

DECRETÇ) N.O

17.775 -

DE 7 DE

FEVEREIRO

DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Ermírio de Moreie a peequieet jazidas de
petróleo e gases naturais - classe X - em terras do rmmicípio de Ja~
cereeinho, Estado do Pa.aná

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos dos Decretos-leis ris, 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), 3.236, de 7 de maio de 1941, e
5.247, de 12 de fevereiro de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Ermírio de Morais a
pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais classe X em uma -ârea
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de 10.000 ha (dez mil hectares), situada na comarca e município de Jacare-zinbo, Estado do Paraná, delimitada por um quadrado que tem 10.000 m
(dez mil metros) de lado e o seu primeiro vértice na margem direita do rio
]acarezinbo, no ponto em. que êste rio é atravessado pela rodovia Facareaínho~Santo Antônio da Platina, e os lados divergentes, que partem dêsse vértice, têm os seguintes rumos verdadeiros: N (norte) e E (leste).
Art. 2.° Esta autorização de pesquisa, que tem por título êste Decreto,
é válida por 2 (dois) anos, a contar da data da publicação do mesmo, e conferida nas condições estabelecidas no art. 8. 0 do Decreto-lei n.? 3.236, de 7
de maio de 1941, ficando impedida a pesquisa na zona urbana de ]acarezinho e nas vias públicas.
Art. 3.° A presente autorização, observado o disposto no art. 16 do
Decreto~lei n.? 3.236, de 7 de maio de 1941, caducará se o concessionário
infringir o n." I do art. 8. 0 , ou não se submeter às exigências de fiscalização previstas no Capítulo VI do Decreto-leí n.? 1.985, de 29 de janeiro de
1940 (Código de Minas) .
Art. 4,0 O título a que alude o art. 2.° dêste Decreto pagará a. taxa
de: Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), de acôrdo com o art. 17 do Decretolei n. o 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), modificado pelo
art. 1.0 do Decreto-lei n.? 5.247, de 12 de fevereiro de 1943.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Mercondee Filho.

DECRETO N.O 17.776 -

DE

7

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza a Sociedade Agrícola e Pastoril de Uruguaiana a realizar uma exposição internacional de animais.

Não foi publicado ainda no "Diário Oficial" por falta de paliamento.

DECRETO N.O 17.777 -

DE

7

DE FEVEREIRO DE

1945

Outorga concessão à Companhia Sul Mineira de Eletricidade, com sede no
Rio de Janeiro, para eprcvoitumento progressivo da energia hidráulica.
de um desnível existente entre os vales do ribeirão São Bernardo e do
rio Pírenguçu, no distrito de Pimngnçu, município de Iteiubé, Estado de
Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos .têrmos do art. 150 do Código de
Águas (Decreto n.? 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos,
é outorgada à Companhia Sul Mineira de Eletricidade, com sede no Rio de
Janeiro, concessão para aproveitamento da energia hidráulica de um desnível
existente entre os vales do ribeirão São Bernardo e do rio Piranguçu, no
distrito de Píranguçu, município de Itajubá, Estado de Minas Gerais.
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§ 1.0 O aproveitamento inicial será de 3.800 H.P. e, por portaria.do
Ministro da Agricultura, na ocasião da aprovação dos projetos, serão deter_

minadas a altura de queda a aproveitar, bem como a descarga e a potêrcia
concedidas.
§ 2,° O aproveitamento destina-se à produção, transmissão, transfor_

mação e distribuição de energia elétrica na zona da concessionária.
Art. 2.°
obriga-se a:

Sob pena de caducidade da presente concessão, a interessada

I - Registrar êste título na Divisão de Águas dentro de trinta (30)
dias, após ,a sua publicação.
11 -

Apresentar, em três (3) vias, à referida Divisão de Águas, dentro

do prazo de um (1) ano, contado da data da publicação do presente Decreto:
a) estudo hidrológico da região curva de' descarga do rio, obtida
mediante medições diretas e correspondente, pelo menos, a um (1) ano de
observação;
b) planta, em escala razoável, do trecho do curso de água a aproveitar,
COm indicação dos terrenos marginais inundáveis pelo remanso da barragem;
estudo da acumulação da bacia;
c) perfil geológico do terreno no local em que deverá 'ser contruída a
'barragem;
d) projeto da barragem, épure, método de cálculo, justificação do tipo
adotado;
e) cálculos e desenhos detalhados, em escalas razoáveis, dos vertedouros,
adufas, comportas, tomada de água, canal de adução e castelo de água;
f) justificação do tipo de conduto forçado adotado; cálculos indispensá.
veis; planta e perfil com tôdes as indicações necessárias, em escalas razoáveis;
,g) cálculos
desenhos dos pilares, pontes e blocos de 'ancoragem, indispensáveis ao assentamento dos, condutos forçados;
h) cálculo do martelo de água e cálculo e projeto da chaminé de equilíbrio;
i) justificação do tipo de turbina adotado, rendimento sob diferentes
cargas, em múltiplos de 1/4 ou 1/8 até plena carga; sentido de rotação e
rotações por minuto; velocidade característica e velocidade de embalagem ou
disparo; reguladores e aparelhos de mediçâo; regulação da velocidade com
25, 50 e 100 por cento de variação de carga; tempo de fechamento; desenho
devidamente cotado;
j) projeto do canal de fuga; sua capacidade de vasão;
1) justificação do tipo de gerador adotado; sentido de rotação; tensão;
freqüência e potência calculada com COS 0 que não exceda 0,7; rendimento sob diferentes cargas, em múltiplos inteiros de 1/4 ou 1/8 até plena
carga, respectivamente, com COS 0 = 0,7. COS 0 = 0,8 eCOS 0 = 1;
regulação da tensão e sua variação; reguladores; queda de tensão de curto
circuito; detalhes e características fornecidos pelos fabricantes; tipo, potência,
tensão, rendimento e acoplamento da excitatriz; GD2 no grupo motor gerador;
m) esquema geral das ligações;
n) para os transformadores elevadores e abaixadorea de tensão, as mesmas exigências feitas para os geradores;
o) desenhos dos quadros de contrôle, com indicação de todos os aparelhos a serem nêles montados;
p) desenhos detalhados (planta e elevação), das celas de baixa e alta
tensão, com indicação de todos os aparelhos a serem nelas montados, bem
como das entradas e saídas dos condutores, e suas ligações às barras gerais;
q) desenhos indicando a saída da linha de alta tensão de transmissão;
para-raios, bobinas de choque e ligações contra supertensões;
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r) projeto da linha de transmissão planta e perfil da linha; cálculo
mecânico e elétrico com COS 0 = 0,8; -perda de potência; tensão na partida e na chegada; distância entre os condutores; projetos dos suportes;
s) projetos detalhados dos edifícios, inclusive cálculo de estabilidade e
discriminação dos materiais empregados;
r) orçamento detalhado para cada um dos itens acima.
III - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
sessenta (60) dias, contados da data em que fôr publicada a aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
IV - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Ãguas, para os fins
de registro, dentro dos sessenta (60) dias que se seguirem ao registro do
mesmo no Tribunal de Contas.
V - Obedecer, em todos os projetos, às prescripções de ordem técnica
determinadas pela Divisão de Ãgues do Departamento Nacional da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos, a que se refere êste artigo, poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a referida Divisão
de Aguas.
Art. 3. Q A concessionária fica obrigada a construir e a manter, nas pro.
ximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando fôr determinado
pela Divisão de Águas, as instalações necessárias a observações linimétricas
e' medições de descarga e a realizar as observações de .acôrdo com as insrrucôes da Divisão de Ãguas.
~ Art. 4.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela Divisão de Aguas do Departamento Nacional da Produção Mineral
e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 5.0 A presente concessão vigorará pl110 prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Águas.
Art. 6.° O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e cr-iterioso na constituição do patrimônio da concessão, em função da indústria,
concorrendo, direta ou indiretamente, para a produção, transmissão, transformação -e distribuiçáo de energia elétrica.
Art. 7.° As tabelas de preço de energia serão fixadas pela Divisão de
Águas, no momento oportuno, e trienalmente revistas de acôrdo com o disposto no art. 180 do Código de Águas.
Art. 8.0 Para a manutenção da integridade do patrimônio a que se
refere o art. 6.0, do presente Decreto, será criada uma reserva, que proverá
às renovações por depreciação, determinadas por usura ou impostas por acidentes.
Parágrafo umco . A constituição dessa reserva, que se denominará "reserva de renovação", será realizada por cotas especiais, que incidirão sôbre
as tarifas, sob forma de percentagem. Estas cotas serão determinadas tendose em vista a duração média do material a cuja reriovaçâo a dita reserva
terá que atender; podendo ser modificadas, trienalmente, na época da re·
visão das tarifas.
.
Art. 9,° Findo o prazo da concessão, o patr-imônio desta, constituído
na forma do art. 6.°, reverterá para o Govêrno Federal, sendo a concessionária indenizada, de seu investimento ainda não amortizado, na base do custo
histórico, deduzida a reserva de renovação, a que se refere o parágrafo único
do artigo precedente.
§ 1.0 Se o Govêrno Federal não fizer uso de seu direito a essa reversão, caberá à concessionária a alternativa de requerer ao referido Govêrno,
seja a concessão renovada pela forma que, no respectivo contrato, deverá estar
prevista, ou de restabelecer, no curso de água, às suas expensas, a situação
anterior ao aproveitamento concedido.
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§ 2.° Para os efeitos do parágrafo 1.0 dêste artigo, fica. a conceseíong;
ria obrigada a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão DUO
de desistência desta, até seis (fi) meses antes do término do respectivo

prazo.
Art. 10. A concessionária gozará, desde a data do registro a que se
refere o art. 5.°, e 'enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes
do Código de Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 11. O presente Decreto entra em vigor na data da Sua publicação, revogadas as disposições, em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. o 17.778 -

DE

7

DE FEVEREIRO DE

1945'

Autoriza o cidadão brasileiro Otávio Monteiro Reis a fazer a lavra da jazida
de carvão' mineral no município de São Jerônimo, do Estado do Rio
Grande do Sul

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de J1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Otávio Monteiro Reis a
fazer a lavra da jazida de carvão mineral no distrito de Arroio dos Ratos,
do município de São Jerônimo, do Estado do Rio Grande do Sul, numa área
de trezentos e quarenta hectares (340 ha) delimitada por uma poligonal rmsttlinea que tem início num ponto situado à distância de mil e quatrocentos
metros (l.400m) no rumo cinqüenta graus sudeste (50 0 SE) do Poço número um (1) da mina do Arroio dos Ratos e cujos lados a partir do ponto
considerado assim se definem na sua ordem de sucessão: lado retilíneo, -nil
e quinhentos metros (1.500 m), rumo lesta (E); lado curvilíneo" unia linha
imaginária perlongando os arroios Colombo para jusante até sua foz e dos
Ratos, para montante até o ponto de, partida. Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas nêste
Decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem.' a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
.
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Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art . 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após' o pagamento da taxa de três mil e quetrc....
centos cruzeiros (Cr$ 3.400,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57,0

da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sellee,

DECRETO N,o 17.779 -

DE 7 DE FEVEREIRO DE 1945

Renova o Decreto n,o 9.868, de 7 de julho de 1942

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da, Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Edgard Teixeira Leite em
renovação da autcrtzaçêo que lhe foi conferida pelo Decreto número nove
mil oitocentos e sessenta e oito (9.868), de sete (7) de julho de mil novecentos e quarenta e dois (942), a pesquisar eremita em terrenos situados
r:,." fazenda Araras e em outras propriedades vizinhas no distrito e município
de Piun-i, no Estado de Minas Gerais, numa área de trezentos e setenta e
seis hectares e trinta ares (376,30 ha), defimda por um pentágono que tem
urr. vértice situado t. distância de mil duzentos e noventa e cinco metros
0.295 m), com orientação magnética quarenta e três graus sudeste (43° SE)
do canto sudoeste (SW) da sede da fazenda Caxambu e os ledos, a partir
dêsse vértice, sucessivamente os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: dois mil metros (2.000 m), quatorze graus trinta minutos nordeste
(14° 30' NE); mil trezentos e noventa e cinco metros (1.395 m}, oitenta e
quatro graus trinta minutos nordeste (84°· 30' NR); dois mil setecentos e
trinta metros (2.730 m) , seis graus trinta minutos sudoeste (6° 3ú' S1N);
mil quinhentos e setenta t:. cinco metros (1.575 m), setenta e sete grau!'
trinta minutos noroeste (77° 30' NW) e trezentos metros (300 rn}, seis graus
trinta minutos noroeste (6° 30' NW).
Art. 2.° Esta eutortaação é outorgada nos têrmos estabelecidos nc Código
GC' Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três mil setecentos e setenta cruzeiros
(Cr$ 3.770,00) e será transcrito. no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de fevereir-o de 1945, 124.° da Independência e 57.0
do República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Selles,
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DECRETO N.o 17.780
Renova o Decreto

nO

-'DE

7

DE FEVEREIRO DE

1945

9.755, de 18 de junho de 1942

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmcs do Decreto-lei n.? 1.985, de
2~' de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fies renovada a autorização concedida ao cidadão brasileiro
Vivaldi junqueíra Passos pelo Decreto número nove mil setecentos e clnqi.-'tenta
e cinco (9.755), de dezoito (18) de junho de mil novecentos e quarenta e
dois (1942), para pesquisar mica e associados nume área de dezenove hectares
e vinte e cinco ares (19,25 h.a }, encravada nas íeaendas Ceetanos e Patmelrae,
distrito de Rosário da Limeira, município de Murieé, no Estado ~l'.: Minas
Gerais e delimitada por um retângulo que tem um vértice situado ;:J noventa
e nove metros (99 m), rumo magnético de quarenta e quatro graus e trinta
e cinco minutos sudeste (<14° 35' SE) do ponto em que o córrego das Palmeiras corta a estreda de Limeira, e cujos lados adjacentes a êsse vértice têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e cinqiienta metros
(550 m) , quarenta e quatro graus e trinta e cinco minutos noroeste
(44 0 3 5 ' NVJ); trezentos e cinqüenta metros (350 m), querenta e cinco gramo
e vinte e cinco minutos nordeste (45° 25' NE).
Art. 2.° Esta autorização & outorgada nos têrmos estabelecidos nu CÓdigo
de Minas,
Art. 3.° O titulo da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis,
tério da Agricultura.
Art. 4.°, Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio ssuee.

DECRETO N.o 17.781-DE 8 DE FEVEREIRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Marçal de Maria a pesquisar ocre e assodados no município de Picui, no Estado da Paraíba
O Presidente da República, usando da

atribuição que lhe' confere o

art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Pedro Marçal de Maria a
pesquisar acre e associados numa área de dez hectares (10 ha), situada no
lugar denominado Cabeças d~ Galo, distrito e município de Picui, no Estado
da Paraíba, área essa delimitada por Um retângulo que tem Um vértice a trezentos e trinta e um metros (331 m), no rumo magnético onze graus sudoeste
(11° SW), da confluência do córrego Cabeças de Galo no riacho dos Mulungus.
e os lados divergentes dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos : quatrocentos metros (400 m), oitenta e oito graus e trinta minutos
sudoeste (88°30' SW); duzentos e cinqüenta metros (250 m) , um grau e trinta
minutos sudeste (1°30' SE),
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrrnos estabelecidos no Código
de Minas.
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Árt. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Crê 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mimstério, da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1945, 124.° de Independência e 57.0
da República.
GETULIO VA~GAS.

Apclonio Salles.

DECRETO

N.?

17.782 -

DE 8 DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Tomás Valentim da Costa a pesquisar diamante
no município de Diamantina, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. LO Fica autorizado o Cidadão brasileiro Tomás Valentim da Costa
a pesquisar diamante no lugar denominado Cocho, situado no distrito de São
João da Chapada, no município de Diamantina, no Estado de Minas Gerais.
numa área de setenta e cinco hectares (75 ha ) , delimitada por um paralelogramo que tem um vértice à distância de duzentos metros (200 m), no rumo
magnético sessenta graus nordeste (60° NE) do cruzamento do Córrego da
Ponte na estrada de rodagem Diamantina-São João da Chapada e os lados,
que partem dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil
metros (1.000 m), sessenta graus sudeste (60° SE); oitocentos metros (800 m) ,
cinqüenta graus sudoeste (500 SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmoa estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos e cinqüenta cruaeíros (Cr$ 750,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.
Apclonio Salles.

DECRETO

N.O

17.783 -

DE 8 DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza a Sociedade Brasileira de Mineração Fama Limitada a pesquisar
amianto crisolita no município de Nova Lima, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, da
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica autorizada a Sociedade Brasileira de Mineração Fama Limitada a pesquisar amianto crisolita numa área de cem hectares (100 ha}, ai-
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tuada no lugar denominado Boiadeiro, distrito e município de Nova Lima.
no Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo, que tem um vértice
a trezentos e seis metros (306 m ) , rumo trinta graus noroeste (30° NW) mag,
nético, da extremidade de uma reta de rumo trinta graus nordeste (30° NE)
e mil novecentos e seis metros (1.906 m), trinta graus nordeste (30° NE)
contados a partir do ponto em que o caminho, que vai de Viriato a Boiadei.ro
atravessa o ribeirão Boiadeiro e cujos lados partindo do. vértice considerado
têm mil cento e sessenta e seis metros (1.166 m) e rumo sessenta grau,
sudeste (60° SE), oitocentos e cinqüenta e sete metros e quinze centímetr'Js
(857,15 m) e trinta graus nordeste (30° NE) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas,
Art. 3.° O título de autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000.00) e será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Miner-al do Ministérto da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1945, 124".° da: Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO N.O 17.784

-DE

8

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Valdemar Merquee de Assis a pesquisar minério de
ouro e associados no município de Pequi, Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 194·0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Valdemar Marques de Assis
a pesquisar minério de ouro e associados em terrenos do imóvel fazenda da
Ponte e Gameleira, situados no distrito de Jaguaruna, município de Peqni,
Estado de Minas Gerais, numa área de dez hectares e oitenta e oito ares
(l0.88 ha) , delimitada por um retângulo tendo um vértice a trezentos e trinta
e seis metros (336 m), rumo magnético quarenta e oito graus e trinta minutas
nordeste (48°30' NE) do quilômetro oitocentos e oitenta e nove (Km 889)
da Rêde Mineira 'de Viação, entre Pitangui e a estação de J eguaruna e os
lados divergentes dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e. quarenta metros (340 m) , setenta graus noroeste (70° NW);
trezentos e vinte metros (320 m), vinte graus nordeste (20° NE).
Art. 2.° Esta' autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos zno Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica,
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros" (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.o ·17.785 -:- DE 8 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Libereto Garcia de Toledo a pesquisar quartzo no
municipia de Cristalina, do Estado de Goiás

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Líberato Garcia de Taledo
a pesquisar quartzo no lugar denominado Garimpo da Coruja, em terrenos da
fazenda Acaba Rabo, situada no distrito e município de Cristalina do Estado de
Goiás, numa área de cinqüenta e sete hectares, sessenta ares e vinte e cinco
centiares (57,6025 ha), delimitada por um polígono irregular tendo o ponto
de partida na bifurcação das estradas de rodagem Cristalina-Formosa e Cristalina-Perdizes e a partir dêsee ponto com os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e oitenta metros (280 m) , cinco graus sudoeste (5°
SW); cento e setenta metros (170 m), cinqüenta graus noroeste (50° NW);
seiscentos e oitenta e quatro metros (684 m), sessenta e quatro graus noroeste
(64° NW); quarenta e oito metros (48 m) , setenta e oito graus e trinta minutos sudoeste (78 0 3 0 ' SVV); quatrocentos e noventa e cinco metros (495 m) ,
quinze graus noroeste (15° NW); quinhentos e vinte e quatro metros (524 m) ,
oitenta e oito graus nordeste (88 0 NE); trezentos e setenta e cinco metros
(375 m) , oitenta e quatro graus nordeste (84 0 NE); trezentos e vinte metros
(320 m) , dezenove graus sudeste (19° SE); trezentos e sessenta e cinco metros
(365 m) , cinco graus sudoeste (5° SW) até o ponto de partida.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O titule da autorização de pesquisa que será uma via autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 580,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETtrLIO VARGAS.

Apolonio SalIes.

DECRETO N.o 17. 786 ~ DE 8 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Olinto Esteves Vieira a pesquisar quartzo e pedras
coradas no município de Novo Cruzeiro, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituicão e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Olinto Esteves Vieira a pesquisar quartzo e pedras coradas numa área de vinte e quatro hectares (24 ha) ,
situada no lugar denominado Córrego Bom J esús, no distrito de Italpé, no
município de Novo Cruzeiro, no Estado de Minas Gerais, e delimitada por
um retângulo tendo um vértice a duzentos e oitenta metros (280 m) , rumo
quarenta e três graus e trinta minutos sudeste (43°30' SE) magnético, da
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confluência dos córregos Bom Jesús e da Grata e os lados que partem dêsse
vértice com seiscentos metros (600 m) e rumo leste (E) magnético, quatro_
Centos metros (400 m) e rumo norte (N) magnético.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada .nos têrrnos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3;° O título da autorlaação de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1945, 124,° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.

DECRETO N.? 17.787-DE 8 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Augusto Winhaski a pesquisar calcário e associados
no município de Cerro Azul, no Estado do Paraná

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Augusto Winhaski a pesquisar calcário e associados no lugar denominado Guaviroveira, no distrito de
Votuverava, município de Cerro Azul, no Estado do Paraná, numa área de
seis hectares, seis ares e setenta e cinco centiares (6.0675 ha) , delimitada por
um polígono que tem um vértice à distância de seiscentos e treze metros
(613 m) no rumo magnético dois graus sudoste (20 SW) do marco quilomêtrlco trinta e sete (Km 37) da Rêde de Viação Férrea Paraná-Santa Catarina,
no ramal Curitiba-Rio Branco e os lados, a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e quarenta metros (140 m),
vinte graus e quarenta minutos sudeste (20°40' SE); cem metros (100 m) ,
vinte e três graus e cinqüenta minutos sudeste (23°50' SE); trezentos e onze
metros (311 m), setenta e quatro graus e quarenta minutos nordeste (74°40'
NE); cento e sessenta e três metros (163 m), nove graus e vinte minutos noroeste (g020' NW); cento e cinqüenta e oito metros (158 m) , setenta e quetrc
graus e quarenta minutos sudoeste (74°40' SW); duzentos e doze metros
(212 m), oitenta e quatro graus e trinta minutos sudoeste (84°30' SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Dlvisâo de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolomo SaIles.
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DECRETO N. o 17.788 -

DE 8 DE FEVEImIRO DE 1945

Aprova instruções para as tomadas de contas dos concessionários de
portos organizados

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as instruções que com êste baixam, 'assinads$
pelo Ministro da Viação e Obras Públicas, para as tomadas de contas doa
concessionários de portos organizados.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

INSTRUÇÕES PARA TOMADA DE CONTAS DOS CONCESSIONÁRIOS
DE PORTOS ORGANIZADOS, APROVADAS PELO DECRETO NúMERO 17.788, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1945
Art. 1.0 Os concessionários de portos organizados, em conetrucão ou
em exploração, continuam sujeitos à vprestaçfio de contas previstas em ~ lei, as
quais serão tomadas pelo govêrno nos têrmos destas instruções e dos respectivos contratos de concessão em vigor.
Parágrafo único. Os concessionários adotarão, na exploração dos portos,
normas de administração e de contabilidade que atendam às exigências destas
instruções.

Da época para realização das tomadas de contas
Art. 2.° As tomadas de contas serão realizadas nas datas indicadas nos
contratos de concessão. Quando tais datas não fôrem previstas, as tomadas
de contas relativas ao ano, semestre ou trimestre vencidos, deverão começar:
até 1 de maio, as que fôrem anuais; até 1 de março e até 1 de setembro, as
que fôrem semestrais; e até 1 de março, 1 de junho, 1 de setembro e 1 de
dezembro, as que fôrem trimestrais, respectivamente, depois do competente
período vencido.
§ 1.0 Logo que os concessionários tenham ultimado a escrituração dos
livros e a organização dos documentos necessários à tomada de contas, darão
do fato conhecimento, por escrito, ao chefe do respectivo Distrito de Fiscalização e êste, ato contínuo, providenciará para a constituição da Junta de Tomada de Contas que se comporá de um representante do Tribunal de Contas,
especialmente designado, de um representante do concessionário do pôrto e do
chefe do Distrito de Fiscalização do Departamento Nacional de Portos, Rios
e Canais.
§ 2.° Quando as datas para realização das tomadas de contas estiverem
indicadas nos contratos de concessão, a comunicação a que se refere o parágrafo anterior deverá ser feita até 15 dias antes do dia marcado para o início
dos trabalhos da Junta.
§ 3.° Caso os contratos de concessão não prevejam a data em que se
deva iniciar a tomada de contas, a comunicação de que trata (j § 1.0 deverá
ser feita até 15 dias antes de findos os prazos indicados nêste artigo.
Colo de Leis -

VaI. II

F. 17

258

ATOS DO PODER EXECUTIVO

§ 4.0 0>1 concessionários que não cumprirem as determinações expressas
nos parágrafos 2,° e 3.°, fícarâo sujeitos à multa de Cr$ 1.000,00 a CrS
10.000,00, imposta pelo Distrito de Fiscalização, que marcará' novo e CUrto
prazo para implemento do disposto no parágrafo 1.0, sob pena de nova multa
e em dôbro .
§ 5.0 No caso de não apresentar. o concessionário,
documentos e E-

os

vros necessários à tomada de contas, até a expiração do 2.° 'prazo que lhe
fôr marcado nos têrmos do parágrafo precedente, o chefe do Distrito 1;
Fiscalização provídencírâ juntó à Procuradoria da República local, para que
seja requerida a exibição judicial dos livros de escrituração e dos documentos

necessários à tomada da contas.
Dos documentos e dos livros abrangidos pelas tomadas de contes
Art. 3,0 Todos os documentos originais, comprovantes áas despesas
realizadas, das receitas arrecadadas e das receitas por' arrecadar já faturadas
pelos concessionários, serão convenientemente classificados, escriturados, e arquivados para oportuna exibição à Junta de Tomada de Contas.
Art. 4.° A escrituração dos' concessionários será feita de modo a se
destacar as seguintes contas, além de outras que o contrato 'determinar:
a) Capital inicial;
b) Capital adicional;
c) Fundos de Compensação;
d) Exploração do Pórto;
e) Almoxarifado.
§ 1,0 Na conta de capital serão discriminados tantos sub-títulos quantos
constarem dos orçamentos de obras e de aquisições, aprovados pelo Govêrno ,
§ 2.° Todos os materiais e máquinas ou outros aparelhos quaisquer,
adquiridos ou produzidos pelo concessionário para emprêgo nas obras autorizadas, manutenção dos serviços portuários e conservação do acervo do pôrto,
serão obrigatoriamente debitados ao almoxarifado e daí requisitados para competente destino, mediante ordem de fornecimento emitida por preposto autorizado do' concessionário.
§ 3.° Os preços a adotar para os materiais fornecidos pelo almoxarifado
deverão ser os médios, ou seja, o custo total do estoque existente, dividido pela
quantidade do material em estoque.
§ 4.°' Além da escrita geral do almoxarifado, será feita a escrita fiscal
dos materiais importados com isenção de déreítos aduaneiros, determinada
pelo art. 66 do Decreto-lei n.? 300, de 24 de fevereiro de 1938.
§ 5.0 A escrituração da receita, ou renda do pôrto, será feita de modo
a destacar a receita de cada serviço portuário prestado pelo concessionário,
de acôrdo com a tarifa em vigor.

Art. 5.0 Os concessionários são obrigados a ter e a escriturar, sem raauras ou emendas, os seguintes livros que serão abertos e encerrados pelo
Distrito de Fiscalização Federal, o qual rubricará tôdas as suas fôlhas .
1) - livro de registro das importâncias que forem sucessivamente reconhecidas e incorporadas à conta de capital inicial;
2) - livro de registro das importâncias que forem sucessivamente reconhecidas e incorporadas à conta de capital adicional;
3) - livro de registro do fundo ou fundos de compensação do capital
aplicado nas instalações portuárias;
4)
livro de registro da receita ou renda bruta arrecadada;
5) - livro de registro das despesas de custeio realizadas com a físcalização do govêrno, com pessoal, materiais, empreitadas ou tarefas, na operação dos serviços portuários e na conservação do acervo do pôrto .
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6) - livro de registro dos materiais entrados no almoxarifado, com a
demonstração do seu preço de custo;
7) - livro de registro do estoque dos materiais, demonstrando as entradas e saídas, quantidades e valores dos mesmos;
8) livros de registro" de outras contas que forem previstas nos
contratos de concessão.
Parágrafo único. Além dos livros especificados neste artigo, o concessionário deverá ter e escriturar livros ou fichas demonstrando:
a) as despesas que fizer com cada uma das obras novas ou aquisições,
que realizar, autorizadas pelo Govêrno Federal;
b) as importâncias sucessivamente reconhecidas e incorporadas à conta
de capital inicial. ou adicional, discriminadas por sua respectiva espécie, no
aparelhamento do pôrto;
c) as parcelas da renda bruta arrecadada, classificadas de ecêrdo com as
tabelas de taxas da tarifa portuária, de cuja aplicação provierem;
d) as parcelas das despesas de custeio, discriminadas pelas verbas em
que se classifiquem'.
Art. 6.° A receita do pôrto será arrecadada em talões numerados apropriados, e os recibos' extraídos no mínimo em duas vias, uma destinada ao
usuário e outra à escrituração da receita.
Da medição e avaliação das obras e aquisições

Art. 7.° As obras e aquisições que o concessionário fôr autorizado a
realizar, serão medidas definitivamente e avaliadas provisàriamente pelo Distrito de Fiscalização, no decurso da sua execução, e os resultados encontrados
registrados em ficha própria. na mesma repartição.
§ 1.0 Esta medição se realizará em presença do' preposto do concessionário, previamente convocado pelo Distrito de Fiscalização, para assisti-Ia.
§ 2.0 A avaliação provisória das obras e aquisições será feita à vista das
quantidades medidas e preços unitários eventuais, constantes dos orçamentos
aprovados pelo Govêrno .
§ 3.0 Os resultados da medição e avaliação provisória serão consignados
na ficha de que trata êste artigo e devidamente assinados pelo Engenheiro
do Distrito de Fiscalização e pelo representante' do concessionário que as houver realizado e presenciado.
§ 4.° No caso de divergência, o preposto do concessionário fará, na
ficha, as ressalvas que entender e, da medição realizada, o Distrito de Fiscalização extrairá pelo. menos três cópias autênticas, uma para anexar à tomada de contas, uma destinada ao concessionário e uma para a Divisão de
Planos e Obras do D.N.P.R.C.
Art. 8.° Depois de concluída cada obra avaliada provisóriamente, o
concessionário organizará, no semestre seguinte à sua conclusão, um demonstrativo do custo real e total da mesma, o qual será lançado na ficha.
Art. 9.°

O reconhecimento de capital de obras em execução será feito

à. vista das avaliações provisórias a que se refere o § 2.0 do art. 7.°.
Art. 10. A primeira tomada de contas que se fizer após a terminação
de cada obre, só computará a importância que for necessária para completar
o custo real da obra a que se refere o art. 8.°
Parágrafoiúnico . Êsse custo, em hipótese alguma poderá exceder ao res·
pectivo montante do orçamento ou modificação do orçamento .eprovado pelo
Govêrno, incluindo-se nêle a percentagem cabível da parcela de eventuais e
administração que figurar no mesmo orçamento.
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Da convoceçêo, reunião e funcionamento da Junta de Tomada de Contas
Art. 11. Os Distritos de Fiscalização do D.N.P.R.C. exigirão do
concessionário sob sua fiscalização o aprestamento dos Iivros . e documentos
objetos da tomada de contas, e, por seu turno, organizarão um resume das
medições e avaliações das obras e aquisições feitas durante o período de pres.
tação de contas, tendo em vista os lançamentos nas fichas competentes.

Art. 12.

Imediatamente após as providências do art. 11, o Distrito de

Fiscalização comunicará ao

Diretor da Divisao Econômica e Comercial do

D . N .P . R. C. a data em que poderá ter início a tomada de contas, e êste
providenciará junto ao Diretor Geral, sôbre a requisição do representante do
Tribunal de Contas.
Art. 13. Logo que o representante do Tribunal de Contas se apresen~
tar ao Chefe do Distrito de Fiscalização, que é o presidente da Junta, êete
convocará, por escrito, o representante do concessionário que deve integrar a
Junta de Tomada de Contas e marcará o local, os dias e horas em que se
reunirá e funcionará a Junta. O local será, de preferência, o escritório onde
funcionar a contadoria do concessionário.
Parágrafo único. Qualquer alteração nos dias e horas das reuniões <la
Junta, que se tornar necessária, deverá ser participada, por escrito e com
razoável antecedência, a todos os seus membros pelo Presidente da Junta.
Art. 14. A Junta, quanto possível, deverá funcionar dlàriamente até
a ultimação dos trabalhos.
.
§ 1.0 De comum ecôrdo com os membros da Junta, o presidente distribuirá a cada um dêles os trabalhos a realizar e designará para secretário da
Junta um representante do concessionário ou um funcionário do D.N.P .R.C.,
sem direito a voto.
§ 2.° Os trabalhos e resoluções da Junta serão consignados em ats,
geral.
§ 3.° As resoluções serão tomadas por maioria de votos.
§ 4.0 No caso de impedimento superveniente e permanente de algum
dos membros da Junta, cabe ao Distrito de Fiscalização providenciar para a
sua imediata substituição, por forma anóloga à observada na constituição da
Junta.
§ 5.° Seo impedido for o representante do concessionário, a sua substituição deverá verificar-se dentro de 48 horas, sob pena de a tomada de
contas prosseguir à sua revelia,
§ 6.° Os membros que forem vencidos na votação. deverão consignar,
no final da ata, as razões de sua divergência.
§ 7.° Em nenhum caso aJunta deverá recusar aos membros vencidos
a faculdade assegurada no § 6.°.
§ 8.° A ata deverá conter a assinatura de todos os membros da Junta.
Art. 15. A ata será lavrada pelo secretário da Junta em livro próprio,
aberto, encerrado e rubricado pelo seu presidente. Êsse livro será arquivado
no Distrito de Fiscalização, logo que terminar a tomada de contas.
Art. 16. Lavrada e assinada, a ata, o presidente fará extrair dela, côpias autênticas, uma para ser remetida ao M.V.O.P., uma para o concessio
nário e um para cada um dos outros componentes da Junta.
Art. 17. O concessionário deverá prestar todo o auxílio e dar as facilidades que o presidente da junta requisitar, por si, ou em cumprimento àl
resolução da Junta, para o bom andamento dos trabalhos e apuração da'
contas.
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Das atribuições da JW1ta
Art. 18.

Compete à Junta de tomada de contas:

a) examinar. moral e aritmeticamente, todos os documentos de despesa e
de receita referentes à concessão;
b) impugnar aquêlea que não se justifiquem, no todo ou em parte:
1) em face das leis portuárias. aos dispositivos do contrato de concessão
da tarifa e do regulamento do pôrto;
2) tendo em vista os preços correntes dos materiais, máquinas e dema:s
utilidades adquiridos pelo concessionário;
3) em relação aos salários correntes no lugar ou aprovados pelo Govêrno:
4)~m face da devida apropriação ou classificação como despesa de capital de conservação do acêrvo ou de operação dos serviços portuários;
5) tendo presentes outras razões ocorrentes.
c) impor as, glosas que decorrerem da impugnação de despesas ou de
receitas;
d) examinar a exatidão dos lançamentos nos livros indicados no art. 5:\
em face -dos respectivos documentos comprovantes e dos resultados da escrituração;
e) apurar, depois dos precedentes exames:
1) as despesas com a realização de obras e aquisições aprovadas pele
Govêrno, para serem levadas à conta, de capital;
2') as despesas cem a conservação do acêrvo da concessão;
3) as despesas com a operação dos serviços portuários;
4) - as despesas com a aquisição de materiais e demais utilidades, para
estoque no almoxarifado;
5) - a receita produzida pela prestação de serviços portuários e a receita eventual, distinguindo a arrecadada da faturada e ainda não recebida;
6) - o capital invertido no pôrto: o inicial, o adicional, se houver, e o
total do capital;
7) - a renda bruta, que é o total de tôda a receita arrecadada no período abrangido pela tomada de contas;
8) - a despesa total de custeio e conservação;
9) - a renda líquida. que é a diferença entre as anteriores parcelas índicadas nos itens 7 e 8;
10) - a que percentagem do capital total a ser reconhecido, corresponde
a renda líquida encontrada;
11)
o montante de fundo de compensação;
12) - todos os demais elementos que forem exigidos no contrato de
.
concessão.
§ 1.0 Para bem desempenhar-se das atribuições dadas neste artigo, a
Junta poderá fazer verificações e exames nos arquivos do concessionário,
proceder a indagações, tanto perante o concessionário como em outras emprêsas, fornecedores de materiais, clientes do pôrto e em repartições da
região.
§ 2.° A Junta fará oa comentários que julgar oportunos sôbre os algarismos das rubricas apuradas.
Art. 19. Todos os resultados apurados deverão constar da ata a qual
será acompanhada de inventário dos documentos comprobatórios e anexos que
forem julgados necessários pela Junta.
Art. 20. Os documentos que tiverem servido para os trabalhos da
Junta serão arquivados e devidamente classificados pelo concessionário; a
procuração pela qual fôr constituído o representante do concessionário para
representá-lo na Junta, será arquivada no Distrito de Fiscalização.
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Parágrafo único. Decorridos 5 anos da aprovação da tomada de contas
os documentos respectivos poderão ser destruídos pelo concessionário.
'
Art. 21. O concessionário poderá reclamar, perante o Ministro da
Viação e Obras Públicas, contra qualquer resolução da Junta, dentro de
um mês da data do encerramento dos trabalhos, considerando-se feita dentro
dêle a reclamação expedida pelo correio, sob registro, antes de findo êsse
prazo.

Da aprovação das tomadas decantas
Art. 22. Dentro de 10 dias, contados do encerramento dos trabalhos da
Junta, o presidente da mesma enviará ao Ministro da Viação e Obras Pú,
blicas, por intermédio do Diretor-Geral do D. N . P. R. C., cópia da ata da
tomada de contas, dos documentos que a instruirem e o inventário dos documentos de despesa. depois de terem sido rubricados e numerados.
Art. 23. O Diretor-Geral do D.N.P.R.C. submeterá, com a competente informação, a tomada de contas á consideração do M. V . O. p .
!3 1.0 No estudo a que proceder, o D.N .P.R.C. poderá aceitar ou
recursar as glosas feitas ou fazer glosas em despesas aceitas pela Junta de
tomada de contas.
§ 2.° Sempre que o D.N.P .. C. impuser glosas além das que houver
feito a Junta, o concessionário será ouvido sôbre elas e deverá manifestar-se
por escrito, no prazo razoável que lhe fôr marcado.
Art. 24. Só depois de aprovada a tomada de contas pelo M. V . O . p .•
os algarismos nela apurados produzirão os competentes efeitos legais e contratuais.
Art. 25. Se dentro de 180 dias, contados da data em que fôr remetida
a tomada de contas pelo Chefe do Distrito de Fiscalização ao D.N.P.R.C.,
o M. V . O. P. sôbre ela não se pronunciar, a tomada de contas será considerada como aprovada por omissão, para todos os efeitos legais' e contratuais.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Tomada de. Contes para Encampação
Art. 26. Em caso de encampação de um pôrto, proceder-se-á à tomada
de contas especial, pela forma estabelecida nestas instruções, abrangendo a
fração de período que termine na data do ato da encampaçêo .
Art. '27. Estas instruções, entrarão em vigor na apuração das contas
dos concessionários dos portos, referentes ao ano de 1945 em diante.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1945. -

João de Mendonça Lima.

MODELO DE ATA A QUE SE REFERE O ARTIGO 14, § 2.°
Ata da tomada de contas de
(indicar o concessionário) . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. do Pôrto de. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. no Estado
de ............•........•..
Aos ..•..•........ dias do mês de
de 19
, ".
no escritório à Rua
n.?
, desta
cidade, reuniu-se a Junta de Tomada de Contas, constituída por F
.
. Distrito de Fiscali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , chefe do
zação, do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, no Estado de ...
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., F
1 •• " • • • • • • • • • • • • • • representante do
Tribunal de Contas; F .:
, representante do
concessionário do pôrto de
nos têrmos do ofício n.?
, de
, de 19
,
ou da procuração passada em
, no Tabeliãil
.....•.............. , e F . _
servindo de Secretário.
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o presidente da Junta declarou instaurados os trabalhos e escolheu para
Secretário da mesma o representante do ., ... , ... ,.,.,.,., (art. 14, § V')
e de comum acôrdo com os demais membros da Junta, distribuiu entre êles
o~ trabalhos a realizar (art. 14, § 1,0).
1 - Exame moral e aritmético de' documentos - Os documentos de receita' e despesa, depois de numerados e rubricados pelo Presidente da Junta,
foram, examinados moral e aritmeticamente pela Junta (art. 18 a e b), quo
os achou certos, ou em caso contrário, salvo quanto aos documentos: (menciClUaros documentos impugnados), que só podem ser aceitos com as seguintes correções ou glosas: (mencionar as correções ou glosas) ou foram recusados, montando o total das importâncias impugnadas a, .. ,."..... (mencionar rubrica por rubrica).
2 - Exame da escrituração dos livros exigidos pelo art. 5,0 e pelo contrato de concessão - A Junta examinou os seguintes livros de escrituração
(mencionar os livros examinados) os quais se revestem dos requisitos legais
e estão escriturados em boa ordem (ou que infringem os seguintes dispositivos
legais: mencioná-los) e apresentam as seguintes diferenças em face dos documentos comprobatórios, de soma, transporte, etc.
3 Relacionamento de documentos de despesa Os documentos de
despesa com obras e aquisições, com a exploração do pôrto e com a conservsção do acervo da concessão acham-se relacionados em separado e o seu
inventário em anexo à ata (art. 19).
4 - Apuração resultante do exame dos documentos e dos livros de escrituração - Do exame a que se procedeu nos documentos e livros de escrituração, a Junta apurou o seguinte:
Medição das obras e apuração do Capital a ser reconhecido - as exeeutados durante o ano ......•. ,. o , • o, importaram em Cr$ .. , .. , •...•....
consoante o quadro anexo n,o
, .. , ...• , que indica as espécies, quantidades e custo das mesmas obras, cujo resumo é o seguinte: (seguem-se as
obras executadas no período. e o seu valor).
Capital inicial já reconhecido ... '"
Capital invertido durante o período abrangido pela
tomada de contas, em obras e em aquisições" ..
Total do capital iniciel a ser reconhecido.
~ ~
o

•••••••••••••••

o ••••

,.

A

••

Cr$

.

Cr$
Cr$

..
.

~-~~

Nos portos em que já houver capital adicional:
Capital adicional já recolhecido . ... , ...........•...•
Cepitel adicional invertido durante o ano, .. , .... , ...
Total do capital adicional.",., ... , .. ,., .. , .. ,.".

Cr$
Cr$
Cr$

..
..
.

Capital inicial ."" .. , .. " " , '. , , .. , ... , . , , .. , . ,
Capital adicional .,
' .•... " " , . , . ,
" , .. ,
Total do capital a ser reconhecido .. , . , . , . , .. , , , , .. ,

Cr$
Cr$
Cr$

Montante do valor do estoque do Almoxarifado, .. , '.

====
c-s. .. , . , , .. , , .,'. ' .

=

.
.
..

Despesas com a exploração dos serviços portuários:

Conservação:
Pessoal ., .. ,
,., ... o., • , •
Material .,
,.", .. ,.".,.,
Empreitadas ou tarefas"" .. ,.

Cr$
Cr$
Cr$

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

Cr$

.
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OperaQÕes:
Pessoal
,
Material
Empreitadas ou tarefas

.
.
.

Cr$ .......•.•....
Cr$ ....•.....••..
Cr$ .•.•......•...

Total das despeses de exploração..............

Cr$ •...............

Cr$

.

RECEITA:

1-

Arrecadada:
Utilização do pôrto

.

Atracação . .
Capatazias
Armazenagem interna
Armazenagem externa
Armazenagem em armazens gerais
Armazenagens especiais
Transportes
Estiva das embarcações

'

.
.
.
.
.
.
.
~

Suprimento do aparelhamento portuário

.

Reboques
,
"
.
Suprimento dágua às embarcações
;
.
Serviços acessórios
.
Movimentação- das mercadorias fora das ínstatecêes
portuárias
'.'
.
Renda eventual
.
2-

Total da renda bruta
Faturada e a arrecadar:
Receita

.
.

total

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

.
.
.
.
.
.
.
.
"
"
.
.
.

Cr$
Cr$

.

.

CrS .. _
Cr$

.
.

Cr$ ..•..... _

Renda líquida (receita arrecada-da)............

Cr$ •... _

.

Percentagem do capital total reconhecido que corresponde à renda líquida.
Fundo de compensação:
Apurada- no ano anterior
Apurada no período
Total

.
.

Cr$
Cr$
Cr$

.
.
.

(Mencionar outras verbas de que" cogite o contrato de concessáo)

5-

Outros dados e ocorrências
Além dos que precedem, a ata deverá registrar outros dados e ocorrências que forem verificados no estr-ito cumprimento des instruções para a tomada de contas e dos contratos de concessão do pôrto .

6-

Ressalvas feitas pelos membros da Junta que forem vencidos Cada
membro vencido, por sua vez, ditará ao Secretário as razões -íe sua divergência- quanto a resultados apurados pela maioria e indicara os algarismos que, a seu ver, devem prevalecer para a competente aprovação
ministérial ,
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Nada mais havendo a consíderer, deu a Junta os seus trabalhos por findos,
encerrando-se a sessão aos
dias do mês de
.
de 19 .... , do que eu, Secretário, lavrei a presente ata, no livro próprio (ertígo 15), que é por todos assinada.

F.
F.
F.
F.

(Presidente da Junta.
Secretário e 'representante do Departamento Nacíonel de
Portos, Rios e Canais, ou do concessionário.
Representante do Tribunal de Contas.
Represente de
, ........• concessionário do
Pôrto de
).

DECRETO N.o 17.789 -

DE 8 DE FEVEREIRO DE

1945

Aprova orçamento para conclusão dos serviços de reparação da ponte de
Igapó, na Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. . Fica aprovado o orçamento na importância de Cr$ ....
930.545.00 (novecentos e trinta mil quinhentos e quarenta e cinco cruzeiros),
que com .êste baixa, rubricado pelo Diretor Geral do Departamento Nacional
de Estradas de Ferro, para .conclusão dos serviços de reparação' da ponte de
Igapó, no trecho de Natal - Angicos, da Estrada de Ferro Central do Rio
Grande do Norte.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonç-a Lima.

DECRETO N,'> 17.790 -

DE

8 DE FEVEREIRO DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra fi, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo de Ajudante de Tesoureiro (Recebedoria do Distrito Federal), padrâo 23, do Quadro Suplementar do ,Ministério da Fazenda, vago em virtude da aposentadoria de Pedro Alvaro de
Bethencourt, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta
corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério .
Art . 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.o 17.791 -

DE

9

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Ari Fonseca a comprar pedras preciosas

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, Ietre n, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.v '466, de
4 de junho de 1938, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Ari Fonseca, residente em Poxoréu, no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras preciosas
nos têrmos 'do Decreto-lei n.v 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta eutoriaaçâo uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
de Repúblíca .
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.? 17. 792

~ DE

9

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadâo brasileiro EsmerindoPereira a comprar pedras preciosas

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

°

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Esmerindc Pereira, residente
nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n. o 466,
de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Joneiro, 9 de fevereiro de 1945, 124.° da lndep~ndência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 17.793· -

DE 9 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadâo brasileiro Deocíecíeno Oliveira a comprar pedras
preciosas

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.? 466, de
4 de junho de 1938. decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Deocleciano Oliveira,
residente em Poxoréu, no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras pre-
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tosas _nos têrmos do Decreto-lei n.? 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
titulo desta autorização uma via autêntica -do presente Decreto.
Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 9 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
de República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.? 17.794 -

DE 9 DE

FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro César Rodrigues Baldoino a comprar pedras
preciosas

o Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.? 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro César Rodrigues Baldoino,
residente em Guiratinga, no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras preciosas nos rêrmos do Decreto-lei n," 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2. 0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 -de fevereiro de 1945. 124. 0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 17.795 -

DE 9 DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza a cidadã brasileira Odete de Barros Nemi a comprar pedras
preciosas

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n,v 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Odete de Barros Nemi,
residente em Poxorêu, no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n.v 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 9 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.
A. de Souza Costa.
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DECRETO N.o 17.796 -

DE

9

DE

FEVEREIRO DE

1945

Outorga à Cie. Sul-Mineira de Eletricidade, com sede no Rio de Janeiro, ccn,
cessâo para eoroveitemento da energia hidráulica da cachoeira "Paço
Fundo", no rio Machado, no distrito de Gímirim, município de igual
nome, Esta.do de Minas Gerais

o

Presidente 'da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do Código de Ag uas
(Decreto n," 24.643. de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Respeitados Os direitos de terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada à Cia. Sul-Mineira de Eletricidade, com sede no Rio de Janeiro
concessão para aproveitamento da energia hidráulica da
cachoeira "Poç~
Fundo". no rio Machado. no distrito de Gtmirim, município de igual nome
Estado de 'Minas Gerais.
'
!:i 1.0 Por portaria do Ministro da Agricultura, na ocasião da aprovação
dos projetos, serão determinadas a altura 'de queda a aproveitar, bem Como
a descarga e a potência concedidas.
§ 2.° O aproveitamento destina-se à produção, transmissão, transfor,
mação e distribuição de energia elétrica na zona da concessionária.
Art. 2.°
obriga-se a:
I -

Sob pena de caducidade do

presente título, a concessionária

Registrá-lo na Divisão de Águas dentro de trinta (30) dias, após

a sua publicação.
II Apresentar, em três (3) vias, à referida Divisão de Águas, dentro
do prazo de um (1) ano, contado da data da publicação do presente De.
ereto:
a) estudo hidrológico da regia o curva de descarga do rio, obtida mediante medições diretas e correspondentes, pelo menos, a um (1) ano de
observação;
b) planta, em escala razoável, do trecho do curso de água a aproveitar.
com indicação dos terrenos marginais inundáveis pelo remanso da barragem:
c) perfil geológico do terreno no local em que deverá ser construída a
barragem;
d) projeto da barragem, épura, método de cálculo, justificação do tipo
adotado;
e) cálculos e desenhos detalhados. em escalas razoáveis, dos vertedouros,
adulas, comportas, tomada de água. canal de aduçào e castelo de água;
t ) justificação do tipo de conduto forçado adotado; cálculos indispensáveis; planta e perfil, com tôdas as indicações necessárias. em escalas razoáveis:
~) cálculos e desenhos dos pilares, pontes e blocos de ancoragem, indispensáveis ao assentamento dos .condutos forçados;
h) cálculo do martelo de âgua e cálculo e projeto da chaminé de equilíbrio;
/
i) justificaçâo do tipo de turbina adotado, rendimento sob diferentes
cargas, em múltiplos de 1/4 ou 1/8 até plena carga; sentido de rotação e
rotações por minuto; velocidade caracteristica e velocidade de embalagem ou
disparo; reguladores e aparelhos de medição; regulação da velocidade com
25, 50 e 100 por cento de vadação de carga; tempo de fechamento; desenho
devidamente cotado;
j) projeto do canal de fuga; sua capacidade de vazão;
1) justificaçâc do tipo de gerador adotadoi sentido de rotação; tensão,
freqüência e potência calculada com COS 0 que não exceda 0,7; rendimento
sob diferentes cargas, em múltiplos inteiros de 1/4 ou 1/8 até plena carga,
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espectivamente, com COS 0 = 0,7. CQS 0 = 0,8 eCOS 0 = 1; regu;ação da tensão e sua variação; reguladores; queda de tensão de curto circuito; detalhes e caracteristlcas fornecidos pelos fabricantes; tipo, potência,
tensão, rendimento e acoplamento da excitatrta; GD2 no grupo motor gerador;
m) esquema geral das ligações;
n) para os transformadores, elevadores e abaixedores de tensão, as meamas exigências feitas para os geradores;
o) desenhos dos quadros de contrôle, com indicação de todos os aparelhos a serem nêles montados;
p) desenhos detalhados (planta e elevação), das celas de baixa e alta
tensão com indicação de todos os aparelhos a serem nelas montados, bem
.como das entradas e saídas dos condutores, e suas ligações às barras gerais;
q) desenhos indicando a saída da linha de alta tensão de transmissão;
para-raios, bobinas de choque e ligações contra supertensôes:
r) projeto da linha de transmissão - planta e perfil da linha; cálculo
mecânico e elétrico com COS 0 = 0,8; perda de potência; tensão na partida e na chegada; distância entre os condutores; projetos dos suportes;
s) projetos detalhados dos edifícios, inclusive cálculo de estabilidade e
discriminação dos materiais empregados;
t) orçamento detalhado para cada um dos itens acima.
III - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de sessenta (60) dias, contados da data em que fôr publicada a aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
.
IV - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os fins de
registro, dentro dos sessenta (60) dias que se seguirem ao registro do mesmo
no Tribunal de Contas.
V _ Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnica determinadas pela Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos, a que se refere êste artigo, poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas
do Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 3.° A concessionária fica obrigada a construir e a manter, nas proximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando fôr determinado
pela Divisão de Ãgues, as instalações necessárias a observações Iínímêtrícas
e medições de descarga e a realizar as observações de acôrdo com as instruções
da" Divisão de Águas ..
Art. 4.° A minuta do contrato disciplinar deste concessão será preparada
pela Divisão de Aguae do Departamento Nacional da Produção Mineral e
submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 5.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respe-ctivo contrato na Divisão de Águas.
ArL 6.° O cepital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrimônio da concessão, em função da indústria,
concorrendo, direta ou indiretamente, para a produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica.
Art. 7.° As ts..b elas de preço de energia serão fixadas pela Divisão de
Águas, no momento oportuno, e trienalmente revistas de acordo com o disposto no art. 180 do Código de Águas.
Art. 8.° Para a manutenção da integridade do patrimônio a que se refere
o ss-t. 6.° do presente Decreto, será criada uma reserva, que proverá às renovações par depreciação, determinadas por usura ou impostas por acidentes.
Parágrafo único. A constituição dessa reserva, que se denominará "reserva de renovação", será realiaeda por cotas especiais, que incidirão sôbre
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as tarifas, sob forma de percentagem. Estas cotas serão determinadas tendo-se
em vista a duração média do material a cuja renovação a dita reserva terá que
at-ender, podendo ser modificadas, trienalmente, na época da revisão das terifas.
Art. 9.° Findo o prazo da concessão, o petrimônio desta, constituído Da
forma do' art. 6.0, reverterá para o Estado de Minas Gerais, em conformidade
com o estipulado no artigo 165 do Código de Águas, sendo a concessionária
indeniaeda, do seu investimento ainda não amortizado, na base do custo híetõ,
rico, deduzida a "reserva de renovação", a que ~e refere o parágrafo único do
artigo precedente.
~ 1;0 Se o Estado de Minas Gerais não fizer uso do seu direito a essa
reversão, a concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal seja a concessão
renovada pela forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
§ 2.° Para os efeitos do § 1.0 dêste artigo, fica a concessionária obrig:;.da
a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Estado de Minas Gerais
e SI entrar com o requerimento de prorrogação da concessão, ou o de desis-tência desta, até seis (6) meses antes do término do respectivo prazo.

Art. 10. A concessionária gozará, desde a data do registro a que se refere
o art. 5.°, e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do Código
de Águas e das. leis especiais sôbre a matéria.
Art. 11. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publiceção,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. ° 17.797 -

DE 9 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza é1 The Texas Company (South Ametica Ltd.) a construir, entre as
as ilhas Sêca e do Governador, tlma linha de transmissão, sob a tensão)
nominal de 6.000 volts, e com a extensão de 1. 340 metros.

Não foi publicado ainda no "Diário Oficial" por falta de pagamento.

DECRETO N.o 17.798 _

DE 9 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza a cidadão brasileiro Carlos Alberto de Loyolla a pesquisar rrtmerrc de
zircónio e associados no município de Aguas do Prata, do Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere c
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código dEi Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlos Alberto de Loyolla
a pesquisar minério de zircónio e associados no imóvel denominado Capâc
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da Onça numa área de vinte hectares (20 ha), situada no distrito e município
de Águas do Prata, do Estado de São Paulo e delimitada por um pentágono
irregular assim definido: o primeiro lado é constituído por um segmento reti.,
líneo de oitenta metros (80 m) que partindo do marco número setenta e quatro
(74) de divisa dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, com rumo setenta
e seis graus e trinta minutos noroeste <76°30' NW) alcança a rodovia
CascatawTamanduá; o segundo lado é o trecho da rodovia de Tamanduá para
Cascata desde a extremidade do primeiro lado retilíneo até o ponto divisa
dos terrenos de Carlos Alberto Lcyolla e da Companhia Geral de Minas:
o terceiro lado é o leito de um pequeno córrego, afluente do córrego dos
Metais, divisa natural das propriedades de Carlos Alberto Loyolla e da Comnenhia Geral de Minas, no trecho compreendido entre a extremidade do segundo
(2.°) lado descrito e sua barra no referido córrego dos Metais; o quarto lado
é c leito do córrego dos Metais desde a extremidade do último lado descrito.
à montante, até um ponto situado a trezentos e oitenta e cinco metros
(385. m) e rumo vinte e um graus nordeste (21 0 NE) do marco número setenta
e quatro (74) de divisa entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo:
o último lado é um segmento retilíneo de trezentos e oitenta e cinco metros
(385 m) que partindo da extremidade do quarto lado, com rumo vinte e um
graus 'sudoeste (21 0 SW), alcança o vértice de partida.
Art. 2,°
de -Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Côdigu

Art. 3,° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de' trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57,l'

da· República.
GETULIO VARGAS.

ApoIamo Salles.

DECRETO N.o 17.799 -..... DE 9 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadâo brasileiro Fernando Sousa Melo Viana a pesquisar minério
de ferro e manganês, no município de Pítsngui, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constltuiçêo e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (~ódigo de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Fernando Sousa Melo Viece
a pesquisar minérios de ferro e manganês no imóvel denominado Fazenda do
Brejo, no distrito e município de Pitangui, Estado de Minas Gerais, numa
área de trinta hectares (30 ha ) , delimitada por um retângulo que tem um
vértice a mil trezentos e vinte e oito metros trinta e três centimetrcs
(1.328,33' m), no rumo magnético quarenta graus vinte e três minutos noroeste (40 0 23' NW) da barra do córrego do Bambu, afluente do rio do Peixe;
os lados que convergem no vértice considerado, têm, a partir dele, os seguintes
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comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m) cinqüenta
graus noroeste (50° NW); quinhentos metros (500 m), quarenta graus nordeste (40° NE) .
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros ( Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.800-DE 9 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto Liviero a pesquisar caulim e aSBOCiados
no município de Santo André, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,? 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ernesto Liviero a pesquisar
caulim e associados numa área de trinta e seis hectares e trinta ares (36,30 ha),
situada no imóvel denominado Sítio dos Batistinis, distrito de São Bernardo,
no município de Santo André, no Estado de São Paulo, e delimitada por uma
linha poligonal cujos lados a partir do ponto em que a estrada de rodagem
São Bernardo-Galvão Bueno atravessa o córrego Divisa têm os seguintes comprimentos e rumos: quinhentos e trinta metros (530 m) pela margem direita
do córrego Divisa, trezentos e cinqüenta e três metros (353 m), trinta e
oito graus e trinta minutos noroeste (38°30' NW); duzentos e trinta e um
metros (231 m), trinta graus e quarenta e cinco minutos nordeste (30°45' NE);
quinhentos e cinqüenta metros (550 m), quarenta graus trinta minutos noroeste (40°30' NW); quinhentos e um metros (501 m), pela margem esquerdo
do ribeirão Pársico, trezentos e vinte sete metros (327 m) trinta e oito graus
e trinta minutos sudeste (38° 30' SE); noventa metros e cinqüenta centímetros (90,50 m), quarenta graus e vinte minutos sudeste (40° 20' SE); cento
e oitenta e três metros (183 m), trinta e sete graus e trinta minutos sudeste
(37 0 30' SE), a margem direita do córrego Divisa até o ponto de partida.

Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
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Art. 3.0 O titulo dá' âutoríeaçâo de pesquisa; quê será uma via autêntica
dêste decreto p~ará a ,t,a~a de tre~~~:o.s e .setent~ cruzeiros -(Cr$,..3,70JO~? ,~ s~~
ttátiscritb no hvro. propno da DIVisa0 de Fomento da Produçâó Mineral dd
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se. as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de fevéreíro de 1945, 124.° da Independência e 51. 0
tia República.
GE'rt.ri.to VARGAS.

ApoIamo SaI1es.

DECRETO N.o 17 ..801--'-'- DE 9 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza os -cidedêce brasileiros Joaquim Araújo Abreu e José Araújo Abreu it.
pesquisar mioe, quartzo, pedras coradas e associados no município de
Sebinópolie, no Estado de Minas Gerais.
Ó Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 14, letra aj da Constituição é nos têrmos do' Decreto-lei n.o 1.985; de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:

Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Joaquim Araújo Abreu
e José Araújo Abreu a pesquisar mica, quartàó, pedras coradaa e associados no
lugar denominado Santo Antônio, no distrito de Euxenita, no rúunic'ipio de
Sabinápolis, no Estado de Minas Gerais, numa área de vinte hectares (20 ha) ,
delimitada por um retângulo que tem um vértice a oitenta e sete metros
(87 m}, no rumo magnético cinqüenta graus sudeste (50° SE) da confluência
dos córregos Canavial e Santo Antônio; os lados que divergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
quatrocentos metros (400 m) , oitenta e nove graus noroeste (89° NW); qui.
nhentos metros (500 m), um grau sudoeste (lo SW).
Art. 2.°
de Minas.
Art. 3.0

Esta autorização é outorgada nos -têrmos estabelecidos no Código

o

título .dá áutorizaçào de pesquisá, que será uma via autêntica
taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura .

dêete decreto, pagará a

Art. 4.°

Revogam-se ás dispásí~ões em contrário,

Rio de j'aneíro, 9 de feverêiro de 1945, i24P da: Independência ~ 57. 0
da República.
GETULIo VARGAS.

APbldt'iió Sellee,
.Col . de Leis -

VoI. II

F. 18
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17.S02-DE

9

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Fernandes- a pesquisar calcário e esseciado~ no município de Santa Luzia, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de ~940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Sebastião Fernandes a pesquisar calcário e associados no lugar denominado Verissimo, situado no distrito
emtmicipic de Santa Luzia, no Estado de Minas Gerais, numa área de dezenove
hectares, noventa e três ares e vinte e cinco centiares (19,9325 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice a distância de sessenta metros
(60 m), no rumo magnético quinze graus sudeste (15° SE), da confluência dos
córregos do Paluca e do Veríssimo; e os lados, que partem dêsse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e trinta e cinco
metros (335 m) , leste (E); trezentos e noventa e cinco metros (395 fi},
sul (8).

Art 2.°
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ ,300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do.
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIonio Salles.

DECRETO N.o 17.803-0E 9 DE FEVEREIRO DE 1945,

Autoriza o cidadão brasileiro Clito Lemos de Azevedo a pesquisar mica e associados, no município de Vassouras, no Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Clito Lemos de Azevedo
a pesquisar mica e associados, numa área de quinze he-ctares cinqüenta e oito
ares e dezessete centlares (15,5817 ha), situada na fazenda Fortaleza, distrito
e município de Vassouras, no Estado do Rio de Janeiro, delimitada por um
pentágono 'que tem Um vértice a cento e setenta e cinco metros 075 m)
rumo trinta e quatro graus quinze minutos sudeste (34°15' SE) magnético
do quilômetro quarenta e três (km 43) da estrada de rodagem Mendes-Ipírenga
e os lados, a partir dêsse vértice, COm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e cinco metros (205 m) , vinte graus sudoeste (20° SW)
trezentos e oitenta e quatro metros (384 m), trinta e seis graus sudeste (36(
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SE). duzentos e noventa e dois metros e setenta centímetros (292,'70 m),
oite~ta e cinco graus nordeste (85° NE); ,quinhentos e noventa e sete metros e
inqüenta centímetros (597,50 m}, vinte e nove graus noroeste (29° NW)j
,~ento e setenta metros (170 m) , setenta e três graus trinta minutos sudoeste,
(73030' SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos, no Código
de Minas.
Art. 3.° '0 título da autorizàção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de treZentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.!.:
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO NP 17.804 -DE 9

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Jamil Rachid de Melo a pesquisar mica e associados no município de Resplendor, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Jamil Rachid de Melo a
pesquisar mica e associados numa área de dezoito hectares e trinta e quatro
ares (18,34 ha) , situada no lugar denominado Vala do Rufino, distrito e município de Resplendor, no Estado de Minas Gerais, delimitada por um paralelogramo tendo um vértice a quatrocentos e oitenta metros (480 m), rumo
quarenta e seis graus noroeste (46° NW) magnético da confluência dos córregos Pedreira e Chagas e 0& lados que partem dêsee vértice com quatrocentos
e cinqüenta metros (450 m), rumo sessenta e três graus sudoeste (63° SW)
magnético, quatrocentos e quinze metros (415 m) , rumo trinta e sete graus
noroeste (37° NW) magnético.
Art. 2.°
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto; pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se ,as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9'de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 17 .805

~ DE

10 DE FEVEREIRO DE; 1945

Autoriza a cobrençe, por meio de selos, das custas que couberem às
Caixas de Assistência dos Advogados

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar,
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
.
Art. 1.Q As custas devidas às Caixas de Assistência dos Advogados poderão, a critério das respectivas diretorias, ser arrecadadas pelo modo indicada
no § 2,0 do art. 8.0 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.? 11.051, de 8
de dezembro de 1942, ou por meio de selos.
Parágrafo único. A arrecadação, por meio de selos, a que alude o final
dêste artigo, será realizada mediante acôrdo entre as Caixas e os Governos
Federal ou Estaduais .
Art. 2.0
cação.

O presente Decreto entrará em vigor à data da sua publi-

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO

N.O

17 .806

~ DE

14

DE FEVEREIRO DE

1945

Altera a lotação numérica e nomínel das repartições atendidas pelos Quadros
Permanente e Suplementar do Ministério d3 Justiça e Negócios Inte-

rioree,

o Presidente da República, usando da atr-ibuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A lotação numerrca das repartições atendidas pelos QU<1drGz Permanente e Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, aprovada pelo Decreto n.? 15.394, de 27~4~44, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
a) fica excluído um cargo isolado de provimento efetivo de Bibliotecário,
constante da lotação permanente do Departamento Federal de Segurençe
Pública;
b) ficam incluídas, na lotação permanente, as carreiras de Bibliotecário
e Bib liotecário-auxili ar, respectivamente, com um total de 4 e 6 cargos;

c) a: carreira de Oficial Administrativo passa a figurar apenas na Ioteçãc
permanente, com um total de 238 cargos;
d) a distribuição dos cargos das carreiras de Bibliotecário, Bibliotecárioauxiliar, Escriturâi-ic e Oficial Administrativo passa a vigorar na forma do
quadro anexo a êste decreto;
e) passa 81 lotação numérica dos Quadros Permanente e Suplementar do
Ministério a vigorar com um total de 5.615 cargos, sendo 4.087 na lotação
permanente e 1.5.28 na lotação suplementar.
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Art. 2.0 Fica substituída, pela que acompanha o presente decreto, a lotação nominal das carreiras constantes da alínea d do artigo anteríor.. aprovada
pelo Decreto 0.° 16.576, de 12-9-44.

Art. 3.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoas disposições em contrário.

gad~

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexenâre Marcondes Filho.

ALTERAÇÃO DA LOTAÇÃO NUMÉRICA A QUE SE REFERE O ART. 1.0 DO DECRETO N.0 17.806, DE 14 DE
FEVEREIRO DE 1945
III -

'"
co
~l

CARGO DE CARREIRA

Bibliotec(lrio

Bibliot.-AuxilJar

Escriturário

II

Oficial AdnIlJl.

Lotação

Lotação

Lotação

I

Lotação

REPARTIÇÕES 2- ÓRGÃOS

Pormo \ Supl .

,

,

Perm ,

I

Supl.

Perrn.

,

Supl.

,

I

Perm,

I

:>

C3
Supl.

I

Departamentos
Divisão do
Divisão do
Divisão do
Divisão de
Serviço de
Tesouraria

-

-

Arquivo Nacional ..............................

-

-

Comissão de Eficiência ... ' .... . , ............ . . .

-

-

Colônia Penal Cândido Mendes ..................

-

Consultoria Geral- da República ................. .

-

-

Departamento do Interior e Justiça ..............

-

-

Imprensa Nacional ............................-. (

-

-

•••••••

0.

0

------

...

••••••••••.

"

'd

de Administração:
. . . ... . .
Pessoal
Orçamento
Material ........................
Obras .............. . . . . . . . . . . . . .
Comunicações ...................
.................................

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

w

o

-

-

-

-

-

-

-

II
i
i

I
!

50
6
10
2
22
4·

-

2

-

1

-

3

-

1

-

-

-

i
I

1

-

I

28

-

I

I

42

-

-

31
10
9
2
1

-

-

-

-

-

68

.-

38

-

g

""
"
o"
"

§

CJ

Penitenciária Central do Dlstrlro Federai ......•..
Departamento Federal de Segurança Pública

.

1

Presídio' do Dístrttc Federal
'
.
Serviço de Assistência a Menores:
Escola João Luís Alves , .......•.....•.•....
Instituto Profissional 15 de Novembro
.
Patronato Agrícola Artur Bernardes
.
'Patronato Agrícola Venceslau Braz •......... ,
Serviço de Assistência a Menores
.
Serviço de Documentação ............•......•...

6

3

9

3

190

54

7

2

3
2
2
11

5

6

3

~

d

Serviço de Estatística Demográfica Moral e Política
Instituto Félix Pacheco

_

:otal. . .. .. . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . /

4

I -

I

6

3

1

19

7

420

L±s

o

i
~

,:;;..~-

ê"
t-3

~

~

'"

2.80

,."TOS.
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DECRETO N.? 17.807 -

DE

14

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sumidouro a construir uma linlla de
transmissão, sob' a tensão nominal de 11.000 Volts, entre as cidades de
Carmo e Sumidouro, no Estado do Rio de Janeiro

o Presidente da República,
tigo 74, letra a, da Constituição,
5 de março de 1940;
Considerando que, requerida
veniente pelo Conselho Nacional

usando da atribuição que lhe confere o are' nos têrmos do Decreto-lei 0,° 2. 059, d;~
pela interessada, a medida foi julgada conde Águas e Energia Elétrica, decreta:

Art. 1.0 A Prefeitura Municipal de Sumidouro fica autorizada a construir, sob a tensão nominal de onze mil (11.000) Volts e com capacidade
para transmitir 100 K. V . A .• uma linha de transmissão entre as cidades de
Carmo e de Sumidouro, passando pelas localidades de Pôsto de Monta a
Barra de São Francisco, tôdasno Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.°
obriga-se a:

Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada

I - Registrar êste título na Divisão de Águas, do Departamento Nacíonal da Produção Mineral" do Ministério da Agricultura, dentro do prazo
de trinta (30) dias a partir da sua publicação.
11 Apresentar à mesma Divisão de Ãguas os estudos, projetos e orçamentos respectivos bem como iniciar e concluir as obras nos prazos que
forem determinados pelo Ministro da Agricultura, que também os poderá
prorrogar por justo motivo, ouvida a mencionada Divisão de Águas.
Art. 3.° O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1945, 124. 0 da Independência e 57.0da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes.

DECRETO

N.O

17. SOS

-

DE

14

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza a "The São Paulo Tramway, Light end Power Compeny Ltâ:" a
construir uma linha de transmissão, entre a sua sub.-estação existente na
lugar denominado Estiva e a fábrica, em construção, das Indústrias QUÍ~
micas Electra Chloro S. A., no Estado de Sâo Paulo
O Presidente da República,usando de atribuição que lhe confere o
81'"t. 74, letra a, da Constitulçâo, e nos têrmos dos Decretos-leis na . 2 _059,
de 5 de março de 1940, e 3.365, de 21 de junho de 1941, arts. 3,.° e 1S,
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica julgou
conveniente deferir a medida, requerida pela emprêse interessada,
Decrete:

Art. 1.0 A "The São Paulo Tramway, Light and Power ~ompany, Ltd."
fica autorizada a:
I - Construir uma linha de transmissão, sob a tensão nomlnel de 3.800
Volts e com a extensão de cêrce de 2.200 metros, entre a sua sub-estação.
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existente no lugar Estiva e a fábrica, em construção, das Indústrias Químicas.
Electra Chloro S. A., nas proximidades do quilômetro 38 da "São Paulo Rai1way
Company", no Estado de São Paulo.
II ....,.. Desapropriar, com urgência, e de acôrdo com as plantas que forem
aprovadas, os terrenas necessários a essa construção.
Art. . 2.° Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada,
obriga-se ~:
I - Registrar êste título na Divisão de Águas, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de trinta (3D}
dias a partir da sua publicação.
I! - Apresentar à mesma Divisão de Águas os estudos, projetos e orçamentos respectivos, bem como iniciar e concluir as obras, nos prazos queforem determinados pelo Ministro da Agricultura, que também os poderá
prorrogar por justo motivo, ouvida a mencionada Divisão de Águas.
lI! - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura dentro de sessenta (60) dias, a contar da publicação dêste Decreto, a planta dos terrenos
cuja desapropriação fôr necessária à construção a que se refere o item I
de art. 1,0.

°

Art. 3.°
presente Decreto entra em vigor .na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1945. 124.0 da Independência e 57.° daRepública.
GETULIO VARGAS.

Apoiamo Selle«.

DECRETO, N.O 17.809 -

DE

14 DE FEVE·REIRQ DE 1945

Outorga à Companhia Elétrica Caiuá autorização de estudos para aproveittt>-menta de energia hidráulica no salto Carlos Botelho, no rio AguapeÍj
Estado de Sâo Paulo

°

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 9.°, do Decreto-lei:
n.? 852, de 11 de novembro de 1938, 'decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Companhia Elétrica Caíuá, de acôrdo com
os arts. 9.° e 10 do Decrato-Ieí n,? 852, de 11 de novembro de 1938, e com
os direitos nele previstos, autorização de estudos, pelo prazo de dois anos.
para aproveitamento de energia hidráulica no salto Carlos Botelho, situado
no rio Aguapeí, entre os municípios de Valpareiso e Guararapes, no Estado,
de São Paulo .
Art. 2.° Durante o prazo a que se refere o artigo anterior, a permisaionâria poderá requerer concessão para explorar, em. proveito dos serviços
de sua zona de operação, a energia hidráulica do mencionado aproveitamento,
instruindo o requerimento com os documentos especialmente citados no artigo, 158. do Código de Águas, obedecidas no projeto as - prescrições de ordem
técnica. que fôrem determinadas pela Divisã.o de Aguas .
Art. 3;° Findo o prazo a que se refere o art. 1.0, contado da data da
publicação dêste Decreto, e conseqüentemente extinta, a presente autoríaaçâc-
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de estudos, a Companhia Elétrica Caiuá não poderá pleitear a sua renova,
ção e todos os estudos, projetos e orçamentos realizados, ainda que incom~
pletos, deverão ser encaminhados à Divisão de Águas.
Art. 4.° Êste Decreto entra em vigor na data da sua publicação, Tevo.
gadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1945. 124,0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.

DECRETO N,o 17.810 -

DE

14

DE FEVEREIRO DE

1945

.Autoriee a Bmprêes Fôrça e Luz Espera Feliz a ampliar com um grupo hi..s
dto-elétrico de 300 kVA as instalações do serviço público de eletricidade
de Espera Feliz, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-Hgo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 2.° do Decreto-lei número 2.059, de 5 de março de 1940, decreta:
Art. 1.0 A Emprêsa Fôrça e Luz Espera Feliz, que explora o serviço
público de eletricidade de Espera Feliz, no Estado de Minas Gerais, fica
autorizada a ampliar as respectivas instalações, mediante a montagem de um
grupo hidro-elétrico de 300 k V A.
Art. 2.° Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada
obriga-se a:
I - Registrar êste título na Divisão de Águas, do Departamento Nacio_nal da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de trinta (30)
di-as a partir da sua publicação.
II ----' Apresentar à mesma Divisão de Ãguas os estudos, projetos e orçamentos respectivos, bem como iniciar e' concluir as obras, nos prazos que
.forem determinados pelo Ministro da Agricultura, que também os poderá
prorrogar por justo motivo, ouvida a mencionada Divisão de Águas.
Art. 3.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
'revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Selles,

DECRETO N,o 17.811 -

DE

15

DE FEVEREIRO DE

1945

Altera a redação da letra f, do art. 75 do regulamento aprovado pelo Decreto n.o 21.111, de 1 de março de 1932

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e tendo em vista o que consta do processo
D.o 1. 518-45, do Departamento de Administração do Ministério da Viação
e Obras Públicas, decreta:
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Art. 1.0 A letra f do artigo 75 do regulamento aprovado pelo Decreto
n." 21.111, de 1 de março de 1932. passa a ter a seguinte redação:
"Contribuam com a quantia de Cr$ 100,00
mensais, para as despesas dessa fiscalização".
Art.

2.°

(cem 'cruzeiros)

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1945, 124,0 da Independência e 57.°
da República.
GEtULIO VARGAS

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.o 17.812 -

DE 16 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Oscar Filgueiras a pesquisar jazidas de rochas
betuminosas e pico-betuminosas - classe I X - em terras do município
de Pinâemonhengebe, do Estado de São Paulo

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos dos Decretos-leis ns. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e 5.247, de 12 de fevereiro
de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Oscar Filgueiras a pesquisar jazidas de rochas betuminosas e piro-betuminosas - classe IX - em
uma área de 643,60 ha (seiscentos e quarenta e três hectares e sessenta ares),
no local denominado "Fazenda Mombaça" e situada nc município e zona
rural de Pindamonhangaba, do- Estado de São Paulo, delimitada por um hexágono irregular que tem um dos vértices situado a 640 m (seiscentos e quarenta metros), rumo 10° SE (dez graus sudeste)" a partir do canto nordeste
da casa localizada na esquina da Avenida Rodrigues Alves com a Eetrade
Municipal, e .os lados que partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: 800 m (oitocentos metros), 10° SE (dez graus sudeste); 5.800 m (cinco mil e oitocentos metros), '80° SW (oitenta graus
sudoeste); 1.440 m (mil quatrocentos e quarenta metros), 10° NW (dez
graus noroeste); 2.800 m (dois mil oitocentos metros), 80° NE (oitenta
graus nordeste); 640 m (seiscentos e quarenta metros), 10° SE (dez graus
sudeste); 3.000 m (três mil metros), 80° NE (oitenta graus nordeste).
Ar1. 2.°

Esta autorização de pesquisa, que tem por título êste Decreto,

é válida por 2 (dois) anos, a- contar da data da publicação do mesmo, e conferida nas condições estabelecidas no art. 16, combinado com o art. 79, do
Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Art. 3.° A presente autorização, observado o disposto no art. 26, combicado com o art. 79. do Decreto-Ieí n.o 1. 985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), caducará se o concessionário infringir o disposto no art. 24
do referido Decreto-lei e será anulada, nos têrmos do art. 25, se o concessionário infringir o n.o Ido art. 16, ou não se submeter as exigências de fiscalização previstas no Capítulo VI do dito Decreto-lei.
Art. 4.° O título a que alude o art. 2.° dêste Decreto, pagará a taxa
de Cr$ 3.220,00 (três mil duzentos e vinte cruzeiros), de acôrdc com o .:U-
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tigo 17 do Decreto-lei n.o 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas),
modificado pelo art. 1.0 do Decreto-lei n.? 5.247, de 12 de fevereiro de-

1943.
Art. 5. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1945, 124. 0 da Independênéia e 57. 0
da República.

GETULIO

VARGAS.

Ale%andre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 17.813 -

DE

16

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza a Comissão de Ener~ia Térmica a pesquisar jazidas de rochas betuminosas e piro-betuminoses - classe IX - em terras situadas na coznarca
e munic1pio de Tatuí, Estado. de São Paulo
O Presidente da República, usande da atribuição que lhe confere o lUtigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmoa dos Decretos-leis DlI. 1.985, de'
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), e 5.247, de 12 de fevereiro de 1943,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Comissão de Energia Térmica, órgão do Govêrno do Estado de São Paulo, a pesquisar jazidas de rochas betuminosas e púobetuminosas - classe IX - em uma área de 350 ha (trezentos e cinqüenta
hectares), situada na comarca e município de Tatuí, Estado de São Paulo, J.imi.
tada por um perímetro mistilíneo, que tem um vértice coincidindo com a
barra do Córrego de Isaías com o Ribeirão Pederneiras, e assim definido: uma
reta de 2.050 m (dois mil e cinqüenta metros) que partindo do vértice cem.
siderado segue rumo magnético de 42 0 NE, até o marco quilométrico 165
(cento e sessenta e cinco) da rodovia estadual Tatuí-Itapetininga; dêsse marco
segue pela rodovia citada no sentido Tatuí-Itapetininga até o centro da ponte
sôbre o Ribeirão Pederneiras, com um comprimento de 3.400 m (três mil e
quatrocentos metros); e finalmente, seguindo pelo leito do Ribeirão Pederneiras para jusante até o vértice de partida na barra do Córrego do Isaías,
com um comprimento de 2.200 m 'dois mil e duzentos metros).
Art. 2. 0 Esta autorização de pesquisa, que tem por título êste Decreto,
é válida por 2 (dois) anos, a contar da data da publicação do mesmo, e
conferida nas condições estabelecidas no art. 16, combinado com o art. 79,
do Decreto-lei n.? 1. 985,. de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) .
Art. 3,0 A presente autorização, observado o disposto no art. 2~ com.
binado com o art. 79, do Decreto-lei n,? 1.985, de 29 de janeiro de 1940'
(Código de Minas), caducará se a concessionária infringir o disposto no artigo 24 do referido Decreto-lei e será anulada, nos tUmos do art. 25. se a
eeeeessionâria infringir o n.O I do art. 16, ou não se submeter às e:x;i~nciu
ele fiscalização, previstas no Capítulo VI do dito Decreto-lei.
Art. 4. 0 O título a que alude o art. 2.0 dêste Decreto pagará a taxa
de Cr$ 1. 750,00 (mil setecentos e cinqüenta cruzeiros), de acôrdo com o artígo 17 do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas),
modificado pelo art. 1.0 do Decreto-lei n.? 5.247, de 12 de fevereiro de 194.3.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1945, 124.° da lndependêuc:ia e 57.° da.
República.
GETULIO VARGAS.

Ale:zandre Marcondes Filho.
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DECRETO N. o 17. 814

~

DE 16 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o Ginásio do Instituto de Educação} com sede em Maceió} no Estado
de Alagoas, a funcionar como colégio.

Não foi publicado ainda no "Diário Oficial"

DECRETO N.c 17.815 -

por falta de pagamento.

DE 16 DE FEVEREIRO DE 1945

Altera dispositivos dos Regulamentos aprovados pelos Decretos ns. 4.219, de
'lrle iunho de 1~39, e 22.717, de 16 de maio de 1933

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, decreta:
"D.o

Art. 1.0 o art. 2.° e seu § 1.0, do Regulamento aprovado-pelo Decreto
4.219, de 7 de junho de 1939, passam a ter a seguinte redação:
"Arr . 2. 0 Se o Consulado ou Viée-Consulado não possuir estampi1has na ocasião de expedir ou legalizar qualquer documento,
não cobrará os emolumentos devidos. Êstes serão pagos no estrangeiro, por meio' de estampilhas, em qualquer Consulado brasileiro de
carreira, ou por verba, na Delegacia do Tesouro Brasileiro em Nova
York; e no país, por verba, nas Alfândegas, Mesas de Rendas ou
Delegacias Fiscais.
.
§ 1:0 Nos documentos, cuja expedição ou legalização esteja
sujeita a emolumentos que não possam ser cobrados pela chancelaria
consuler vdevído à falta de estampilhas, será lançada pelo Consulado
ou Vice-Consulado a seguintes declaração: "Para que êste documento
produza efeito no Brasil, ou perante repartições públicas brasileiras,
deverá ser paga a quantia de .....•..........•...........•.....
(Cr$
) ouro, conforme
n.?
da
Tabela. de Emolumentos Consulares, em qualquer das reparfiçêes
mencionadas neste artigo".

°

Art. 2.0 .Aredação dos §§ do art. 7.0 do Regulamento aprovado pelo
Decreto n.? 22.717, de 16 de maio de 1933, fica substituída pela seguinte:
"§ LO Nos casos de mercadorias desacompanhadas de fatu ra
consular, em virtude dos motivos' indicados no presente artigo, ficam
os consignatários ou seus prepostos obrigados a apresentar as duas
cópias da fatura comercial, acompanhadas de um certificado de procedência da mercadoria, à repartição aduaneira de destino da ,mesma,
que as 'legalizará após a cobrança, por verba, dos emolumentos consulares -devídos, os quais serão pagos por meio de guia. Nos lugares
onde não houver repartição aduaneira, proceder-se-á pela forma prescrita no artigo anterior;
§ 2.° As cópias dai faturas deverão, neste caso, conter todos
os dados exigidos nas faturas consulares; uma delas ficará arquivada
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na repartição respectiva e a outra será remetida ao Serviço de Estatística Econômica e Einanceira ,
§ 3.° As repartições numerarão, seguida e anualmente, tôdas.
as faturas que legalizarem".
Art. 3.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
P. Leão Velaso.

DECRETO NP 17.816 -

DE

16

DE FEVEREIRO DE

1945

Torna insubsistente o Decreto n.o 12.219, de 9 de ebríl de 1943

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica: insubsistente o Decreto 0,° 12.219, de 9 de abril de 1943,
que declara de utilidade pública a, desapropriação de um imóvel em Natal,
Estado do Rio Grande do Norte, para a construção do quartel do 7.° Ba,
talhão de Engenharia.
Art. 2.° O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°.
da Repúbljca .
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.o 17.817 -

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1945

Suprime cargo extinto
O .Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, elinee n, do
Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe B da carreira de TrebaIhador, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude da promoção de Clovis José Game, ficando sem aplicação e dotação correspondente.
Art . 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro 'de 1945, 124.° da
57.° da ~ República.

Independência e

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.o 17.818 -

DE 17 DE FEVEREmO DE 1945

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da, atribuição que lhe confere oart . 74, letra a, da Constituição, "e nos têrmos do art. 1.0, afínee n, do"
Decreto~lei n.? 3.195, de 14 de abro de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica' suprimido um (1) cargo da classe E da carreira de Contínuo, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
vago em virtude' da promoção de Roberto Crivele, ficando sem aplicação'
a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
57. 0

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1945, 124.0 da
da República.

Independência e-

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO Nv 17.819 -

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere: 0.'
ert , 74, letra a, da Constltuíção, e nos têrmos do art. 1.0, alínea- n, do
Decreto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da clesse E da carreira de Desenhista, do Quadro Suplementa-r do Ministério da Justiça e Negócios Irrte-.
riares, vago em virtude da promoção de Ulisses Baldíssara, ficando sem aplica-ção a dotação correspondente.
Art _ 2.° Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1945, 124.° da
57. 0 da República,

Independência e

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 17.820 -

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1945

Suprime cargos extintos

o 'Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere oart. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea- n, do .
Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. -1.0 Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe C e três (3) da
classe D da carreira de Guarda de Presídio, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vagos em virtude das promoções de.-
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João Batista Saragoça Santos, Quintino Alves Teixeira e Joaquim- Borges 80.
brínho. era_ aposentadoria de José Pires Guerra e do falecimento de Wilson
Humberto de Oliveira, ficando sem 'eptícação as dotações correspondentes.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de, 1945, 124.° da
57.0 da República.

Independência e

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 17 .821

~ DE

17 DE FEVEREIRO DE 19'45

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe' confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n. do Deereto-lei 0.° 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos um (1) cargo da classe 2 e um (1) da
classe 3 da carreira de Maquinista Marítimo, do Quadro Suplementar do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vagos em virtude da demissão
de Fortunato Pereira de Araújo e da promoção de Virgílio .Rose e Silva, fi.cando sem aplicação as dotações correspondentes.
Art. .2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
-da República ..
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 17.822 -

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1945

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-tígo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De-

-cr.eto-Iei n.o 3.195, de 14 de abril de 1941. decreta:
Art. 1.0

Ficam suprimidos vinte (20) cargos da classe D da carreira

de Motorista, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios
Inter-iores, vagos em virtude das exonerações de Amadeu Ferreira, Antônio
Fonseca Carriço, Antônio Valdino Santos, Armando de Oliveira, Avelino
Arnaus, Batonim Magalhães Gemes, Cítara Soares Vieira, Danifo Soares,
Herculano Bezerra de Sá, Herculano Gomes, José Lôbo Sobrinho, José da

Silva Menezes, ]osê Valderedo dê Leão, Juvenal Raimundo de' Oliveira, Lourival Eugênio' da' Silva., Manuel Penetra da Silva e Moisés Cardoso e das
promoções da Antônio Peulo Silva, Coraci Miranda e Jorge Isidro' Pereira,
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bem como dois (2) cargos da classe E da mesma carreira, constantes como
vagas na relação nominal que acompanhou o Decreto-lei n.o 3.800, de 6
de novembro de 1941, ficando sem aplicação as dotações correspondentes.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N," 17.823 -

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1,0, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe 4 da carreira de Patrão,
do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago
em virtude da promoção de Manuel Rosa do Nascimento, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre M accondes Filho.

DECRETO N.o 17.824 -

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1945

Suprime cac150 extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe G da carreira de Revisor de Prova, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, vago em virtude da aposentadoria de Ângelo Lázaro, ficando sem
aplicação a dotação correspondente .
.A;rt. 2.°

Revogam-se as disposiçôes em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Colo de Leis -

VaI. II

F. 19
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DECRETO N," 17.825 -:...

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea 0, do De.
creto-le~ D.o 3.195; de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos seis (6) cargos da classe C da carreira de
Servente, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vagos 'em virtude das exonerações de Anacreonte Ribeiro da Silva
e Moacir Carlos Nogueira, da nomeação de Aroldo Pinto Brandão para outro
cargo, das demissões de Hélio Salustiano de Sousa e José Manuel e da pro.
moção de João Rodrigues Barbosa, ficando sem aplicação. a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Merconâes Filho.

DECRETO N.o 17.826 -

DE

17 DE FEVEREIRO DE 1945

Suprime cargo. extinto

o

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

Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo de Perito Policial, padrão I, do.
Quadro Suplementar .do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago
em virtude da aposentadoria de José Higíno Pacheco Júnior, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de j anelro, 17 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 17.827 -

DE

17 DE FEVEREIRO DE 1945

Suprime cargos' extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe : confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alinee n, do
Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art 1.0 Picern suprimidos sete (7) cargos de Professor, padrão F, do
Quadro .Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vagos em

291

ATOS DO PODER EXECUTIVO

drtude do falecimento de" Gabriel Gomes dos Santos e das exonerações de
Adail Campos, Arduino Bolivar Filho, Heitor Passeedo, Maria de Lourdes
Vieira de Paiva, Mário Monzon Abril. e Paulo Afonso de Castro, ficando sem
t1plicação as dotações .correspondentes.
Art 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e

Si. o da República,
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 17.828 -

DE 17 DE FEVEREIRO DE 1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art.- 74, letra a, da Constítuíçâo, e nos têrmoe do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art 1.0 Ficam suprimidos dois (2) cargos de Marinheiro, padrão 4, do
Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vagos
em virtude da aposentadoria de Heitor Pena e do falecimento de Nicolau de
Sousa, ficando sem aplicação as dotações correspondentes.
Art 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de
57." da República.

1945, 124.° da

Independência e

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho

DECRETO N.O 17.829 -

DE 17

D~ FE~IRO

DE 1945

Suprime bargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea ti, do
Decreto-lei 0.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três (3) cargos da classe D da- carreira de
Artifice, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vagos em virtude da aposentadoria de Antônio Francisco doe Santos
e das promoções de Renato da Silve Matos e Francisco Borges Machado,
ficando sem aplicação as dotações correspondentes.
Art. 2,0 Revogam-se as disposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1945, 124.12 da Independência e
575> da República,
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.o 17.830 -

DE'

20

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o Ginásio }uvenal de Carvalho, com sede em Fortaleza, no Estado
do Ceará, a funcionar como colégio

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
ert . 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da Lei Orgânica do Ensino
Secundário e do Decreto-lei 0.° 4.245, de 9 de abril de 1942, decreta:
Art. 1.0 O Ginásio Juvenal de Carvalho, com sede em Fortaleza, no
Estado do Ceará fica autorizado a funcionar como colégio.

Art. 2.° A denominação do estabelecimento de ensino secundário de que
trate o artigo anterior passa a ser Colégio Juvenal de Carvalho.
Art. 3.° O reconhecimento, que pelo presente Decreto é .concedído ao
Colégio Juvenal de Carvalho, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico
e científico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da Repúblice ,
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capaoema.

DECRETO N.o 17.831 Revo~a

o

o Decreto

DE 20 DE FEVEREIRO DE 1945

0.° 13.117,

de 5 de

8~ÔStO

c!e 1943

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra 8, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0.0 1.985, de

29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), e tendo em vista o que expõe o
Ministro de Estado dos Negócios da Guerra, com parecer favorável do Conselho de Segurança Nacional, decreta:
Artigo único. Fica revogado ° Decreto 0.° 13.117, de 5 de agôsto de
1943, que concede autorização ao cidadão Pedro Carlos de Andrade para pesquisa de pirita e associados no Município de Ouro Preto, do Estado de Minas
Gerais, a fim de que as jazidas que são objeto da mesma autorização fiquem
sob a jurisdição do Ministério da Guerra para garantir o abastecimento de
pirita à Fábrica Presidente Vargas, do dito Ministério, fazendo-se a exploração de acôrdo com o disposto nos art. 2.° e seus §§ 1.0 e 2.°, art. 3.0 e
art. 4.0 e seu parágrafo único, do Decreto-lei n.v 6.665, de 10 de julho

de 1944.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.c
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N.o 17.832 -

293

DE 20 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o Ministro da Guerra a substituir por Comissões as Unidades do
Exército em serviço de construção de estradas de ferro e de rodagem
O Presidente da República, usendo da
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

atrlbulçâo ' que lhe confere o

Art. 1.0 fica o Ministro da Guerra autorizado a proceder à substituição
das unidades do Exército em serviço de construção de estradas de ferro ou
de rodagem por comissões com os mesmos encargos.
Art . 2.° As unidades, à medida que forem sendo substituídas poderão ser
extint~s, a critério do Ministro da Guerra.
ArL 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1945, 124.° da Independêncie e 57.0
da Repúb!ica.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.o 17.833 -DE 20 DE FEVEREIRO DE 1945
Declara de utilidade pública, para desapropriação pelo Departamento dos Correios e Telégrafos, vários imóveis em Belém, Estado do Pará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com os arts. 2.°, 3.° e 5.°,
alíneas h e m do Decreto-lei n.? 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Artigo único. São de~larados de utilidade pública, para desepropriaçâc
pelo Departamento dos Correios e Telégrafos, os seguintes imóveis situados
nos logradouros abaixo indicados, na quedra onde se encontra o ediücío-sede
da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Pará, em Belém, visto
serem necessários. à futura ampliação do referido edifício:
Rua Ó de

Ns. 178/180
Ns. 184/186
N.o
190

Almeida

de prcpriedede de Esidro Dias da Silva.
de propriedade de N euz a de Abreu.
de propriedade de Carlota Barbosa da Fonseca.
Travessa 1.° de Março

N.o
N.o
N.o

187
189
191

de propriedade de José Almeida Facióla.
de propriedsde de José Pereira de Sousa.
de propriedade de Manuel da Conceição Lima.
Rua Aristides Lobo

N.o
N.O
N.o

171
177
179

de propriedade de Leandro Gomes de Oliveira.
de propriedade de Rita Lopes Pais.
de propriedade de Manuel Alves de Azevedo.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0

da República.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N.o 17.834 -

DE

20 DE FEVEREIRO DE 1945

Concede subvenções a entidades desportivas, para o exercício de 194.5

o Presidente da República, uSS-'11do da atribuição que lhe confere o
ert, 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da legislação em vigor, decreta:
Art. 1.0 Ficam concedidas, no corrente ano, às entidades desportivas no
Distrito Federal e nos Estados, as subvenções constantes da relação anexa,
no total de Cr$ 355.000,00 (trezentos e cinqüenta e cinco mi1.cruzeiros), COrrendo a despesa por contá da verba 3 - Serviços e Encargos, consignação I
- Diversos, eubconsignação 06 - Auxílios, contribuições e subvenções, inciso 03
- item 24 - Conselho Nacional de Desportos, alínea b - Entidades desportivas, de conformidade com a legislação em vigor, anexo 15, art. 3.°, do
Decreto-lei 0.0 7.191, 'de 23 de dezembro de 1944.
Art. 2.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência- e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema,

nelll~no dltlil subven~ilelt n

que se refere o

Decreto o.Q 17,834, de 20 de

fevereiro de 1041';

Amazonas
1 -

Atlético Rio Negro Clube, de Menâus ....

10.000,00

Pernambuco
2 -

Sport Clube do Recife, de Recife

.

20.000,00

3 -

América Futebol Clube, de Propriá .... ,.

10.000,00

Sergipe

Bahia
4

5

Associação Atlética da Bahia, de Salvador
Esporte Clube Vitória, de Salvedor
.

10.000,00
10.000,00

Espírito Santo
6 -

Estrela do Norte Futebol Clube, de Cachoeiro de Itapemirim
,
.

10.000,00

Rio de Janeiro
7 -

Petropolitano Foot-Bell Clube, de Petrópolis . • ..•.............. , .....

20.000,00

20.000,00
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Distrito Federal
8
9

Anderahy Atlético Club ...•..
Associação de Cronistas Desportivos do Rio
de Janeiro' ~ ... _........•.........
Clube de Xadrez 'do Rio de Janeiro
.
Jequiá Esporte Club ..
Mevilis Futebol Clube
Olaria Atlético Clube
Pau Ferro Futebol Clube .
River Foot-Ball Club ..
Desporto Clube' Cocotá
o ••

-lO 11 -

o •••••••

12 13

14
15

20.000,00

•

10.000,00
6.000,00
10.000,00
12.000,00
20.000,00
12.000,00
15.000,00
10.000,00

o •••••••

o ••

o ••

o .' o • • • • • • • •

o ••

o ••

o •••••

16

o • • • .-

O"

o o ••••

o ••••

o o ••

o •

o ...

o

,

o •••••

115.000,00

São Paulo

17 18 19 -

Associação Atlética Rioperdense ...
Associação Esportiva Jundiaiense, de Jundiaí . . ......••••.••••.••....•.•.
São Joaqui~ Futebol Clube, de São josquim .
o ••

o •

10.000,00
6.000,00
6.000,00

22.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00

.2.000,00

Paraná
20

Associação Esportiva Farcareaínho, de Jacareaínho • .
"0 • • • • • • • • •
Brttânía Esporte Clube, de Curttlbe .....
Clube Atlético Primavera, de Curitiba ..
Coritiba Foot Ball Club, de Curitiba ..
Esporte Clube Brasil, de Curitiba ....• o.
Guarani Esporte Clube, de Ponta Grossa
o ••

21
22 23 24 -

25

o •

Rio Grande do Sul

26 27

Esporte Clube Paladino, de Grevatai , ...
Grêmio Esportivo Gaúcho, de Alfredo
Chaves .
o.

o •••••••

o ••••

o o ••••••

o •

10.000,00

10.000,00

Minas Gerais
28

~

Sport Club de Juiz de Fora, de Juiz de
Fora . . ..
Sport Club Meríano Procópio, de Juiz de
o.

29

o o'

•••

o ••

0

••••••

o ••

O'

Fora
_.
30
Tupi Foot Ball Club, de Juiz de Fora ..
31 _ Varginha Tenis Club, de Varginha .....••
32
Vasco da Gama Foot Ball Club, de Juiz
de Fora .
o •••

o o o •••

o •

o ••

o o •••

o o

o

•••••

10.000,00
10.000,00
10.000,00
6.000,00
10.000,00

66.000,00
355.000,00
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DECRETO N,o 17.835 -

DE

21 DE FEVEREIRO DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da COnstituição, e nos têrmca do. art. 1.0 alínea n, do'
Decreto-lei nP 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe C da carreira de Operário
de Artes Grâfices do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negó_
cios Interiores, vago em virtude da exoneração de Eiorela Schiplini e Silva,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do

Quadro Permanente do mesmo Ministérió .
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1945, 124.° de Independência e 57. 0

da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO

N.O

17.836 -

DE

21

DE

FEVEREIRO DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição, e' nos têrmos do art. 1.0 alinee n, do
Decreto-lei n.v 3; 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) ccrgo de Ajudante de tesoureiro (Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de Alagoas), padrão F, do Quadro III
- Parte Suplementar, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em
virtude do felecimerrtc de Biron Leal Pena, devendo a dotação correspondente atender ao provimento de cargos vagos criados pelo Decreto-lei número 4.645, de 2 de setembro de 1942.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1'945, 124. od6.! Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de õâenâonça Lima,

DECRETO N.? 17.837 -

DE 21 DE FEVEREIRO DE 1945

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do art. 1,° alinee n, do
Decreta-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe B da carreira de
Observador Meteorológico do Quadro Suplementer do Ministério da Agricul-
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rura, vagos em virtude das promoções de Amélia Costa Fernandes e de José
Maurílio Fleuri, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Cont:x Corrente do Quadro Permanente éo referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1945, 124.° de Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

I.polonio de Soltes,

DECRETO N.o 17.838 ....,.... DE 21 DE FEVEREIRO DE 1945

Suprime car40 extinto
O Presidente da República,. usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos.. do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da classe G da carreira de Dactilógràfo do Quadro Suplementar do Ministério da Aronáutica, vago em virtude
da aposentadoria de Maria Luiaa Betâmio Guimarães Borges Fortes, devendo
a dotação correspondente ser levada a crédito da conta corrente do Quadro
Permanente do mesmo Ministério. _
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57..-'
da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N.O 17.839 -

DE 21 DE FEVEREIRO DE 1945

Suprime cargo extinto

o 'Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmoe do 'art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos quatro (4) cargos da classe G da carreira
de Prático de Engenharia do Quadro Suplementar do Ministério da Aeronáutica, vagos em virtude das promoções de Cândido Gil Alvim Gaffrée, Neli
Correia, João Carlos Pereira de Melo e José Ubirajara Jorge de Melo, ficando
sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1945, -124.° da Independência e 57.0
da Repúblíca ,
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
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DECRETO N.o 17. 840 -

DE 21 DE FEVEREIRO DE 1945

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição, e. nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De.
ereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos oito (8) cargos da classe D da carreira de
Operário de Aviação, do Quadro Suplementar do Ministério da Aeronáutica,
vagos em virtude das promoções de Antônio Ieidro Pereira, Álvaro da Costa
Simas, Antônio Trindade, Francelino Rodrigues Martins, Pedro Lopes dos Santos, Reinaldo Luís de Moura, Benedito Ferreira da Silva e João Femandra
Braga, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
da

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N.o 17.841 -

DE

21

DE

FEVEREIRO DE 1945

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tígo 74, letra a, da Constituição, e nos têrrnoa do art. 1.0, alínea n, do Decreto-leí n.o 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
. Art. 1.0 Ficam suprimidos quinze (15) cargos da classe E da carreira
de Operário de Aviação, do Quadro Suplementar do Ministério da Aeronáu,
tica, vagos em virtude das promoções de Joaquim Francisco Rodrigues, Manuel
Sabatino, Manuel Tomás Rodrigues de Melo, Mário China dos Santos, Pedro
de Siqueira, Quintino da Costa, Jorge dos Santos, Nícancr Queiroz Sobrinho
Amphrísio Francisco Rodrigues, Cláudio Ramos, Heráclito Bispo de Sá, Joâo
Valadares Proença, Júlio Alves da Fonseca, José de Oliveira e da aposenta.
daria de Henrique Cipriano da Costa, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as dleposlções em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1945, 124,0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salaado Filho.

DECRETO N.o 17.842 -

DE 22 DE FEVEREIRO DE 1945

Dispõe sôbre as Tabelas do Pessoal da Caixa Econômica Federal do
Rio de Janeiro, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da ats-íbúlção que lhe confere o artigo 74, Ietre a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os atuais cargos e funções da Caixa Econômica Federal do Rio
de Janeiro passam a constituir as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar,
anexas a êste decreto e que dêle são parte integrante.
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§ 1.0 A Tabela Numérica Ordinária compreende:

I
funções isoladas de provimento em comissão;
II
séries funcionais; e
IH
funções gratificadas,
tôdas de caráter permanente.
§ 2.° A Tabela Numérica Suplementar compreende funções isoladas, séries funcionais e funções gratificadas, que tendem a desaparecer.

Art. 2.° As referências de salário das funções que integram as Tabelas
a que. se refere o artigo anterior têm os valores constantes da escala-padrão de
salários enexa, aprovada pelo Decreto n.? 15.494, de 9 de maio de 1944.
ArL 3.° Dentro de trinta (30) dias, a partir da publicação dêste decreto," a Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro publicará, no Diário Oficial,
2 relação nominal dos ocupantes das funções constantes das Tabelas a que se
refere o art. 1.0 dêste ftecreto.
Parágrafo único. Deverá haver, em relação a cada empregado, equivalência entre o salário de função que ocupar na Tabel~e o salário que lhe
tiver sido atribuído de acôrdo com as Portarias do Presidente do Conselho
Administrativo da Caixa, ns . 163 e 166, ambas de 7 de dezembro de 1943,
respeitadas as promoções efetuadas posteriormente.
Art. 4.° Dentro de trinta (30) dias, a contar da publicação de relação
nominal, poderão ser apresentadas reclamaçêee quanto ao enquadramento do
pessoal, cabendo ao presidente da Caixa [ulgér essas reclamações, observando
sempre o disposto no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 5.° O número de funções preenchidas em cada série funcional da
'I'ebela Numérica' Ordinária não poderá ser superior ao total previsto como
situação definitiva para a mesma série funcional.
Parágrafo único. Nas séries funcionais em que, pela existência de excedentes, o número de funções preenchidas fôr igualou superior. ao total previsto
como situação definitiva, não serão providas funções vagas, exceto por promoção, até que o número de funções preenchidas se torne inferior àquele total.
Art. 6.0 As funções gratificadas e isoladas de Tabela Numérica Suplementar e as funções excedentes das Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementer serão suprimidas à medida que vagarem, não podendo, em hipótese
alguma, ser novamente preenchidas, ainda que em caráter provisório.
Art. 7.° Nas séries funcionais da Tabela Numérica Suplementar, as
funções serão preenchidas exclusivamente por promoção, suprimindo-se, à medida .que vagarem, as de menor salário em cada uma, 00 quais igualmente
não poderão ser preenchidas, ainda que em caráter provisório.
Art. 8.° As séries funcionais e funções em comissão da Tabela Numérica Ordinária, que não possuírem ocupantes e que tiverem correspondentes
na Tabela Numérica Suplementar, só poderão ser preenchidas à medida que
forem sendo suprimidas as funções das séries funcionais e isoladas dessa última Tabela, na razão de um por um.
Art. 9.° As gratificações adicionais por tempo de serviço, cujo pagamento é assegurado ecs atuais empregados, por fôrça do § 4.0 do art. 4.0 do
Decreto-lei 0.° 7.333, de 22 de fevereiro de 1945, são as constantes da relação anexa.
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Art. 10. Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, exceto quanto ao novo salário do presidente e diretores, o qual vigorará a partir
da data em que foi concedido o aumento geral de salário para os empregados
da Caixa.
Art. 11.

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1945; 124.° da Independência e 57.0
do República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

CAlXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

I -

Funções isoladas de provimento em comissão

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I

Núm.
de
funções

Função

II

- I
- ,
- I
-

-

-

1

-

4
1
1
1
1
1

-

5.000,00

....

-

-

C,$

I
I
de
Função
I
funções I
I
I
I
1 I Presidente
Núm.

-

-

I Tesoureir:-Geral

mensal

-

-

I
I

I

I

Salário

I

-

-

1I

I
I

I

I

C,$
I1

I
I

\ Diretor ......•...

I

Selârlo
mensal

Secretário Geral .
Contador Geral ..
Tesoureiro Geral .
Consultor Jurídico
Consultor Técnico.

I

Refe- (Exeerêncía

I

dentes

I

I
I Vagos
I
I
I

Observações

~

"'

s

pr-aan chfmnn- 'C
to d., funções
vagas fica eondicionado a supressão das runcões isoladas ex- ~
Untas da mesma
denomine- c
ção da Tabela C
numérica eupte- ::;
O

S .500,00
5.500,00
S .000,00
S.OOO,OO
5.000,00
S .000,00
S .000,00

I

-

1

4

-

1
1
1
1

8
!il

.,"

me utar-,

o

cc

o

II SITUAÇÃO ATUAL

.;

I
funções

Função

Salário
mensal
C,$

N6m.
de
funções

I

6

6

I
I Advogado

Advogado

II
4.000,00
3.400,00

I

3
3

1211

3

!

I

i
I

i

I

Função

I

Sa..lário
mensal
C,$

I

i
3

Advogado

I

I
1

i

·

··

II

.1
1

I

I
t
I
I
i Avaliador de JóÍas
I e Mercadorias
I
.

1

I

~

m

3
3

I

6

8

Avaliador

2.300,00

8

/

!

42

Avaliador

2.100,00

11

/

I
I

40

I

-27I!

I

1'

.
I

'O

o

~

si

3

'"
'"
''""
'"
''""
co
O

3

I

2.800,00

i

I

6

Avaliedcr

2"7l

1

1

3

8

I

1

I

I

4.000,00
3.400.00
3.000.00
2.600,00

3.400,00

8

Observações

I rêncla I dentes I Vagos

Avaliador

3

I

Refe-/ 1Exce-

I

1

I

-12II

I
I

to
'"
SITUAÇÃO PROPOSTA

I--~-------

de

co

Séries funcionais

S3

47

I

~

I~

I

3

I
3
3

I,
i

29

I Caixa
Caixa

30
58

I Caixa
! Caixa

27

I
····· .. ··· .. ··1
•

••••••••

0.0

••

--I
144

1
1

3.400,00
2.800,00
2.300,00
2.100,00

I

27
33
43
61

11

I

I

I
,

i
I
Ii

4
13

I

I

I

1

3
20

Corderente

5 i Conferente
Conferenta
15
Conferente
16
nferente
__6__ 1 Co

I

47
42
40

-=-1

I

42

53

I
--I
164

- - -! l -

Caixa

--_.

I
__I

3.400,00
2.800,00
2.300.00
2.100,00

1

I

)

_

8

53

11
15

47

19

--,
53 '

1
.......... 1

'I

-I

I

4
8
12

________1

42
40

,

Técnico de

Eco~

nomin Popular

I

íI

I
I . . .. . .. . . . . . . . . . . \
i
1
I

••.••.•••.......

16

1

1

20

I

1

1

II

1

I

~I

1

54
49
45
41
35

'

cc
o
cc

cc

O

SITUAÇÃO ATUAL

I
I
funções
Núm.
de

Função

Salário
mensal

Cr$

_I
I
3
6

II Engenheiro
Engenheiro

=1

-I

--I

I
_I
!
I

9

Núm.
de

funções

I

I
Função

4.000,00
3.400,00

I

1

I
I

I
T
Engenlleuo
I
I
- I . . . . . . . . . . . . . . . . .I
2 ', ............... ··1
2 I .............. ···1
2 ' .............. ··1
3 i ........... ·····1

-9-1

j

1

i

1

I

I

I

I

I
1

1

I
I
II

"'"

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

j

Escriturário

I

75

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

169

•...••••••.•....• 1

262

.............. 1

506

I

I

Selárâo
mensal

Observações

c-s

53
49
45
41
35

~
"'o
o

"
"

~

I

o

'"

I
-I

I

~
;::

3

6

I

Médico
Médico

I
I

I

..'
..; ..... .'1
...........

II
I

4.000,00
3.400,00
1
1

I
I,

1

-MMko

]

·................I

2
2

i :::::::::::::::: :1
I

3

i.

· . . . . . . . . . . , . . . . .I

i

I

--I
9

I
I

Oficial

Aâminie-

trativo

42

5 'o
",
Q

66

4.000,00
3.400,00

I

i
i
,I,
[

1

I

I

I

I

I

I

I

I

. . , . . . . . . , . .I

11

f

I

3
6

I

I

~

I

31

35

I - I
I - I

I--=--[

""'
"''"

"'
S
6

As funções dea- C':l

41

29

-o

o

9

I

1

e

O

3

20

I

m

2
2

--=--1
9

~

1
1

I

25

........ 1

\

45

1

I

~I

25

1

1

i

35
29

Tab. Numérica
sumementar .

1

I
I -

1

I,
,
,I

45
41

']1-

I ................. I[

I

I

1

]

I

31

II

1

1

I

20

I

I

I ................
I
,[ ................
· . . . . . . . , . . . . . . . .I

1

ee

I

1

1

1

I

I

T

1

I

\1

\

f Un d On al de ottctar. ambas da

\
I

42
53
66

ta série funcional só poderão"'::
ser preenchidas
la. medida que
forem sendo suprimidas as fun!Gôes de menor
salário da sér-Ie
funcional de IDscriturário e, apõs
a supressão de
\todas as funções

dessa série, as
de menor satãsérie f u rr-

Irio
da
ctouaj

- - - ctat,
212

de

Ofl-

ambas da co

T.' N. S.

g

I

SITUAçÃO ATUAL

,

Núm .
de

funções

\

I

I

I,
I

NÚm.
de
funções

Salário
mensal
Cr$

Função

I
I
I

I
II
II
I

I
I

I
1
I

II

.

o
'"
'"

SITUAÇÃO PROPOSTA

54
96

Função

Servente

11

Selárto

I
I
I

mensal
Cr$

I
I

I
I
I . . . . . . · .• · · · . . . 1
I
I
I ··.·············1
1

141

1

-m\I
I

I
I
I

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

1

I
I

II

I
Refe-I Exce-

rêncía

I

I

i

I

i

I
i

I
I
II

I

I

I,
I

I

9
8

Vagos

I
II

,

I"

funções
de
ta eérte
runcf
nat poderão Sl r
preenchidas tm ~.
1
dtatamente , J s
I
demais sô pnd.
54 rão 50' pr-e.er
I cntãas
à medi c a
I
forem serre o
96 que
I suprimidas
s
funções de m. a
I
I
141 no r salãriod
funciono
1 - - série
1-de Servente,
e.cõs a supre!
291 são de tôdas a
funções dessa s.
r-te, as de mr
nor- eerãrto o a
S. F. de COI
trnuo, ambas à

I

10

Observações

dentes

I
I

I
I

,.

<3
Cf>

"

o

;g
"

I -

''""

I

cs
o

II

I

T. N. S.

~

§.,
O

III -

Funções

~ratificadas

SITUAÇÃO ATUAL

NÚm.
de
funções

1

II

SITUAÇÃO PROPOSTA

Gratificação
a-nual

Função

I
I

c-s

1

I

Gerente da Agência Central doi

I

Depóaitoe

Diretor do Curso de Seleção
e Aperfeiçoamento
.

Núrr::.
de
funções

12.000,00

1
1

1
1

1

1

1

1
1

Inspetor da Agência
pósitos
Inspetor da
nhores

de De1

Agência de

Pe.

Chefe do Serviço de Avaliação[
de Jóias e Mercedorfas ...

I
I

! Administrador

I
I

6.000,00

1

6.000,00
6.000,00

1
1

1

Chefe do Serviço de InQUérito\
Chefe do Serviço Jurídico ...
Chefe de Serviço de Engenharia

6.000,00

1

1

Chefe de Serviço de Saúde ...

6.000,00

1

'1

do Curso de Seleção
I
e Aperfeiçoamento
1
I Secretário (Presidente)
·.1
Inspetor da Agência de Depósitos ......••••...•....

I

6.000,00

I

dei

I Diretor

1

6.000,00

do Edifício ... 1

Gerente da Agência Central
Depósitos

I,

8.400,00

I

Função

Inspetor da Agência
nhores

de

Observações

enuel

c-s

pre~nchimento
12.000,00 daO runcã.o
gratifi-

cada de Aãmmrstr-ador do Edlffcio
fica
conçUcionado a
12.000,00 supressão
da funcão isolada extinta
de igual denominacão da Tabela Nu8.400,00 mêrtca guplemen6.600,00 tar.

:'i

5i
e
O
'O

g
lJ:j

=-'
~
lJ:j

c":

'~"

6.000,00

Pe1

6.000,00

I

Chefe de Serviço de Avalia-I
ção de Jói~s e Mercadorias]
Chefe de Serviço de Inquérito
Chefe de Serviço Jurídico ....
Chefe de. Serviço de Engenharia ..............•....
Chefe de Serviço de Saúde

I

Gratificação

6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

I
cc

S

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAçÃO ATUAL

Núm.
de
funções

Gratificação
anual
Cr$

Função

Núrn./
de
funções

w

o
co

Gratificação

I

anual
Cr$

Função

Observeções

[
1

I
11

1

II
I

I

C~~~ciad~ ..~~~~:~ .~~ ..~~~f.e~\
Chefe de Serviço de

1
1

1

-

I
I
I
I

Chefe do

I
Serviço de Estatística]
-

I,

1
1

1

I

I Chefe

do Serviço de Material I
Chefe do Serviço de Propaganda e Biblioteca . . . . . . . . . .I'
I

I

II Chefe do Serviço de Arreema·1
ção de Consignações ......

I

1

1

4
6

-

I Chefe de Serviço de Cadastro. I
I
I
I Contador Secional .......... 1
I
I
I Gerente de Agência .........
I
I
I

-

6.000,00

1

.
Economia

Escolar ..................

I

I
!
I

I

I
I
I Chefe de Serviço de Confe-!
I rêncie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
I

6.000,00

-

6.000,00

1
1
1
1

\ Ch~;:~~ S~~i~~' 'd'e' 'ê~~~~i~1
I[

6.000,00

c~:ieõe~e' s~~iç'o' 'd~' P~~s'~ai: I

I

Chefe do Serviço de Estatística]

1

:

1

I Chefe

6.00°100

1

\ Chefe do Serviço de propagan-l

I

do Serviço de Material. I

da e Biblioteca ........... 1

i Chefe do

1

I

Serviço de Arrecada-I
ção de Consignações .....
Chefe de Serviço de Cadastro]

6.000,00

6

I
I

Contador Seciona!

6.000,00

6

i

Gerente de Agência ......... /

4

I Secretário (Diretores)

6.000,00

-

1

w

g

j Chefe de Serviço de Economia\

6.000,00

6.000,00

::;o

6.000,00

I

·1
I

..... ·... ·1

...... 1

-o
o
o

6.000,00
6.000,00
6.000,00

~

~

'"
"'c"o

"o~

6.000,00

~

6.000,00
Das funções g.rattrtcadas de ooúta-

6.000,00 dor Secional, duas
encontram va6.000,00 se
gas, estando o seu
preenchimento con-

dtctonado à supr-es6.000,00 são
das
funções
g-ratificadas de con6:000,00 tador Secional de
Titulos e Contas
garantidas e ccn5.400,00 tador Secional de

r
I

3

1

I
I

I

Gerente de Agência ........

I

I,

I
I
I Chefe
i

18

1

I

de Portaria

rantidas

I

1

I
I
I
I

1

I

10

11

4

2.400,00

18

-

I

I

Auxiliar (Presidente)
Gerente de Agência

I

.......1
I
. ... .. ..I
I

Chefe da Portaria

. .. .. .. ...II

da .secão de
3.600,00 Chefe
Admtntetracão
de

.. .. .. . .I

3.600,00 Seção de Seguros e

, !

Gerente de A,gênciS'

1

Imóveis e Chefe da

!,

3.600,00

I

1

Chefe da Seção de Revisão ..

-

1

-

1

Chefe da Seção de Administra-I
ção de Imóveis
..... · .. ··1
Chefe da Seção de Seguros oi
Impostos ......... ~ ....... \
Chefe da Seção de Expediente

2.400,00

1

I
.·1

C~~:, ~~. S.e:ã~. d.e.. C~~~ig~.a~1

Chefe da Seção de Revisão

2.400,00

1

Chefe da Seção de Registro .

Chefe da Seção de Leilões ... 1

2.400,00

1

Chefe da Seção de Leilões

2.400,00

10

I

1I

Cauções de 'I'f t ulos ;

3.600,00

2.400,00

I

4.200,00 Chefe da Seção de

Chefe da Seção de cauções'del
Títulos ..................

Chefe da Seção de Consignações I

do Serviço de Eco-I
nomia Escolar .. , .....•...

cações. Chefe do
Serviço do Pessoal;

Auxiliar (Diretor)

1

I

As funções xrattrtcadas de Chefe do

4.800,00 Serviço de comunt-

. . . . . . . . . .I

2.400,00

da Seção de Expediente]

5.400,00 Depósitos da T.N.S.

I

-

Ga-

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

I

\

i

.........

I

I
I

I

1

I

I
I Visitadores

I
I
I

-

3

I

I

1

4.800,00

2

3.600,00

Chefe da Seção de Contas

I
I
I Chefe

-

..-.......I

de Agência

I

1

I

-

I Gerente
!
I
I
I

!
I
,·1

3.600,00
3.600,00
3.600,00

I

I
.. I
I

à

3.600,00
3.600,00
3.600,00

I

1
1

Visita~cres do Serviço de ECO-\
nOffila Escoler ............
Chefe da Seção Administrativa]
Chefe da Seção Financeira .. I

I

Impostos encontr-am-se vagas e só
serã? preenchidas. à.
medida que forem
suprimidas as funcões gratificadas de
igual .denomtnacão
da Tabela Nurnêr-I-.
ca Suplementar.
O preenchtmento
das funções de Secretãrto (Pr-esldente); Secretãrlo (Dir etor-ea) ; Auxiliar
(Presidente); e Auxntar
(Diretores),
fica condicionado
supressão das funcões de Chefe de
Gabinete da Presidência; Chefe do
Gabinete das Carteiras; e Oficial de
Gabinete da Presidência; Oficial de
Gabinete d" Cart etr-aa: Auxiliar de
Gabinete da Pr estdêncta e Auxiliar
de
Gabinete
das
Carteiras, tõdas da
T. N. S.

3.600,00
3.600,00
3.600,00

h.

~

o

:.Jl

e

O
'o

O

g
~

~
~

ó

C

j

<

O

co

'"
'"

'"
o

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

~

1 ..;.... Funções isoladas extíntee
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de
funções

1
4
1
1
1
1
1
1
1

28
1

6
1

4
3
1

1
1

1
1
1
11
4
1

I
I
I

Função

I
I
t

I
I

I
I

I

I

j Presidente
1
Diretor
.
Secretário Geral
1
Contador Geral
.
Consultor Jurídico
1
Consultor Técnico
.
I Gerente
·
····· .. ·1
I Chefe do Contencioso
I
Chefe de Engenharia
1
Chefe de Serviço
1
Chefe dos Conferentes
1
Contador Seccional
;
1
Sub-chefe dos Conferentes
1
Médico-auxiliar ....•....•... 1
Advogado-euxilíar .......•... 1
Auxiliar Técnico de Engenharia
Dentista
·.1
Administrador do Edifício
1
Chefe de Portaria
1
Avaliador
I
Avaliador
!
Avaliador
'
1
Escriturário
1
Escriturário
1

I

Gratificação NÚm.
anual
de
funções
c-s

6.000,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000;00
5.000,00
5.000,00
4.000,00

4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.400,00

2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
1. 800,00
1. 600,00
1.300,00
1.200,00
2.000,00
1.300,00

1
4
1
1

1
1
1
1
1

28
1
6
1
4

3
1
1
1

1
1

1
11
4
1

I

I
I

Função

I Gratificação
anual
c-s
I

Presidente •................
Diretor •....•..............
Secretário Geral
.
Contador Geral
.
Consultor Jurídico
.
Consultor Técnico
.
Gerente
.
Chefe do Contencioso
.
Chefe de Engenharia
.
Chefe de Serviço
1
Chefe dos Conferentes
.
Contador Seccional
1
Sub-chefe dos Conferentes
.
Médico-euxilâar ..•.......... [
Advogado-auxiliar
1
Auxiliar -Técnico de Engenharia
Dentista
1
Administrador do Edifício
1
Chefe de Portaria
I
Avaliador
.'
1
Avaliador
.
Avaliador .•................ 1
Escriturário
1
Escriturário
.

Observações

6.500,00
6.500;00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.400,00

~

w

'"

o

-o

g
'"
"'"'"
~

~

2.800,00

2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
1.800,00
1. 600,00
1. 300,00
1.200,00
2.000,00

1.300,00

I

1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
5
3
1
1
2
2
1
3
1
1
2

Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário

Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário

I

................ [

..... , ......... ·1

......••... ····.1

· . . . . . . . . . . . . . . .I
· .

.

· .

. .

·

. . .

.

. . .
. .

'.' . . . .
. . . .

. .

. . .

.

. .

. . I

. . .

. . I

. . .

.

. . I

· . . . . .. . . . . . . . . .I

:::::::::::::: ::1
· .

. . . .

.

. .

. . .

. . .

. I

1.188,00
1. 150,00

1.100,00
1.050,00
1.025,00
950,00
850,00
823,00
800,00
776,00
757,00

[

Escriturário . . . . : . . . . . . . . . . . 1
I Escriturário . . . . . . . . . . [
I Escriturário ................ 1
I Escriturário · . . . . . . . . . . . . . . " I
I Escriturário ............... ·1
I Escriturário · . . . . . . . . . . . . . . .I
I Escriturário · . . . " . . . . . . . . . . . I
[
I Escriturário
I Escriturário · . . . . . . . . . . . . . . .I
I Escriturário • • . . • • • . . • . . . • . • 1
I Escriturário · . . . . . . . . . . . . . . . I
I Escriturário · . . . . . . . . . . . . . . . I
I Escriturário · . . . . . . . . . . . . . . .I
I Escriturário ........... , ... ·1
j Escriturário ·. ... . ... .. .. .. .I
I Escriturário · . . . . . . . . . . . . . . . I
I Escriturário
I Escriturário
I Escriturário · . . . . . . . . . . . . . . .I
I Servente ................ ··.1
I Servente .. ................. I
I Servente ............ , .. ,.·.1
I Servente ................ ··.1

·

..

. ..

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

::::::::::::::: :1

750,00
700,00
675,00
672,00
650,00
630,00
611,00

600,00
575,00
552,00
550,00
525,00
500,00
450,00
443,00
425,00
400,00
380,00
275,00
500,00
450,00
400,00
380,00

1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
5
3
1
1
2
2
1
3
1
1

2

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

\ Escriturário · . .
. \
.
.
\
\ Escriturário
Escriturário ................ [
I Escriturário
\
I Escriturário
I Escriturário . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I Escriturário
.. · .. ·· ... ···· .. 1
I Escriturário · . . . . . . . . . . . . . . .I
\ Escriturário . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I Escriturário ................
I Escriturário
I Escriturário
. .
...
I Escriturário . .
Escriturário ................ 1
1 Escriturário ................ 1
I Escriturário · . . . . . . . . . . . . . . .I
I Escriturário ................ 1
I Escriturário
... ... ..
\ Escriturário
Escriturário · . . . . . . . . . . . . . . . I
I· Escriturário . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Escriturário · . . . . . . . . . . . . . . .I
Escriturário · . . . . . . . . . . . . . . . I
1 Escriturário
I Escriturário
,

••••••••••

0.0

••

·...............I
· ... . ....
•••••••

0.0

••

••••

·.....".........I
·. ... . ..

I

I Escriturário

I
I

Escriturário

::::::::::::::: :1

·...............I
............... .
................

Escriturário
\ Escritúrário
Escriturário ................
I Escriturário · . . . . . . . . . . . . . . . I
I Servente ........ · ... ···"····1
I

[

....;.......... ·1

Servente ............. : ..... \

\ Servente ..........."........
Servente ...................

1.188,00
1.150,00

1.100,00
1.050,00
1.025,00

950,00
850,00
823,00

800,00
776,00
757,00
757,00
750,00
700,00
675,00
672,00
650,00
630,O0
'511,00
600.00
5"7.\,00
552,00
550,00
525,00
500,00
450,00
443,00
425,00
400,00
380,00
275,00
500,00
450,00
400,00
380,00

,.

:5

"'

"
'"
"

c

O

"'"

'oX"
c'"
.,:l
O

I

cc

co
~

te
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Séries funcionais

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de
funções

Ii

30

33

Salário
mensal

Função

I
10
25

SITUAÇÃO PROPOSTA

II

c-s

I.
·1

Cont~nuo

'I

1.000,00

/

900,00

I Contínuo

-98 I

I

I

I
1
1
I

Cont!nuo

Con~nuo · .. ··· .. • .. 1

I

I

Núm.
de
funções

1.400,00
1. 200,00

r

I

1

,II

I1
I

60
80
120
210
78

~I

., .
Escr~tur~r~o
Escnturano. . . . . .. .
Escriturário
1
• ,.
I
Escr~:ur~r~o""""1
Escriturário

I

I

O OO
2.20,
1. 900,00
1.500,00,
1.200,00
1.000,00

J

I

I
I1

Continuos

I
i .. ·····
30 I
33 I .. ···
--I
88 I
25

I

Função

1

1
··· ·1
-/
··....
1
1
I

Escriturário

I

I

.

60 1
80 I .. ,..............
120 I . . . . . • • • . . . . . . • • _,
210!
",
78 ,
/

Selárto
mensal
Cr$

I

Exce-

Reie-

I
I1

I
rêncla dentes

Observações

I
I
I
i

1
1
1
i

Ii II - I!
1

27
23

10
-

19

I
1

17

-

I

1

I

II
I

I

II
I

I
I

'I
~J

I

I
I

I

I

I

I
41
37
29
23
19

,_

I

I
I

I

_
-

-

1

'"""
'"
o"

--

I

'"
"
~

C

i

-

.Os empregados
tnteg
rant es
desta série
funcipnal continuara o
a.., j,ter faces~o à
ser e
uncíonaj

I

-

I

-

I
I

_jCOnfOrmldade
com as normas
;~~entes na Cai-

I

I

I

to

"O

-

-

,.
C5

;g

--1-I 10 I -

1

I

Vagos

de

Ort cfal,

de

10

II

i - Oficial

I
40 I Oficial
40 I Oficial
--I
90

I

!
1

20
60

73

I
I
I

I
········· .. ··1
-

I

....... , ..... /
.............

1

I

4.000,00
2.800,00
2.500.00

I

I
I
I

Servente .... · ...... 1

I
I
I

Oficial

I
I

\
I

1

10
15
25
40

1

1

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

·1

! .. · ............
! .................
! . . . . . . . . . . . . . . . .i
-~I

90

I

I
I
I

I

I Servente
........ , I
I Servente ... >. , • • • • • • I

I
153 I

I
I

I

I
I

Servente
I
I
1
! ·.··.··· .........
I

750,00
650.00
600,00

20
60

1

1 ................. 1

731

--I
153 I
I
I

............... 1

I
,I
I

!

4 .000,00
3,400,00
2.800.00
2.500,00

\

I --

I
j

-

15

I -

-

I

14
12
11

I
,I,

I
1

I

15

!

15

I
I

1

1

I

1

I

1-151

!

I

-

-

'1
I
I
I
I
I
I

I

I o,

I

-

I
I
,

I

I

1

I

I

-

-

empregado, :C5
rn

Integrantes deata série funcional continuarão
a ter acesso à
série funcional
de Conttnuo de
c o n f o r mldade
com as normas
vlgentes na Caixa ,

t:l

O

;gt:l
to
:;::!

"
""

o

C

~

::;
o

ec
cc
~

cc

...

~
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Funções gratificadas

--=========================="""="'"
SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de
funções

J

I

I

Função

SITUAÇÃO PROPOSTA

li

I

Gratificação
enuel
Cr$

Núm .

de
funções

1

1
1
1

1

1
1
1
1

I

I

':1

j
I

I

I

I

\

Gratificação
anual

c-s

I

1

Chefe de Gabinete
(Presi-I
dêncía) ... : ....•...... :.1
I Chefe ,de Gabinete (CartelTal
de Títulos)
1 Chefe. de Gabinete (Carteira I
,
Hipo~ecária)
:
1
I Chefe da Gabinete
(Carteira]
de Conslgneçôes) ·········1
I Chefe de Gabinete (Carteiral
I de Penhores)
Oficia! de Gabinete (Carteira]
de Penhores) '"
1
I Oficial de
Gabinete (Carteira [
.
~~potecária).:
I OfICIal de Gabinete (Preeidência )
1
I Oficial de Gabinete (Carteira
Hipotecária) ·· .. ·.···· ... 1

Função

-I-

- I-

1

j

I

I
I

1

I
J

24.000,00:
20.400,00
19.200,00

I

I

I

18.000,00

1
1
1
1

li

14.400,00

II

I
19.200,00

1

16.800,.00

1

16.200,00

1

15.000,00

I

1

1

Che!e. de Gabinete
(Presi-'I
d~nCta) .....: ..•....•.•:
Chefe de Gabinete (Certeira
de Títulos)
1
Che~e de~ <?abinete (Carteira
Hipotecária) ·············1
Chefe de Gabinete (Carteira I
de Consignações)
1
Chefe de Gabinete (Carteira!
de Penhores)
Oficial de Gabinetee f Carteira
de Penhores)
'" .. 1
Ofic~al de~ ?abinete (Carteira!
Hipotecária)
Oficial de Gabinete (Presidência)
Oficial de Gabinete (Carteira
Hipotecária)

'1

I

············1

I

I

I

24.000,00
20.400,00

I·

i
i

I
I
18.000,00
19.200,00

Observações
:>

(j
to

g
:g
' "

t;:::l

::o
~
6
~

<
O

14.400,00
19.200,00
16.800,00
16.200,00
15.000,00

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm~
de
funções

I

I

I
1
1

I

I

I

I

Função

I

I

Oficial de Gabinete (Carteira]
de Consignações) ... ,., ... 1
Oficial de Gabinete (Carteira!
de Penhores)

'.1

Of~~i~~ia~e., .~~~i.~e.t~ .. ~~~~i~

1

Oficial de Gabinete (Carteira
de Títulos) .. , ....••. , ...
Oficial de Gabinete (Carteira
de Consignações)
.
Auxilier de Gabinete (Carteira]
de Consignações) ., -' ... , .
Auxiliar de Gabinete (Carteira
de Penhores) ... , ..... ".
Auxiliar de Gabinete (Carteira
de Títulos) .... ,', .... , ..
Auxilia'!' de Gabinete (Carteira"
Hipotecária) .... ,', ..... ~
Auxiliar de Gabinete (Carteira:
de Títulos)
,
,I
Auxiliar de Gabinete (Carteira:
de fítulos) ..... " .... ,. ,[
Auxiliar de Gabinete (Carteira
de. Consignações) .',.,.".

1
3
2
1

2
2
2

c-s

I

1

2

Gratificação
enuaí

I

'1

I

Núm.
Função

de

funções

1

14.400,00
12.000,00
1

10.200,00
1

10.200,00
2

8.400,00
1

7.200,00
3

4.800,00
2
4,"40,00
1

4.200,00
2

3 .840,00
2

3.600,00
2

2.400.00

I Gratificação
anual
Cr$
I

Oficial de Gabinete (carteiral
de Consignações)
.
Oficial de Gabinete (cartei~al
de Penhores) ... , ,", , ... "
Oficial de Gabinete (Presidência) .",
,.,.,., .. ,
Oficial de Gabinete (Carteira
de Títulos)
,.,
.
Oficial de Gabinete (Carteira
de Consignações) .. , ... ,'.
Auxiller de Gabinete (Carteira
de Consignações) .,', .... ,
Auxiliar de Gabinete (Carteira
de Penhores) .. ,.,
,
Auxiliar de Gabinete (Carteira
de Títulos)
,.,
.
Auxilíer de Gabinete (Carteira
Hipotecária) .. ,., .. ,.,.,.
Auxiliar de Gabinete (Carteira]
de Títulos) ,.,',., ... , ..
Auxiliar de Gabinete (Carteira
de Títulos) .... " .......
Auxiliar de Gabinete. (Carteira
de Consignações)
, ..

I
I

'I

'I

14.400,00
12.000,00
10,200,00
10.200,00
8.400,00
7.200,00

Observações

~
"o
cn

g
""
~
"o
~

~

4.800,00
4.

1}40,OO

4.200,0,)
3.840,00
3.600,00

co

2.400,00

cn

1
1
1
1

1
1

1

1

I Contador

Secional de TítUlosl
I e Contas Garantidas
.
Contador Secional de Depósit os
Chefe
do Serviço do Pessoal ..
.
Chefe da Secão de Impostosl
I e Seguros ~"".""""'"
I Chefe da Seção de Cauções
I de Títulos
.
i Che!e da Seç,ão .de AdministraIça0 de Imóveis
.
I Chefe do Serviço de Comuni-

I
I

II

1\

1

4
1

2
1

su~á~i::;rn~' (p'r~~id~~~i~; .::::
(Carteira

de

1

15. 600,00 1I
12.000,00
12.000.00

su~~~~::no' '(C~~e'i;~ . 'Hi;~t~\

1

1

8.400,00
8.400,00
4.200,00
4.080,00

\ Subalterno (Carteira Hipotecária)
.
Subalterno (Carteira de Títu-

3.600,00

1
1
1

,
I S;~=iter~~.. (é~;te'i;~ . 'I-li;~t'e~i
su~:~~::~o

1

1

12.000,00

Pe-I

I

cérta)
SubarIterno -(Presidência)

1

1

1

3.600,00

nhores)

I

!

1

.'~.a~~~i~~ ..d.e.. ~.e~ I

Subalterno (Carteira de Con-]
signaçôes)
1
Subalterno (Carteira de
tulos )
,

Tí-\

I

3

3.240,00
1

3.000,00
2.880,00

4
1

2.400,00
2

2.400,00
1

1. 920,00

I

Secional de Títulos
e Contas Garantidas
.
Contador Secional de Depósitos
."·
··
··1
Chefe do Serviço do Pessoal. , i
Chefe da Seção de Impostosl
e Seguros ,., .. ,
, ..
Chefe da Seção de Cauções!
de Títulos
,
'1'
Chefe da Seção de Administração. de Imóveis ..... , ., ...
Chefe do Serviço de Comuni-]

12 000,00

.

I

3

su~:1::no" (é~~;ei;~ . '~i~~t~~1

Subelterno

1
1

····.-1

1

con. tador

cár-ia ) .. , .•...... ,
Subalterno (Presidência)
Subalterno (Carteira de

,I

i

co
~

15.600,00
12.000,00
12.000,CO
12.000,00
12.000,00
8.400,00
8.400,00
4.200,00
4.080,00

Pe-l

su~F::~~.(C~~e:i;~:iú~~;~c~~1
Subalterno (Carteira de Títu-[
los)
·· .. ··1
Sub,aI.terno (Carteira Hipote-]
cana) ...
Subalterno (Presidência) , ...

3.600,00
3.600,00
3.240,00

,.··,.,··.'·····1

3.000,00
2.880,00

Su~~~:::~o ~ ~.a~~i~~ ,~e. ~.e~1

2.400,00

.
.
'
Subalterno (Carteira de Con-]
signaçôes) .. " . " " " " " i
Subalterno (Carteira de Tí-I
tulos ) "." ... , ... ,., .... 1

I

C>

2.400,00

1. 920,00

~

ro
~

O

'o

o

~

""
""to
""8
~
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ESCALA-PADRÃO DE SALÁRIOS
Referência

Selârío mensal

C,$
1

100,00

2

150,00

3

200,00

4

250,00

5

300,00

6

350,00

7

400,00

8

450,00

9

500,00

10

550,00

11

600,00

12

650,00

13

700,00

14

750,00

15

800,00

16

850,00

17

900,00

18

950,00

19
20

1.000,00
1.050,00

21

1.100,00

22

. 1.150,00

23

1.200,00
1.250,00

24
25

1. 300,00

26

1.350,00

27

1.400,00

28

1.450,00

29

1.500,00

30

1.550,00

31

1.600,00

32

1. 650,00

33

1. 700,00

34

35

1. 750,00

.. . .

-

','"

1.800,00
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Referência

Salário mensal

C'$
36

1.850,00

37

1.900,00

38

1. 950,00

39

2.000,00

40

2.100,00

41

2.200,00

42

2.300,00

43

2.400,00

44

2.500,00

45

2.600,00

46

2.700,00

47

2.800,00

48

2.900,00

49

3.000,00

50

3.100,00

51

3.200,00

52

3.300,00

53

3.400,00

54

3.500,00

DECRETO N,? 17.843 -

DE

22 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza transferência de aforamento a eetreneeiro

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e tendo em vista o disposto na letra b do
art. 18 do Decreto-lei 0.0 3.438, de 17 de julho de 1941, e no § 1.0 do artigo 24 do mesmo Decreto-lei, combinado com o art. 6.° do Decreto-lei número 5.666, de 15 de julho de 1943, decreta:
Artigo único. Fica o Serviço do Patrimônio da União, do Ministério da
Fazenda, autorizado a transferir ao Sr. Firmino Cardoso, de nacionalidade
portuguêsa, o aforamento do terreno de marinha, lote n.o 2.367, desmembrado
do de n.? 97, situado na Rua Benjamim Constant n.o 167, em Niterói, Estado do Rio de Janeiro, de que trata o processo protocolado, no mesmo Ministério, sob o n.? 13.254, de 1945.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1945, 124,0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Seuee Costa.
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DECRETO NP, 17.844 -

DE 22 DE FEVEREIRO DE 1945

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto·leí n.v 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1. 0 Fica suprimido 1 cargo de Ajudante de Tesoureiro, Padrão O,
da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Amazonas, do Quadro
Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da demissão de Maria
Nazaré Gonçalves Ferreira, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta-Cor rents do- Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1945, -124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 17.845 -- DE 22 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o ciâeâêo brasileiro ]oséBraz Neto a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.? 466, de 4
de junho de 1938, decreta:

Art. 1.0 Fica- autorizado o cidadão brasileiro José Braz Neto, residente
em Guia Lopes, no Estado de Minas' Gerais, a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decreto-lei n." 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Art. 2.° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as dieposlções em contrário.
.
Rio de j aneíro, 22 de .fevereirc de 1945. 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa ..

DECRETO N," 17.846 -

DE 22 DE FEVEREIRO DE

1945

Concede à Sociedade de Carburantes Nacionais Limitada autorização para
funcionar
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos dos- Decretos-leis ns. 938, de
8 de dezembro de 1938; 1.985, de 29 de janeiro de 1940; e 3.236, de 7
de maio de 1941, decreta:
Art. 1.0 E concedida à Sociedade de Carburantes Nacionais Limitada,
com sede na cidade de São Podo, autorização para funcionar como emprêsa
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de mineração de jazidas de rochas betuminosas e piro-betumincsas, ficando a
mesma Sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos
em vigor cu que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VAImAs.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO

N.O

17.847 -

DE

22

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o Serviço do Patrimônio da União, do Ministério da Fazenda, a aforar
a Regina Augusta Fenzeres da Silva, de nacionalidade portuguêee, o terreno de marinha que menciona, situado na Ilha do Governador, da baía
Guanabara, no Distrito Federal

o Presidente: da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto na letra b do
art. 18, do Decreto-lei n.? 3.438, de 17 de julho de 1941, decreta:
Artigo único. Fica o Serviço do Patrimônio da União, do Ministério
da Fazenda, em face do que consta: dos processos protocolados no mesmo
Ministério sob os ns, 115.059 e 24.463, ambos de 1944, autorizado a aforar
a Regina Augusta Fanzeres da Silva, de nacionalidade portuguêse, o terreno
de marinha situado na Praia da Guanabara n.? 887, antigo 283, na ilha do
Governador, circunscrição de Nossa Senhora da Ajuda do Distrito Federal.
visto lhe estar assegurada, como adquirente da ocupação do mesmo terreno,
por escritura pública de 19 de agôsto de 1940, a preferência ao aforamento,
nos têrmos da alínea a, do § 1,0, do art. 5. 0 , do Decreto-lei n.? 3.438, de 17
de julho de 1941.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 17 .848-DE 22 DE FEVEREIRO DE 1945

Concede aumento (J,eral de salário e institui o regime de salário-família na Caixa
Econômica Federal do Estado do Rio de Janeiro

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a J da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os salários dos empregados da Caixa Econômica Federal do
Estado do Rio de Janeiro ficam elevados nos têrmoe dêste decreto.
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Art. 2. 0 O aumento é concedido sôbre os salários percebidos em novembro de 19.43 e na seguinte proporção:
~,alário mensal

Aumento mensal

C~

Até

D.
De
D.
De

0'$

650 ....•...........•............................
651 a 1.400
.
1.4.01 a '2.900 ..•.................•...............
2.901 a 3.400
.
3.400 em diante
,
.

150
200
300
400
500

Art•.. 3.0 Além do aumento fixado no artigo anterior, fica instituído, para
os empregados da Caixa, o regime de salário-família que vigorar para os servidores públicos civis da União.
Art. 4.° Os atuais cergos e funções da Caixa passam a constituir as Tabelas Numéricas Ordinárias e Suplementar, anexas a êste decreto e que dêle
são parte integrante.
§ 1.0

A Tabela Numérica Ordinária compreende:

I
II
lI!
IV

funções isoladas de provimento em comissão;
funçôes isoladas de provimento efetivo;
séries funcionais; e
funções gratificadas, tôdas de caráter permanente.

§ 2.0 A Tabela Numérica Suplementar compreende funções isoladas em
comissão, funções isoladas efetivas e séries- funcionais, que tendem a desaparecer.

Art. 5.° As referências de salário das funções que integram as Tabelas
a que se refere o artigo anterior têm os valores constantes da escala-padrão de
salários anexa, aprovada pelo Decreto n.o 15.494, de 9 de maio de 1944.

Art. 6.° O número de funções preenchidas em cada série funcional da
Tabela Numérica Ordinária não poderão ser superior ao total previsto como
situação definitiva para a mesma série funcional.
Parágrafo único. Nas séries funcionais em que, pela existência de excedentes, o número de funções preenchidas for igualou superior ao total previsto
como situação definitiva, não serão providas funções vagas, exceto por promoção,
até que o número de funções preenchidas se torne inferior àquele total.
Art. 7.° As funções isoladas de provimento efetivo e em comissão da
Tabela Numérica Suplementar e as funções excedentes da Tabela Numérica
Ordinária serão suprimidas à medida que vagarem, não podendo, em hipótese
alguma, ser novamente preenchidas, ainda que em caráter provisório.
Art. 8.° Nas séries funcionais da Tabela Numérica Suplementar, 3S
funções serão preenchidas exclusivamente por promoção, suprimindo-se, à medida que vagarem, as de menor salário em cada uma, as quais igualmente não
poderão ser preenchidas, ainda que em caráter provisório.
.Art. 9.° As séries funcionais e funções em comissão da Tabela Numérica
Ordinária, que não possuírem ocupantes e que tiverem correspondentes na
Tabela _Numérica Suplementar, só poderão ser preenchidas à medida que
forem sendo suprimidas as funções das séries funcionais e isoladas dessa última
Tabela, na razão de um por um.
CoI. de Leis -

VaI. II

F. 21
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Art. 10.

As gratificações adicionais por tempo de serviço, cujo pagamento

é assegurado aos atuais empregados, por fôrça do § 4.° do art. 4.° do Decreto-lei
n.o 7.336, de 22 de fevereiro de 1945, são as constantes da relação anexa.
Art. 11. Êste decreto entrará em vigor na data de sua ?ub1icação,
exceto quanto ao aumento e ao regime de salário-família, que vigorarão a
partir de 1 de janeiro de 1944.
Art. 12.

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. Q
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO ESTADO DO RIO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

Funções isoladas de provimento em comissão

I SITUAÇÃO ATUAL

I

Número
de
cargos II

' I
! Ctesae Exce- I

Carreira
ou
cargo

I

l

I Presidente C,S 5.000,00
2 Diretor Cr$ 5.000,00..

-1
-

Secretário Geral
Cr$ 2.200,00
-

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
I- I- ! -

--

-

-

. -'
- I --- -!
--

-,

_

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I
"

-

-

I

_..

,
I

-

de
cargos

I

,
I

I

I

I'

I.

I
I

i

Classe
oU

ExceVagos

N

padrao

dentes

I

-

-

-

1

I !p,esidente C,S 5.500.00
21Diretor Cr$ ~.~OO,OO..
1 Consultor .Iurfdico ....

48

1 Secretário Geral ....•.
1 Contador Geral •.....

44
44

-

44

-

Legal
1 IChefe do Departamento
de Enge••haria.
..
1 IChef~
Departamento
Medtco ..•.•...•...
1 Tesoureiro Geral
'
Obs. O preenchi
menta das funções
vagas fica condicionado à sL,?ressão das
funções efetivas de
I i g u a I denominação
I da Tabela Numérica
I Suplementar.

::to

-

I

,

Carreira
ou
cargo

~

1

1 Chefe do Departamento

I

I
I

I
II Número

ou.
vagos! Quadro
padrao dentes

-,

.

I
,I

I

I

~
'"s

g
"'"

"i'"'l

C

44

-

1

44
44

-

1
1

~

II
I'

-

óo
to

cc

11 -

---,-----------'1

.'"'"

Função isolada de provimento eletivo

SITUAÇÃO ATUAL

Número!
de
cargos

SITUAÇÃO PROPOSTA
-

I

-.

I

Número
Classe Exce- ~
I
ou
. Vagos I Quadro
de
cargos
padrão \ dentes \ .
',

Carreira
ou
cargo

i

1 1Auxiliar Técnico do oe\ partamentc de Saúde
Cr$ 450,00 .........

.

-

I
I
II I

c-s

1.450,00 •.••••••••.

---Classe
ou
padrão

Exce:dentes

11

-

Vagos

I

I- I I
Hl -

4 [Advogado- -Auxiliar

I

I

I

I

I

Carreira
ou
cargo

1 [Enfermeíró

o, o o o .. o •••

14

c-s

1. 100,00

I

s

i

Séries funcionais

-

-

I

-

3
3

o •• o
o

---

o o

••

o •

•

o

00

00

o"

o

o •

o o

•

o

o

000

••

o

•

o

o o

•

•

o

34
29

-

--

3

1

6,

-

--

................... 1
....................
....................

-'-"-'-"-'

I

I

19

J

3

I

4
6
9

I

-

1

I Ajudante de Tésoureiro
10 IFiel

~
'"

Advogado

4

4 ICaixaCr$ 1.550,CO

I-

I

36
30
25

-

-

1

1

-6
-

6

ti
~

Avaliador de Jóias
e Mercadorias

3/Avaliador de I.·, Cr$
1.100,00 ...........
3 Avaliador de 2. 8 , Cr$
800,00 .... . . .. . . . . . .
6

-

I

I

~

I

/conferente de 1.a, Cr$
1.100,00 ...........
4 Conferente de 2.a, Cr$
800,00 ..............

I

-I

-

91
I

Subcontador

Cruzeiros
1.100,00 ...........
6 Contabilista
Cruzeiros
900,00 .............

4

-I
-,-- I
lO

I

-

c-s

3 jEngenheiro AuxiHar
1.450,00 ...........

-3\

I

-

-

-

3

I, ....................

25

-

-

-

3

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

19

I-

-

I

-

-

-

I- I
\

-

I -

1= I
I

I

II

-

-

I
,I

-

I

I
II
I

I
I

I

,

-8

\

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

29

-

I
2 [
I
4

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

25

-

51 ...................

19

-

Comerente

---I

II

Contador

-

3 \ ...............

29

-

4 \ ...................

25

-

5
6
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SITUAÇÃO ATUAL

Número
de

cargos

Carreira
ou
cargo

SITUAÇÃO PROPOSTA

/-7

Classe Exc..
ou
Vago.
padrão dentes

I

i Quadro

Número]
de
cargos

I

Carreira
ou
cargo

Classe
ou
padrão

Exce-Vagos
dentes

Escriturário

21

20
25
30
35

·1

111

!

19
17
14

-I

20
25
30
35

110
Oba. _ 12 funções desta série funcional poderão ser preenchidas Imediatamente. As
demais só poderão
ser preenchidas à
medida que f o J e m
sendo suprimidas as
funções de menor ~a
lário da série funcional de Escriture ..i" a,
após a supressão de
tôdas as funções desta série, as de menor
salário da série funcionaI de O f i c I a I,
ambas da T.N.S.

i

s
~
"
"'"

§
~

3 lMédico Auxiliar crwei.1
aeirca 1.450,00 ••••.

,

1

3

~\

Médico
34

-31

I
I

I

2

25

2

2

2

Oficial Administrativo

36
28

5

23

9

6
20

Obe. - As funções deete' série funcional ih
poderão ser preenchidas. à medida que forem sendo suprimidas as "funções- de
menor salário da série funcional de Escriturário e, após a
supressão de tôdas .s
funções desta série,
funcional de ")f_cia~,
ambas da 't abela Numérica Suplementar.

Servente

12
23
35
70

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

~
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12
23
35
70
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SITUAçÃO ATUAL

Carreira
ou
cargo

Número
de
cargos

I Classe Exce-I I"
IVagos Quadro
Ipadrão
ou
dentes

I

I

I
I

I
I,

I

I

~
ce

SITUAÇÃ,Q PROPQBTA

I

,
Carreíre

Número!
de
cargos I
I

ou
cargo

I
i

Oba. - 11 funções de3ta' série funcional poderão -ser- preencbldae
imediatamente _ A,
demais só poderão
ser preenchidas à
medida que forem
sendo suprcnidas _as
funções de menor -saIério da série funcional- da Portaria da
Tabela Numérica SupIementar.
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Classe
ou
padrão

ExceVagos
dentes

I
I

>

cJ

'"

8
I

I
I
I

g
gj

~

§'"
~

IV -

FtmÇÕlJs gratificadas

I

1,-.---

SITUAÇÃO ATUAL

Gratificação
Carreira ou cargo
anual

Chefe do Serviço de Penhores
.
Gerente de Agência de l.a classe ....•.
1
Secretário do Presidente __ .........•..
2
Secretário do Diretor • _. _..... _
__
10
Gerente de Agência de 2. a classe
.
1
Chefe do Serviço de Pessoal
"1
2 i Auxiliar do Presidente
,
1 I' Chefe do Serviço de Material
)
Chefe do Serviço de Protocolo , .....•.
I
1
Chefe do Serviço de Consignações .....
1 Chefe do Serviço de Cauções de Títulos
e Contas Garantidas
.
.
1 Chefe do Serviço de Hipotecas
3 i Contadores Secionais (Hipotecas, Con-I
eígnações e Depósitos)
.
1 Inspetor de Agências
,
.
2
Auxiliar de Diretor
.
1 Sub-agente
.
1 Porteiro (matriz)
.
1 Porteiro dos Departamentos Técnicos ..
3
Porteiro de Agência' de 1.a classe
.
10 Porteiro de Agência de 2.a classe
.
1 Porteiro de Sub-agência
.
1

3

I

I

7.200,00
7.200,00
6.600,00
5.400,00
4,800,00
4.800,00
4.8:1..),00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4,600,00
4.800,00

SITUAÇÃO PROPOSTA

INc:~:sO

II

~ II

1
2
10

1

2

1
1
1
1
1

3

1
2
1
1
1
3
10
1

Carreira

OU

cargo
anual

Chefe: do Serviço de Penhores
.
Gerente de Agência de 1.a classe
.
Secretário do Presidente ...........•.
Secretário do Diretor •...............
Gerente de Agência de 2.a classe ,
j
Chefe do Serviço de Pessoal
_..
Auxiliar do Presidente
,
.
Chefe do Serviço de Meterre.
1
Chefe. do Serviço de Protocolo
.
Chefe do Serviço de Consignaçõ~s·. . .. :
Chefe do Serviço de Cauções de TitU10sI
e Contas Garantidas
.
Chefe do Serviço de Hipotecas
.
Contadores Secionais (Hipotecas, Con-]
signações e Depósitos)
'
Inspetor de Agências
,
Auxiliar de Diretor
.
Sub-agente •...... ,
.
Porteiro (matriz)
.
Porteiro dos Departamentos Técnicos ..
Porteiro de Agência de La classe
.
'Porteiro de Agência de 2.a classe
.
Porteiro de Sub-agência
.

'1

7,200,00
7.200,00
6.600,00
5.400.00
4.800.00
4,800,00
4.800,00
4,800,00
4.800,00
4.800.00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.200,00
3.000,00
1.800,00
1.440,00
1.200,00
960,00
960,00
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00
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I _

Funções isoladas em comissão

li

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Número
de
cargos

1
1
1
1
3
11
8
1
7
1

,I Gratificação

Carreira ou cargo

I

I

INúmero _ _ _

f

'

anua!

o

!

de
cargos

Carreira ou cargo

I

Advogado AuxiHar ..................
Médico Auxiliar ....................
Engenheiro Auxiliar ................
. . . ..
Subcontador
Fiel ........................... '" ...
4.° Escriturário
Fiel .................................
Conferente de 2.a ................. o •
Escriturário • • • • • • • • • • • • • • • •' . . . . . . . o .
Auxiliar de Decttlogrefla .............

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

1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.100,00
1.100,00
700,00
700,00
500,00
500,00
300,.00

1
1
1
1
3
11
8
1
7
1

I

Adv'ogado •.......... , ............... 1
Médico Auxiliar ....................,.
Engenheiro ........................•
Contador ~ •........................•
Ajudante de Tesoureiro ..............
Escriturário
'"
Fiel o ' o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • •
Conferente ...........................
Escriturário .
Auxiliar de Dactilografia .............

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

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

G -atíftcaçâo

I

anual

~

ao

I. 750,00
I. 750,00
I. 750.00
1.300,00
1.300.00
900,00
900,00
~50.00

650.00
450,00

8

I
~

~

(§

II -

Funç?>es isoladas efetivas

SITUAÇÃO ATUAL

Número

de

Carreira ou cargo

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

cargos

------_.
Gratificação

de

anual

I
1
1
1

Consultor Jurídico ...................
Contador Geral ........•......•.....
Engenheiro Chefe do Departamento de
Engenharia
Médico Chefe do Departamento Médico
Advogado Chefe. do Departamento Legal
Tesoureiro Geral ....................
Escriturário .........................
Escriturário .........................
Escriturário
, .................
Escriturário .........................
Contínuo ...................... _.....

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

1
1
1
1
.1
1
1
1

.......

I

2.600,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
1.628,00
800,00
644,00
600,00
. 400,00

I

Número

I cargos

I
I
I

I

Gratificação

Carreira ou cargo
\
I

anual

1

i

Consultor jurídico
Contador Geral .....................

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

2.900,00
2.500,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Chefe do Departamento de Engenharia.
Chefe do Departamento Médico .•••..
Chefe do Departamento Legal .... -.•..
Tesoureiro Geral ~ ••••.•... ; .... _.-..•.
Escriturário •........................
Escriturário . . . . . . . . . . .
. ... .
Escriturário . ........................
Escriturário .
,
Contínuo .. , ........................

2.500,00
2.500,00
2.5.00,00
2.500.00
I. 628,00
800,00
644.00
600,00
400,00

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

~
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s
g
!;J

~

§'"
~

-

1:;
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Séries funcionais

SITUAÇÃO ATUAL

N úmero

Carreira
oU
cargo

da
'argos

cc

""
'"
SITUAÇÃO PROPOSTA

I Classe
ou

I I
II

Exce-I

I padrão dentes

II' Número

Vago.

Carreira
ou
cargo

da
cargos

Quadro

Classe
ou
padrão

I
811.0

Escríturérfo, cruzei-!
roa 1.000,00 .......
1512.0 Escriturârfo cruaeíros Cr$ 900,00 ......
26 3.0 Escriturário cruzeiros .800,00· ...... : ..
49 4. 0 Escriturário, cruzeiroa 700,00 .........

--98

I

-

-

I

-

-

-

-

-

I

- ,,
(
I
I

I

I

-

-

I

I

J.
15

-

26

-

49

_

I

98

,

cn.

de 1." Cr$ 1.550,00\
Df, de 2." Cr$ 1. 250,00

I
I

I
I

I

!- I -

='i

I

I

-

-

...

23

......-

21

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

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

19

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

17

'

Obs. _ Mediante habilitação por meio de
provas, os servidores
integrantes desta sé~
rie funcional t e r ã a
acesso à série funcional de Oficial.

,1

iI

Escriturário

Oficial

-

-

3
4

17

• . . . . • . • . . • • . . • . . • • .I

.... , ... , ......... , ,/
1

.

,
Exce-

)

I

I
I
I
I
I

i

dentes

-

-

I

Vagos

I

-

~

-
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-

-
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SITUAÇÃO ATUAL

Número
d~
cargos

SITUAÇÃO PROPOSTA

Gratificação
Carreira ou cargo
anual

Gratificação

Número
de
i cargos

Carreira ou cargo
anual

\

1
8
7
10
12
20
1

--59

Chefe de Portaria .... ,"'.,' ........
Contínuo de 1.a .,."., .............
Contínuo de 2. a ...... ,.,., .. ,., .....
Servente de l.a ...... " ..... , ... , .
Servente de 2. a , ...... , .... " . , . , . '
Estafeta .......... , ............
,
Encarregado de limpeza ...... ,., .....

.

,."

700,00
550,00
450,00
. 400,00
330,00
250,00
120,00

I
I

I
,

Portaria
1
8
7
10
12
20
1

1_
i

59

..... ........ .... ..... .........
.,., ...... .. ........... , . " . , .....
.... ....
.. ..... ....... .... .. ,
,

'

,

,

,.,

,

,',

,

,

,

,

• • • • • , • • • , • , , . , . • • ' • • . • • • • • • • • • ••• • , I

.... .....
........ .....
. . . . . .. . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . .< ... . .
................................... .
.,

,'

",."."

'

.

900,00
700,00
600,00
550,00
480,00
400,00
270,00
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ESCALA PADRÃO DE SALÁRIOS
Referência
1

2

•••••••••

'.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

••••••••••

'"0

•••••••

'"0

•••••••••••••

0.0

•••••

0"0.

3

4
5
6
7
8

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

9

ro
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

.
,
~

.

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

22
2.3
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

•••••••••••••••••••••••••••

0"0.·· • • • • • • • • • • • • • •

44 ............................................
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Salário mensal
C'S
100,00
150,00
200,00
250,00
300.00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950.00
1.000.00
1.050,00
1.100,00
1. 150,00
1.200,00
1.250,00
1.300.00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
1.500.00
1. 550.00
1. 600,00
1.650,00
1. 700,00
1. 750,00
1.800,00
1. 850,00
1. 900,00
1.950,00
2.000,00
2.100,00
2.200.00
2.300,00
2.400,00
2.500,00
2.600,00
2.700,00
2.800,00
2.900,00
3.000,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.400,00
3.500,00
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DE 23 DE FEVEREIRO DE 1945

Renova a autorização concedida ao cidadão brasileiro Joaquim Monteiro de
Carvalho pelo Decreto n. o 9.634 de 11 de junho de 1942 para pesquisar
carvão e pititee no município de Tibagi, no Estado do Paraitá

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de
2~ de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovada a autorização concedida ao cidadão brasileiro
Joaquim Monteiro de Carvalho pelo Decrete número nove mil seiscentos e
trinta e quatro (9.634) de onze (11) de junho de mil novecentos e quarenta e dois (1942) para pesquisar carvão e pirites em terrenos da fazenda
Imbausinho, no município de Tibagí, Estado do Paraná, numa área de novecentos e noventa e nove hectares (999 ha) delimitada por um polígono
retilíneo irregular que tem urn vértice a mil seiscentos e sessenta metros
(1..660 m) no rumo magnético, oitenta e três graus e trinta minutos sudoeste
(83 0 30' SW) da foz do Rio Grande, afluente do rio Tibagí, e os lados a
partir do vértice considerado têm os seguintes comprimentos e rumos 'magnéticos: três mil quatrocentos e vinte metros (3.420 m), oitenta e cinco graus
e trinta minutos noroeste (85 0 30' NW); mil e quinhentos metros (1.500 m),
dois graus nordeste (2 0 NE); oitocentos metros (800 m), oitenta e oito graus
noroeste (88° NW); mil duzentos e 'trinta metros (1.230 m) , dois graus
nordeste (2° NE); quatro mil cento e trinta metros (4.130 m), oitenta e
seis graus e trinta minutos sudeste (86 0 30' SE); dois mil e setecentos metros (2.700 m), sul (S).
Art. 2. 0 Esta autorização' é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có.
digo de Minas.
Art. 3.° O título da. autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e noventa e cinco
cruzeiros (Cr$ 4.995,00) e será transcrita no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIamo SaIles.

DECRETO N.o 17.850 -

DE

23 DE FEVEREIRO DE 1945

Outorga concessão à Companhia de Fiação e Tecelagem Industrial Mineira,
sociedade anônima, para o aproveitamento da energia hidráulica de corredeirassituadas no rio São Pedro, município de Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do Código de Aguas
(Decreto n.? 24.643, de 10 de julho de 1943), decreta:
Art. 1.0

Respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos,

é outorgada concessão à Companhia Fiação e Tecelagem Industrial Mineira,
sociedade anônima, com sede no Rio de Janeiro, para o' aproveitamento da
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energia hidráulica .de corredeiras, situadas no rio São Pedro, entre a queda
de água denominada São Pedro e a localidade de Serro Azul, no distrito da
sede do município de Juiz de Fora, Estado de Minas Gereis, com a potência
aproximada de mil quinhentos e dois (1.502) quilowatts, correspondente à
altura de queda de cento e cinqüenta e três metros e trinta centímetros
(153,30 m) e à descarga de 1. 000 litros por segundo.
Parágrafo único. O aproveitamento destina-se à produção de energia
elétrica para uso exclusivo da concessionária, que não a poderá fornecer a
terceiros, mesmo a título gratuito, excluídas, todavia, dessa proíbição as vilas
operárias da .conceseíonáría, desde que seja gratuito o fornecimento de energia que lhes fôr feito.
Art. 2.0
obriga-se a:

Sob pene de caducidade da presente concessão, a interessada

I -,- Registrar êste título na Divisão de Águas do Ministério da Agri~
cultura, dentro do prazo de trinta (30) dias apôe a publicação.
II _ Apresentar à Divisão de Águas, em três (3) vias, dentro do prazo
de um (1) ano, contado da data em que nela tiver sido registrada a .presente concessão:
a) dados sôbre o regime do curso de água a aproveitar, principalmente
os relativos à descarga de estiagem e à de cheia, bem como à variação de
nível de água a montante e a [usante da fonte de energia;
b) planta, em escala razoável, da área onde se fará o aproveitamento da
energia, abrangendo .a parte atingida pelo remanso da barragem, perfil do
rio a montante e a jusante do local do aproveitamento;
c) estudo da acumulação e cubaçâo da bacia;
d) método de cálculo da barragem, projeto, épura, justificação do tipo
adotado; dados geológicos relativos ao terreno em -que será construída a barragem; cálculo e dimensionamento dos vertedouros, comportas, edufas, tomada de água, canal de derivação, disposições que assegurem a livre circula.
ção dos peixes; seções longitudinais e transversais; orçamento;
e) condutos forçados; cálculo e justificação do tipo adotado; planta e
perfil com tôdas as indicações necessárias, observando as escalas seguintes:
para as plantas, um por duzentos (1/200), para os perfis,' horizontal, um
por duzentos (1/200) e vertical, um por cem (11100); cálculo e projeto da
chaminé de equilíbrio, se fôr indicada, assentamento e fixação por meio de
pilares, pontes e blocos de ancoragem, seus cálculos e desenhos; orçamento;
f) edifício da usina; cálculo, projeto e orçamento; turbinas, justificação
do tipo adotado, seu rendimento em cargas diferentes, em múltiplos de 1/4
ou 118 até plena carga; indicação de velocidade com 25, 50 e 100 por cento
da carga; reguladores e aparelhos de medição; desenho das turbinas; tempo
de fechamento; canal de fuga; etc. orçamentos respectivos;
g) justificação do tipo de gerador adotado; sentido de rotação, tensão,
freqüência e potência calculada com COS 0 que não exceda a 0,70; rendimenta, sob diferentes cargas, em múltiplos inteiros de 114 ou 1/8 até plena
carga, respectivamente com COS 0 = 0,7; COS 0 = 0,8 eCOS 0 = 1; re·
gulação da tensão e sua variação; reguladores; queda de tensão de curto circuito; características e detalhes fornecidos pelos fabricantes; excitatriz: tipo
potência, tensão, rendimento e acoplamento; GD2 do grupo motor gerador;
h) esquema geral das ligações; transformadores: as mesmas exigências
feitas para os geradores;
i) desenho dos quadros de contrôle, com indicação de todos os aparelhos a serem montados; desenho das celas de alta e baixa tensão com Indica-
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ção ,de todos ?s aparelhos a serem nelas montados; ligações dos condutores
às barras gerara;
j) desenhos indicando a, saída da linha de- alta tensão de transmissão';
para-raios, bobinas de choque e ligações contra supertensões;
,1) projeto da linha de tratlsmissão; sua planta, e perfil; cálculo, m~câilico
e elétrico com COS 0 :::: 0,8; perda de, potência, tensão na parfida e na
chega'da; distância entre condutores; projeto dos postes;
m) orçamento detalhado para cada um dos itens acima.
V - Obedecer, ,em todos os projetos, às prescrições d'e ordem técnica
que íôrem determinadas' pelá Divisão de Água's ,d'á' Dépertamento Nacional da
Produção Mineral do Ministério da: Agricultura,
Parágrafo único. Os, prazos, a que, se refere êste artigo, poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, se, para isso, houver justa
causa, ouvida a referida Divisão de Águas.
.
Art. 3.° A minuta do contrato disciplinar desta concessão será' preparada
pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 4.° A concessionérla fica obrigada' a construir e a' manter, nas
proximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando f8r détermínado pela Divisão de Águas, as instalações necessárias a observações Iinimêtricos e medições de descarga do curso de água que vai utilizar e a realizar
as observações de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 5.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Águas.
Art. 6.0 Findo o prazo ,da concessão, tôda a propriedade da concessionária que, no momento, existir em função exclusiva e permanente da produção de energia hidráulica, reverterá para o Município de Juiz de Fora, mediante indenização na base do custo histórico, isto é, do capital efetivamente
invertido, menos a depreciação.
Art. 7.° Se o Município de Juiz de Fora não fizer uso do
essa reversão, caberá à concessionária a alternativa de requerer ao
Federal seja a concessão renovada pela forma que, no respectivo
deverá estar prevista ou, de restabelecer, no curso de água, às
pensas, a situação anterior ao aproveitamento concedido.

direito a
Govêrno
contrato,
suas ex-

Parágrafo único. Para os efeitos' dêste artigo. fica a concessionária obrigada a dar conhecírnento ao Govêrno Federal da decisão do Município de
jote de Fora e a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão;
o de desistência desta, até seis (6) meses antes do término do respectivo
óú

prazo.

Art. 8.° A concessionária gozará, desde a data do registro a que se
refere o 8rt. 5.0, e enquanto' vigorar esta concessão, dos favores constantes
do Código de Águas e das leis especiais sêbre a matéria.
Art. 9.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação:
revogadas as disposições em .contrário.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1945, 124.° dá Independência e 57.0
.da República.
GETULIO VARGAS'.

Apclonio SalIes.
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DECRETO N.o 17.851 -

DE

23

DE FEVEREIRO DE

1945

Concede à Sociedade Carbonífera Rio Ceeré, Ltâe., eutoriesçêo para funcionar
como eminêee de mineração

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
ttgo 74, letra li, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Sociedade Carbonífera Rio Caeté, Ltda., sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Urn-,
senga, município do mesmo nome, no Estado de Santa Catarina, autorização
para funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o que ·dispõe o
art. 6.°, §' 1.0, do Decreto-lei 0.° 1,985, de 29 de janeiro de 1940 (Código
de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmsnn, as
leis e regulamentos -em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1945; 124. 0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes.

DECRETO

N,"

17.852 -

Modifica o art. 1.0 do Decreto

DE
fi.O

23

DE FEVEREIRO DE

1945

15.539, de 10 de maio de 1944

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985 de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:"
,
Art. 1.0 Fica modificado o artigo primeiro (1.°) do Decreto número
quinze mil quinhentos e trinta e nove (15.539), de dez (lO) de maio de
mil novecentos e quarenta e quatro (1944), passando a ter a seguinte redação: Fica autorizada a cidadã brasileira Maria de Nazaré Roseira a pesquisar amianto, eremita, minérios de ferro e níquel, numa área de quatrocentos
e dez hectares, sessenta ares e setenta e cinco centíares (410,6075 ha), situada na fazenda Morro Feio, distrito de Hídrolândía, no município de Goiânia,
no Estado de Goiás, delimitada por uma linha poligonal que tem Um vértice na confluência dos córregos da Bocaina e Jaragué: os lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e dois
metros e sessenta centímetros (202,60 m), vinte e quatro graus quarenta e
três minutos sudeste (24° 43' SE); quatrocentos e cinqüenta e dois metros
e sessenta centímetros (452,60 m), trinta e seis graus trinta e nove minutos
sudeste (36° 39' SE); seiscentos e setenta e sete metros e sessenta e um
centímetros (677,61 m) , dezoito graus cinqüenta e nove minutos' sudeste
(18 0 59' SE); quatrocentos e cinqüenta e dois metros e quatro centímetros
(452,04 m) , quatro graus cinqüenta e sete minutos sudoeste (4° 57' SW);
cento e oitenta e cinco metros (185 m) , sessenta e nove graus dez minutos
sudeste (69° 10' SE); novecentos e trinta metros (930 m), quarenta e um
graus quarenta minutos nordeste (41° .40' NE); seiscentos e doze metros
(612 m), quarenta e nove graus sudeste (49° SE); seiscentos e sessenta e

A'l'OS DO PODER EXECU'l'IVO

339

cinco metros (665 m), três graus tr-inta e sete minutos nordeste (3° 37' NE) j
seiscentos e setenta e dois metros (672 m) , quinze graus dez minutos nordeste, (ISO 10' NE) j cento e quarenta e três metros e quarenta e cinco centímetros (143,45 m), três graus cinco minutos nordeste' (3° 05' NE); oitocentos e oitenta e três metros e quarenta centímetros (883,40 m), dezenove
graus dezoito minutos noroeste (19° 18' NW) j mil duzentos e quinze metros
(1.215 m), trinta e seis graus cinqüenta minutos noroeste (36 0 50' NW);
seiscentos e trinta e seis metros e sessenta centímetros (636,60 m), trinta e
oito graus dez minutos sudoeste (38° 10' SW); seiscentos e sessenta e quatro metros e cinqüenta e três centímetros (664,53 m), vinte e três graus dezoito
minutos sudoeste (23° 13' SW); cento e oitenta e um metros e sessenta e
nove centímetros (181,69 m), vinte e sete graus sudeste (27 0 SE); trezentos
e cinqüenta e cinco metros e quarenta e cinco centímetros (355,45 m), vinte
e oito graus quarenta e dois minutos sudoeste (28° 42' SW); trezentos e
vinte e três metros (323 m ) e vinte e oito graus dois minutos sudoeste (28 0
02' SW).
Art. 2.° O presente Decreto fará parte integrante do Decreto número
quinze mil quinhentos e trinta e nove (15.539) expedido em dez (10) de
maio de mil novecentos e quarenta e quatro (1944) e pagará a taxa de dois
mil oitocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 2.850,00).
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N.? 17.853 -

DE

23 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza a Emprêsa de Mineração Siderúrgica Barra Mansa S. A. a lavrar
jazida de calcário no município de Sorocebe, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-Iei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.0 Fica autorizada a Emprêse de Mineração Siderúrgica Barra
Mansa S. A. a lavrar jazida de calcário situada em terrenos do imóvel São
Rafael, no distrito de Salte do Pirapnra, município de Sorocabe, no Estado
de São Paulo, numa área de quatorze hectares, sessenta ares e oitenta centiares (14,6080 ha), definida por um retângulo, que tem um vértice situado
à distância de vinte metros (20 m), com orientação sete graus e cinqüenta
e seis minutos sudoeste (7° 56' SW), da confluência dos .côrregos Itupava e
Pingapinga e os lados divergentes dêsse vértice têm os comprimentos e orientações seguintes: seiscentos e sessenta e quatro metros (664 m), oitenta e
dois graus e quatro minutos noroeste (82 0 4' NW); duzentos e vinte metros
(220 m), sete graus e cinqüenta e seis minutos nordeste (7° 56' NE). Esta
autorização é outorgada mediante as condições" constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que fôrem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento' do disposto no art. 68 do Código de

Mínes .
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Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O' concessionário. da eutorlaação será fiscalizado pelo 'Depare,
tomento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A· autonaacão de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência
da República.

e-

57.0

GETULIO VARGAS.

Apolonio SalJes.

DECRETO N.o 17.854 -

Concede à Cia.

DE

23 DE FEVEREIRO

DE

1945

Brasileira Carbureto de Cálcio autorização para funcionar
como emprêsa de mineração

o Presidente da República, usando da atr-ibuicáo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do ~Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio, sociedade anônima, com sede nesta Capital, autorização para funcionar como
emprêsa de mineração de acôrdo com o que dispõe o art. 6,0 ~ 1.0 do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código, de Minas )," ficando a
mesma sociedade' obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1944, 124,0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO' N,? 17.855 -

DE 23 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadâo brasileiro José Ferreira Pinto .:l pesquisar mármore e associados, no município' de Santa Luzie, do Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando de atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. Lo Fica autorizado o cidadão brasileiro José Ferreira Pint-o a pes-quisar mármore e associados numa área de sessenta hectares (60 ba ) situada
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no imóvel Fazenda da Praia, distrito 'de Ravena, município de Santa Luzia,
do Ests.do de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um dos
vértices à distância de quatrocentos e oitenta metros (480 m), rumo oitenta
e três graus e trinta minutos sudeste (83° 3D' SE) magnético, da cruz da
matriz da vila de Ravena e os lados que pertem dêsse vértice fom mil metros
(1.000 m) e rumo cinqüenta e três graus sudeste (53.° SE) e seiscentos
metros (600 m) rumo trinta e sete graus sudoeste (37° SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estebelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) e será
transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República-.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.

DECRETO N,o 17.856 -

DE 23 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Oscar Filgueiree li pesquisar carvão minera! no
município de Araiporanga, no Estado do Paraná

o Presidente. da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra 'a~ da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Oscar Filgueiras a pesquisar carvão mineral numa área de seiscentos e vinte hectares (620 Ga)
situada nos lugares denominados Espigão do Facão, Peroba e Arroio Grande.
distrito de Curiúva, município de Araiporanga, no Estado d-o Paraná, área
essa delimitada por um retângulo que tem um vértice a mil quatrocentos
e oitenta metros (1.480 m) no rumo quarenta e cinco graus e vinte minutos nordeste (45 0 20' NE) da confluência do arroio dos Pretos no ribeirão
do TateIo ou Herveira e os lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos: três mil trezentos e cinqüenta metros (3.350 m) ,
quinze graus e cinqüenta minutos sudeste (15 0 50' SE); mil oitocentos e
cinqüenta metros (1.850 m), setenta e quatro graus e dez minutos sudoeste
(74° 10' SW).
Art ~ 2Y Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Cá.digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será' uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de três mil e cem cruzeiros (Cr$ 3.100,00)
e será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1945,. 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIamo Sa.IIes.
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DECRETO N.o 17.-857 -

DE 23 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Aureliano Coelho dos Santos a pesquisar mica. e
associados no município de Mecereni, no Estado da Bahia

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decceto-Iet n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Aureliano Coelho dos San,
tos a pesquisar mica e associados no lugar denominado Serra do Córreg'J
Guaraná, no .dlstrtto e município de Macarani, Estado da Bahia, numa área
de trinta e cinco hectares (35 ha), delimitada por um retângulo que tem
um vértice a mil trezentos metros (1.300 m ) , 'no rumo magnético quarenta
e três graus noroeste (43 0 NW), da confluência do riacho Boa-Vista com o
rio Maiquinique; os lados que convergem no vértice considerado têm a partir
dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos metros
(70'0 m) , quarenta e três graus noroeste (43° NW); quinhentos metros
(500 m) , quarenta e sete graus nordeste (47° NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên,
tica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e cinqüenta cruzeiros
.cCr$ 350,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO

VARGAS.

ApoIanio SalIes.

DECRETO N.O 17.858 -

DE

23 DE FEVEREIRO DE 1945

AutQrie:a o cidadão brasileiro Oscar Machado a peequieer mica e associados no
município de Peçenbe, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. LO Fica autorizado o cidadão brasileiro Oscar Machado a pesquisar mica e associados .numa área de quarenta e nove hectares e vinte ares
(49.20 ha), situada no lugar denominado São Matias, distrito de Ramalhete,
do município de Peçanha, no Estado de Minas Gerais e delimitada por um
retângulo tendo Um vértice a cento e quarenta metros (140 m), rumo sessenta
graus e trinta minutos nordeste (60 0 30' NE) da confluência dos córregos
São Matias e da Areia e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: oitocentos e vinte metros (820 m) e leste (E), seiscentos metros (600 m) e norte (N).
Art. 2.° Esta
Código d2 Minas.

autorização

é

outorgada nos

têrmos

estabelecidos no
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"Art . 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, 'pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral.
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.

DECRETO N.o 17.859 -

DE

24

DE

FEVEREIRO DE 1945

Extingue cargo excedente

o

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

74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei
n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um cargo da classe I da carreira de Desenhista.
do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
da exoneração de Samuel Onésimo Salvado, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e
57.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Cepeneme ,

DECRETO

N.O

17.860 -

DE

24

DE

FEVEREIRO

DE

1945

Extingue cargo excedente

o Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei
n.o 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um cargo da classe L da carreira de Biologista,
do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude

do falecimento de Astrogildo Machado, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e
57.0 da República.

GETULIO

VARGAS.

Gustavo Cepeneme,
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DE,eRETO N.o 17.861 -

Extingue

PE 24 DE FEVEREIRO

DE 1945

cq.rgqexc~det1te

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei
n.? 3.195,' de 14 'de abril de 1941, d e c r e t a : '
.
Art. 1.0 Fica extinto um cargo da classe M da carreira de Biologista,
do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
da promoção de Alcides Godôi, devendo a dotação correspondente SeT levada
a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em

24

de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e

57.° da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N,? 17.862 -

DE 24 DE FEVEREIRO DE

1945

Suprime cargos prpvisórios

o

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

74, letra a, da Constituição, a nos têrmos do art. 1.0, alínea n,do Decreto-lei
n.? 3 .195, d~ 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos seis cargos da classe E da carreira de Escriturário, do Quadro Permanente do Ministério 'da Educação e Saúde, vagos
em virtude da promoção de Rubem Câncio de Oliveira, GiIberta Maia de
Camargo Abib, Luzia de Ascenção Cunha Mandarino, Maria de Lourdes Ribeiro EsposeI, Osvaldo Pacheco de Carvalho e Rita Nogueira Botelho, devendo
a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do me-smo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposiçêés em contrário.
Rio de Janeiro, em

24

de fevereiro de 1945, 124,0 da Independência e

57.<> da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.a 17.863 -

DE 24 DE FEVEREIRO DE

1945

Aprova, com modificações, novos estatutos da União Brasileira Companhia
de Seguros Gerais
O Presidente da República, usando da
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

atribuição que lhe confere o

Art. 1.0 Ficam aprovados os novos estatutos da União Brasileira Companhia de Seguros Gerais, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, autorizada
pelo Decreto n;o 4.840, de 3 de novembro de 1939, a operar em seguros e

3-í5
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r,esseguros dos ramos atualmente denominados elementares, a que se refere o
art. 40, 0.° 1, do Decreto-lei n.? 2.063, de 7 de março de 1940, conforme
foram adotados pela assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada
a 13 de janeiro de 1944, mediante as condições abaixo:
I -

Os estatutos são aprovados com as seguintes alterações:

a) substitua-se a redação do art. 6.° pelo seguinte: "No caso de aumento
do capital social, osacioni-stas terão preferência para sua subscrição, na proporç.ão das ações que possuírem"]
b) suprimam-se, nos parágrafos dos arts. ,8.0 e lq, as palavras "de nacionalidade brasileira e"; ,
c) eliminem-se no art. 19 as palavras "de necionalídada brasileira", .e no
art. 30 a palavra "brasileira";
d) suprima-se a alínea ~ do art. 32, passando as alíneas seguintes respectivamente a g e h.
li - As alterações consignadas na cláusula precedente deverão ser aprovadas em assembléia geral extraordinária de acionistas, dentro do prazo de
60 (sessenta) dias, contados da publicação dêste decreto.

Art. 2.° A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que
alude o presente decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETÓ N. ° 17.864 -

DE 24 DE FEVEREIRO DE.

1945

Autoriza a Orgenieeciio Henrique Lage - Patrimônio Nacional - a pesquisar
ca~vão mineral e associados no município' de Orleans, no Estado de Santa
Catarina.

Não foi publicado ainda no "Diário Oficial" por faf te de pagamento.

DECRETO

N.O

17.865 -

DE

24

DE FEVEf:EIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Francisco Scbettino a pesquisar ceulim,
mica e quartzo, no município de Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Francisco Schettino
a pesquisar caulim, mica e quartzo numa área de vinte e cinco hectares
(25 ha), situada nos imóveis São José e Santa Cruz, distrito do Rialto, no
município de Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro, delimitada por
um quadrado de quinhentos metros (500 m) de lado, que tem um vértice a
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quinhentos e noventa metros (590 m), rumo onz a graus trinta minutos
noroeste (l1° 30' NW), do canto leste (E) da sede da fazenda São José e
os lados, que partem dêsse vértice com rumos onze grE:US trinta minutos.
noroeste (11° 3D' NW) e, setenta e oito graus trinta minutos nordeste' (780
30' NR).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 17.866 -

DE 24 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza os cidadãos brasileiros Geraldo Benigno de Lima e José de Sousa
Teixeira a pesquisar mica e associados no município de Santa Maria do
Sueesui, no Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Geraldo Benigno
de Lima e José de Sousa Teixeira a pesquisar mica e' associados no lugar
denominado Fazenda do Genipapo, no distrito de Glucínio, no município de
Santa Maria do Suaesui, no Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta
e seis hectares e doze ares (46,12 ha), delimitada por um pentágono retilíneo irregular, que tem um vértice a trezentos e oitenta metros (380 m),
no rumo magnético cinqüenta e' sete graus nordeste (57° NE) da barra do
córrego do Palmital, afluente do rio Suassui Grande; e os lados, a partir do
vértice considerado, têm os seguintes 'comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m), sessenta e seis graus noroeste (66 0 NW); quinhentos metros (500 m), vinte e quatro graus nordeste (24° NE); seiscentos
e oitenta metros (680 m), oitenta e três graus sudeste (83° SE); quinhentos
metros (500 m), nove -scaus sudeste (9° SE); quinhentos metros (500 m),
oitenta e um graus sudoeste (81° SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e setenta cruzeiros (Cr$ 470,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Aooionio Salles.
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DECRETO N.O 17.867 -
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DEl 24 DE

FEVEREIRO

DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Amado Gripp a pesquisar mica e associados no
município de Espera Feliz, no Estado de MinEIs Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0.° 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Amado Gripp a pesquisar
mica e associados numa área de vinte e seis hectares e oitenta ares (26,80 ha) ,
situada nas fazendas Engambelo e São Pedro, no distrito de Caiaria, no município de Espera Feliz, no Estado de Minas Gerais e delimitada por um
pentágono que tem um vértice a setecentos e cinco metros (705 m) , rumo
s'€tenta e nove graus nordeste (79° NE), magnético, do quilômetro quatrocentos e noventa e. um (km 491) da linha da The Leopoldina Railway Limited Co. do ramal Muriae-vManhuassú e os lados, a partir dêsse vértice têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e cinqüenta metros
(250 m),e norte (N); quinhentos e cinqüenta metros (550 m) , sessenta e seis
graus nordeste (66.° NE); quatrocentos e setenta metros (470 m), onze graus
sudeste (l1O SE); quinhentos metros (500 m) , sessenta e cinco graus sudoeste
(65 SW); duzentos e cinqüenta metros (250 m), trinta e quatro graus noroeste
(340 NW).
··%'(,2/
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa será uma via autêntica
dêete decreto, pagará a taxa de trezentos- cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art.

4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.

DECRETO N.? 17.868 -

DE 24 DE FEVEREIRO DE 1945

Declara sem efeito a eutoríeeçêo conferida a Deliine Maria de Freitee pelo
Decreto n,o 13.043, de 2? de julho de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrrnos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), e tendo em vista o que consta do
processo n.? S. C. 55.004-42 da Secretaria de Estado da Agricultura,
decreta:
Art. 1. ° Fica sem efeito a autorização conferida à cidadã brasileira
Delfina Maria de Freitas pelo Decreto número treze mil e quarenta e três
(13.043), de vinte e nove (29) de julho de mil novecentos e quarenta e três
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( 1943) para pesquisar minérios de ferro, manganês, acres e associados numa
área de oitenta e quatro hectares e setenta ares (84,80 ha) , situada na Fa;
zenda do Faria, no distrito e município de Congonhas do Campo, do Estado
de Minas Gerais.
Arf. 2. 0 Revogam-se as 'disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124,° da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS,

Aoolonio Salles.

DECRETO N.o 17.869 -

DE

24 DE FEVEREIRO DE 1945

Declara sem efeito -a autorização conferida a Delfina Maria de Freita.s oeío
Decreto n. 0 16,274, de 2 de agôsto de 1944

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), e tendo em vista o que consta do
processo n.? S. C. 55.004~42 da Secretaria de Estado da Agricultura,
decreta;
Art. 1,0 Fica sem efeito a autorização conferida à cidadã br aaileira
Delfins Maria de Freitas pelo Decreto número dezesseis mil duzentos e setenta e quatro (16.274), de dois (2) de agôsto de mil novecentos e quarenta
e quatro (1944), para pesquisar minério de ferro, manganês, quartzo e associados numa área de cinqüenta hectares (50 ha), situada na Paeen.Ia doFaria, no distrito e município de Congonhas do Campo, do Estado de Minas
Gerais,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124,0 da Independência e 575'
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N.o 17.870 -

DE

24 DE FEVEREIRO DE 1945

Declara sem efeito o Decreto n.o 14.931, de 2 de março de 1944

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra e, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940, (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica declarado sem efeito o Decreto número quatorze mil nove-,
centos e trinta e um (14.931), de dois (2) de março de mil novecentos equarenta e quatro (1944), que autorizou o cidadão brasileiro Arum Félix de
Andrade a .pesquisar areia quartaifera no lugar denominado Engenheiro Bethout, distrito de Amanhece, no município de Araguari, do Estado de Minas
Gerais.
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Art. 2. o A exploração do depósito em causa independe de autorização
do Govêrno, nos têrmos do art. 12, § 1.0 do Código de Minas.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de .Ieverelro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Soltes,

DECRETO

-N.O

17.871 -

DE 24 DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Ferreira da Costa Azevedo a pesquisar
calcário, dolomita, f1,ipsita, argila, caulim e associados no município de
Olinda, no Estado de Pernambuco

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de' Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Ferreira da Costa
Azevedo, a pesquisar calcário, dolomita, gipeita, argila, caulim e associados,
no, lugar denominado Forno da Cal, no distrito e município de Olinda, no
Estado de Pernambuco, numa área de quinhentos hectares (500 ha) delimitada por, um polígono retilíneo irregular, que tem um vértice no canto
Norte (N) magnético da Escola Dom Bosco, sita à Rua da Areia e os lados
a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
quatrocentos e trinta e cinco metros e doze centímetros (435,12 m), setenta
e um graus e trinta e cinco minutos nordeste (71° 35' NE); quinhentos e
setenta e três metros e cinqüenta e três centímetros ~573,53 m), dezoito
graus· e vinte e cinco minutos noroeste (18° 25' NW); duzentos metros
(200 m), setenta e um graus e trinta e cinco minutos nordeste (71 0 35 ' NE);
quinhentos e setenta e três metros e cinqüenta e três centímetros (573,53 m),
dezoito graus e vinte e cinco minutos sudeste (18° 25' SE); duzentos e sessenta e nove metros e trinta e oito centímetros (269,38 m), cinqüenta e seis
graus e trinta e cinco minutos nordeste (56 0 35' NE); duzentos e quarenta
metros (240 m) , cinqüenta e sete graus noroeste (57° NW); cento e oitenta metros (180 m), cinqüenta e três graus noroeste (53 0 NW); quatrocentos e vinte e quatro metros (424 m), trinta e cinco graus e cinqüenta
minutos noroeste (3'5° 50' NW)-; quatrocentos e vinte e dois metros e quarenta e sete centímetros (422,47 m) , trinta e quatro graus e trinta minutos
nordeste (34 0 30' NE);" setecentos e dezessete metros e dezessete centímetros (717,17 m) , cinqüenta e cinco graus e trinta minutos sudeste (55 0 30'
SE); trezentos e noventa e dois metros e quarenta e nove centímetros (342,49
m), tr-inta. e quatro graus e trinta minutos nordeste (34 0 30' NR); quatrocentos e vinte metros e vinte centímetros (420,20 m), quarenta graus e
quarenta minutos nordeste (40° 40' NE); cento e quarenta e quatro metros
e dezessete centímetros (144,17 m), sessenta e nove graus e vinte minutos
sudeste (69° 20' SE); seiscentos e trinta e dois metros· (63'2 m) ,onze graus
e trinta minutos nordeste (11° 30' NE)"; quinhentos metros (500 m) , quarenta e sete graus e trinta minutos noroeste (47 0 30' NW); mil oitocentos e
vinte e cinco metros (1.825 m), sessenta e sete graus e trinta minutos noroeste (67 0 30' NW); dois mil e duzentos metros (2.2.00 m), vinte e dois
graus e trinta minutos sudoeste (22° 3"0' S'W); mil quatrocentos e sessenta e·
seis metros e dez centímetros (1.466;10 m), trinta e sete graus e quarenta
e cinco minutos sudoeste (37 0 45' SW).
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Art. 2,0 Esta autorieação é outorgada' nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên_
tíca dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$' 5.000,00) e
será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral

do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio SaIJes.
DECRETO N," 17.872 -

DE 24 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Emílio Vítor de Lima a pesquisar argila, calcário e associados, no município de Capão Bonito, no Estado de São
Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.. I 1.0
Fica autorizado o cidadão braaileiro Emílio Vitor de Lima a
pesquisar argila, calcário e associados, no local denominado Freguesia Velha,
no distrito e município de Capêo Bonito, no Estado de São Paulo, numa
área de quatrocentos e um hectares e dezoito ares (401,18 ha), delimitada por
um retângulo que tem um vértice a mil setecentos e setenta metros (1.770 m),
no rumo verdadeiro leste (E) da confluência do ribeirão da Barróca-Funda
com o rio das Almas, e os lados que divergem do vértice considerado, têm
a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e
seiscentos metros (2.600 m), sul (S); mil quinhentos e quarenta e três metros (1.543 m), leste (E).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓR
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil e vinte cruzeiros (Cr$
4.020,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Salles.
DECRETO N.o 17.873 -

DE

24

DE FEVEREIRo DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Henrique Ferreira Filho a pesquisar mica e
associados no município de Governador Valadares, no Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra 8, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0.0 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.
1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Henrique Ferreira
Filho a pesquisar mica e associados numa área de cinqüenta hectares (50 ha),
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situada no lugar denominado Ribeirão do Ferreira, distrito e município de
Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais e defimitada. por Um retângulo que tem um vértice a seiscentos e oitenta metros (680 m), rumo
cinqüenta e nove graus sudeste (59° SE) magnético da foz do ribeirão Ferreira, afluente do rio Suassuí Pequeno e os lados que partem dêsse vértice
com mil metros (1.000 m) e rumo vinte e quatro graus sudeste (24° SE)
mG.gnético, quinhentos metros (500 m) e rumo sessenta e seis graus nordeste (66° NE) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos
Código de Minas.

estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art.

4.°

Revogam-se as disposições

em

contrário.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da Rep6blica.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 17.874 -- DE 24 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza a Organização Henrique Lage - Patrimônio Nacional - a pesquisar
carvão mineral e associados no município de Orleone, no Estado de
Santa Catarina.

o

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

74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Organização Henrique Lage Patrimônio
Nacional a pesquisar carvão mineral e associados numa área de mil hectares
(1.000 ha), situada no lugar denominado Rio das Palmas, distrito e município de Orleans, no Estado de Santa Catarina, encravada em terras carboníferas manifestad-as ao Poder Público pela Emprêsa de Terras e Colonização, parte integrante da Organização Henrique Lago - Patrimônio Nacionalárea -essa delimitada por um contôrno poligonal míatilíneo que tem um vértice na confluência dos rios Br-aço Esquerdo e das Palmas e cujos lados, a
partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
quatro mil e cem metros (4.100 m), sete graus e quarenta e cinco minutos
noroeste (7045' NW); duzentos e setenta e oito metros (278 m), norte (N);
mil e doze metros. e cinqüenta centímetros (1.012,50 m) oeste (W); sete mil
quatrocentos e dezoito metros (7.418 m), sul (S); mil quinhentos e setenta e
cinco metros (1.575 m) , quarenta e oito graus e quinze minutos nordeste
(48 0 15' NE); cento e sessenta metros (160 m), quarenta e três graus e
quinze minutos sudeste (43 0 15' SE). O lado mistilineo da poligonal segue
a margem direita do rio das Palmas.. compreendida entre o último vértice e o
ponto de partida.
Art. 2,0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
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Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto', pagará a taxa de clnco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art.

4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolanio Seílee,

DECRETO N.o 17.875 -

DE

24

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza a' Companhia de
Indústria, Comércio, Mineração e Agricultura;
"Cicmn" a pesquisar feldspato, ceulim, argila e associados no município
de São Paulo, no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituícão e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Códig~· de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia de' Indústria, Comércio, Mineração e Agricultura "Creme", a pesquisar feldspato, caulim, argila e associados,
no lugar denominado Cupecê ou Campo Grande, na trigésima quarta (34. n)
zona, no distrito e município de São Paulo, no Estado de São Paulo, nurna
área de duzentos e cinqüenta e três hectares, vinte e dois ares e cinqüenta
centiares (253,2250 ha) delimitada por um polígono, que tem um vértice
no entroncamento das estradas de rodagem do Jabaquara e do Zavava e os
lados a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e quinze metros (515 m), setenta e nove graus quarenta
minutos noroeste (79° 40' NW); dois mil quinhentos e quarenta e quatr-o
metros (2.544 fi), dois graus cinqüenta e oito minutos sudoeste (2°58' SW)i
novecentos e quarenta e cinco metros (945 m) , setenta e um graus e trinta
minutos sudeste (71° 30' SE); .dcís mil cento e setenta e sete metros
(2.177 m), sete graus e dez minutos nordeste (70 10' NE); quatrocentos e
cinqüenta e três metros (453 m), trinta e cinco graus noroeste (35° NW).
Art. .2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 o título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de dois mil quinhentos e quarenta cru..
zeiros (Cr$ 2.540,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomenta da Produção, Mineral do Ministério da Agricultura.
A':L

4.°

Revogam-se as disposições em contrário".

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de' 1945, 124.° da Independência e 57.03
da República.
GETULIO

VARGAS;

Apoíonio SalIes.
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DECRETO N.O 17.876 -

DE 24 DE FEVEREnW DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Matarazzo Júnior a pesquisar calcáreo
no município de Pemeíbe, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de! 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.
1.0 Fica -eutoriaado o cidadão brasileiro Francisco Matarazzo
'Júnior a pesquisar celcáreo numa área de cento e quatorze hectares e oitenta
e quatro ares (114.84 ha), situada no imóvel denominado Sítio Boa Vista,
distrito e município de Parnaíba, no Estado de São Paulo, e delimitada por
um hexágono que tem um vértice a setecentos e sessenta e um metros
(76101), rumo cinqüenta e sete graus e vinte e quatro minutos nordeste (57°
24' NE) magnético da foz do córrego Ponte Velha, afluente do rio Tieté e
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil trezentos e cinqüenta e cinco metros (1,355 01), oitenta e nove
graUS e vinte minutos nordeste (89 0 20' NE); seiscentos e rioventa e dois
metros (692 01), vinte e nove graus e quinze minutos nordeste (29 0 15' NE);
setecentos e quatorze metros (714 m), setenta graus e vinte e cinco minutos
noroeste (70 0 25' NW); oitocentos e oitenta e seis metros (886 01), oitenta
e cinco 'graus e quarenta e oito minutos sudoeste (85° 48' SW); quatrocentos
e setenta e oito metros (478 01), cinco graus e trinta minutos sudoeste (5°
30' SW); trezentos e trinta metros (330 m), dezesseis graus sudoeste

os

(16 0 SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via ElUtêntica dêste decreto, pagará a taxa de mil cento e cinqüenta cruzeiros (Cr$
1.150,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO N.o 17.877 -

DE 24 DE FEVEREJlW DE 1945

Retifica o Decreto n.o 16.639, de 21 de setembro de 1944

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. LO Fica retificado o artigo primeiro (1.0) do Decreto número
dezesseis mil seiscentos e tcínta e nove (16.639), de vinte e um (21) de
setembro de mil novecentos e quarenta e quatro (1944), que eutcriza o
cidadão brasileiro Julião de Feliciano Marques a pesquisar mica e associados,
no município de Peçenha, Estado de Minas Gerais, o qual passa a ter a
seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Julião de Feliciano
Marques a pesquisar mica e associados em terrenos situados nos locais denominados Mundo Velho e Lavra Verde, no distrito de Ramalhete, município
de Peçanha, Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta e um hectares
Cal. de Leis
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(61 ha) delimitada por um polígono retilíneo irregular que tem um vértice
a quatrocentos e sessenta metros (460 m) no rumo magnético vinte graus
e quarenta e cinco minutos sudeste (20°45' SE) da confluência dos cór_
regos Caratinga ou Mica Verde e Mundo Velho ou José Andrade, e os lados
a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos mag,
néticos: quinhentos e sessenta e cinco metros (565 m), dezoito graus nordeste
(18() NE); trinta e quatro metros (34 m), setenta e cinco graus sudeste
(75° SE); oitocentos metros (800 m ) , quinze graus nordeste (15° NE).
quatrocentos e vinte cinco metros (425 m) , setenta e cinco graus noroest~
(75° NW); quatrocentos e quarenta e cinco metros (445 m) , oitenta graus
nordeste (80° NE); setecentos metros (700 m) , vinte e cinco graus sudeste
(25° SE); mil cento e cinqüenta metros (1.150 m), dezoito graus sudoeste
(18° SW); quatrocentos e cínquente metros (450 m) , cinqüenta e oito graus
noroeste (58° NW).
Art. 2.° A presente alteração de decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.° Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referido
decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.
Apqlonio Salles.
DECRETO N. o 17.878 _

DE

24 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Leonardo Antônio Teixeira Leite Sobrinho a pesquisar calcáreo, argila, xisto argiloso e associados no município de Capão
Bonito, no Estado de São Paulo.

o Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n .o 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão brasileiro Leonardo Antônio Teixeira
Leite Sobrinho a pesquisar calcáreo, argila, xisto argiloso e associados nos Iugares denominados Felizardo e Bateias, distrito de Guapiara, município de Capâo
Bonito, no Estado de São Paulo, numa área de quinhentos hecteres (500 he ) ,
delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de mil setecentos e
oitenta e cinco metros ( 1. 785 m), rumo verdadeiro setenta e oito graus e quatro minutos sudeste (78° 4' SE) da barra do ribeirão des Bateias no rio das
Almas e os lados que partem dêsse vértice têm os seguintes cumprimentos e,
rumos verdadeiros: mil e auinhentos metros (1.500 m), cinco graus e trinta
minutos noroeste (5° 30'Nw); três mil trezentos e trinta e três metros
(3.333 m) , oitenta e quatro graus e trinta minutos sudoeste (84 0 30' SW).
Art. 2. o Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3,0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrícultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124. o da Independência e 57. o
de República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.
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DECRETO N . o 17.879 -

DE

355

24 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto Dias de Castro Filho a pesquisar celcéreo,
argila, xisto argiloso e associados no município de Cepêo Bonito, no Estado
de São Paulo.

o Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrrnos do Decreto-lei n. o 1.985, de 29 de jeneiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão brasileiro Ernesto Dias de Castro Filho a pesquisar calcáreo, argila, xisto argiloso e associados no imóvel denominado Ouro Fino, distrito dê Guapíera, município de Capão Bonito, no Estado de
São Paulo, numa área de quinhentos hectares (500 ha) delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de seiscentos e dezoito metros (618 m)
no rumo verdadeiro oitenta e um graus sudeste (81 0 SE) da barra do córrego
do Tatu, ribeirão das Bateias; os lados, que partem dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil metros (2.000 m), cinco
graus e trinta minutos noroeste (50 30' NW); dois mil e quinhentos metros
(2.500 m), oitenta e quatro graus e trinta minutos sudoeste (84 0 30' SW).
Art. 2. o Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. o O título da autorizacão de pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pegará a taxa de cinco mil cruzeiros (Crô 5.000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes.

DECRETO N.O 17.880 -

DE

24 DE FEVEREIRO DE 1945

Renova o Decreto ti.o 8.691, de 5 de fevereiro de 1942

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ertlgo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código. de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovado o decreto número oito mil seiscentos e noventa
e um (8.691), de cinco (5) de fevereiro de mil novecentos e quarenta e
dele (1942), que autorizou a emprêsa de mineração Cromita do Brasil S. A .•
a pesquisar minérios de cromo, níquel e associados no lugar denominado Brejo
Grande ou Cança Cavalo, em terrenos pertencentes à mesma, no distrito e
município de Campo Formoso, no Estado da Bahia, numa área de quinze
hectares e sessenta- e cinco ares (15.65 ha), limitada por um polígono tendo
um vértice situado à distância de sessenta e três metros (63 m), no rumo
magnético oitenta e seis graus e trinta minutos noroeste (860 30' NW) do
marco principal de pedra situado na divisa das fazendas Santo Antônio e
Limoeiro e na estrada de Pedrinhas para Limoeiro e os lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: noventa e seis
metros e dez centímetros (96,10 m), treze graus e trinta minutos nordeste
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(13° 30' NE); quarenta e quatro metros e vinte centímetros (44,20 m), vinte
e três graus e trinta minutos nordeste (23° 30' NE); vinte e oito metros €!I
cinqüenta centímetros (28,50 m), vinte e sete graus nordeste (27 0 NE); sessenta e oito metros (68 m), um grau e trinta minutos nordeste (lo 30' NE);
cinqüenta e oito metros (58 m) , norte (N); trinta e dois metros e noventa
centímetros (32,90 m) , vinte e quatro graus noroeste (24 0 NW); vinte e
sete metros (27 m), trinta e cinco graus noroeste (35 0 NW); trinta e um
metros e noventa centímetros (31,90 m), dezenove graus noroeste (19° NW);
treze metros e setenta centímetros (13,70 m),
dezessete graus nordeste
(17° NE); dezesseis metros e trinta centímetros (16,30 m), quarenta e cinco
graus e trinta minutos nordeste (45 0 30' NE); quarenta e sete metros e oitenta centímetros (47,80 m), cinqüenta c um graus e trinta minutos noroeste
(SI<' 30' NW); sessenta e oito metros e trinta centímetros (68,30 m) , cinqüenta é nove graus e trinta minutos noroeste (59° 30' NW); quarenta e
cinco graus e noventa centímetros (45,90 m) , quarenta e sete graus e trinta
minutos noroeste (47° 30' NW); trinta e quatro metros (34 m), cinqüenta
e dois graus sudoeste (52 0 SV;'l); cinqüenta e nove metros e trinta cenúmetros
<59,30 m), sessenta e oito graus sudoeste (68 0 SW); trinta e cinco metros
(35 m }, sessenta e seis graus sudoeste (66 0 SW); quarenta e cinco metros
(45 m}, trinta e seis graus e trinta minutos sudoeste (36 0 30' SW); tr:inta
e sete metros (37 m), trinta e cinco graus sudoeste (35 0 SW); quarenta e
cinco metros e dez centímetros (45,10 m), doze graus sudoeste (12° SW);
sessenta e sete metros (67 m), quarenta e um graus sudoeste (41 0 SW);
vinte e seis metros e vinte centímetros (26,20 -m) , vinte e nove graus sudoeste (29 0 SW); quinze metros e oitenta centímetros (15,80 m) , dezenove
graus sudoeste (19° SW); trinta e cinco metros e cinqüenta centímetros
(35,50 m), trinta e um graus e trinta minutos sudoeste (31 0 30' SW); cinqüenta metros e sessenta centímetros (50,60 m), vinte e seis graus e trinta
minutos sudoeste (26 0 30' SW); quarenta e três metros (43 m), três graus
e trinta minutos sudoeste (3 0 30' SW); vinte e cinco metros (25 m }, trinta
minutos sudoeste (30' SW); trinta metros (30 m) , onze graus e trinta minutos sudoeste (11 0 30' S'vV); vinte e nove metros e vinte centímetros
(29,20 m), vinte graus sudoeste (20 0 SW); sessenta e dois metros e vinte
centímetros (62,30 m), setenta e sete graus sudeste (77° SE); noventa e
oito metros e vinte centímetros (98,20 m), oitenta e oito graus sudeste
(88 0 SE); setenta e cinco metros e dez centímetros (75,10 m) , oitenta e
cinco graus e trinta minutos sudeste (85 0 30' SE); vinte e cinco metros e
cinqüenta centímetros (25,50 m) , oitenta e dois graus e trinta minutos 3Udeste (82 0 30' SE); vinte e seis metros e vinte centímetros (26,20 m), oitenta e seis graus nordeste (86° NE); setenta e dois metros e vinte centímetros (72,20 m), oitenta graus nordeste (80 0 NE).
Art. 2. 0 Esta
Código de Minas.

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3',0 O título da àutoríaaçâo de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministériv da Agricultura.
Art. 4,°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
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DECRETO N.o 17.881 -

DE 24 DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Aloisio Cevelcsnte Pinheiro a pesquisar
berílo e eseociedce no município de Solonópolie, n~ Estado do Ceará

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas)," decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco Aloísio Cavalcante Pinheiro a pesquisar berilo e aesocjados numa área de dezesseis hectares (16 ha), situada no imóvel Nobreza, distrito e município de Solonôpolis,
no Estado do Ceará e delimitada por um quadrado de quatrocentos metros
(400 m) de lado, tendo um vértice a cento e trinta metros (130 m) no
rumo trinta e cinco graus e trinta minutos nordeste (35° 30' NE) magnético
da confluência dos córregos das Poltras e Pau Darco e os lados que partem
dêsse vértice com rumos quinze graus e trinta minutos nordeste (15° 30' NE)
e setenta e quatro graus e trinta minutos sudeste (74° 30' SE) magnéticos.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério" da Agricultura.
Art. 4,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolcnio Sellee,

DECRETO N.O 17.882 -

DE 26 DE FEVEREIRO DE

1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento de Seleção, Contrôte e Pesquisas, do Ministério da Aeronáutica
O Presidente da República, usando da .atnbuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a rela-ção anexa, a Tabela
do
Departamento de
Numérica Ordinária de
Extranumerário-mensalista
Seleção, Contrôle e Pesquisas, do Serviço de Saúde da Aeronáutica, do Mínistério da Aeronáutica.
"
Art. 2.° A despesa: com a execução do disposto neste decreto, na importância de Crg 43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos cruzeiros)
anuais, correrá à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação II ~ Pessoal
Extranumerário, Subconsígnaçâo 05 Mensalistas, Anexo n.? 13 Ministério da Aeronáutica, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro) 26 de
57.0 da República.

fevereiro

de 1945,

124.° da

GETULIO

Independência e

VARGAS.

Joaquim Pedro Selqeâo Filho.
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DECRETO

N.O

17.883 -

DE

26

DE FEVEREIRO DE

1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Adrni:
nistração do Palácio do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da Administração do Palácio do
Trabalho, do Departamento de Administração do Ministério do Trabalho,

Indústria e Comércio.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste decreto, na im_
portância de

c-s

62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros)

anuais, correrá à conta da-Verba 1 Pessoal, Consignação II Pessoal
extranumerário, Subconsignaçâo 05 Mensalistas, Anexo n. o 21 Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, do Orçamento Geral da República
para 1945.
Art. 3.° Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de
57.° da República.

fevereiro

de 1945,

124;° da

Independência e

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

MINISTtRIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMtRCIO
ADMINISTRAÇÃO

I

N úmero
de
nções

I

Número

Séries funcionais

Referência

Tabela

.

~

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

I

~

SITUAÇÃO ATUAL

DO PALÁCIO DO TRABALHO

ORDINÁRIA

de
funções

.

TABELA NUMÉRICA

_

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO -

I
I

I

Séries funcionais

Refer@ncia

Tabela

~

w
~

1I

1
1
1
3

I

............... - ........
........................
........... ...........
........................
........................
,-

7
13

Artífice

I

I1

XI
X
IX
VIII
VII

1
1
2
4

Ordinária

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

15

15

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

I

I
I,

I

"o
§
'e""s

I

XI
X
IX
VIII
VII

"

§"

,

~

'I

-

Ascensorista

Ascensorista
1

. .......................
. .......................
. .................... - ..
. .......................
. .......................

7

I

7
7

I

Artífice

IX
VIII
VII

1

Ordinária
Ordinária
Ordinária

7
8

I

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

IX
VIII
VII

16

I

co

'"

co
O>

SITUAÇÃO ATUAi.

I

Número
de
funções

I

Séries funcioneis

Referência

I
I
3

I

I
Guarda

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

'"

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
I

Tabela

VII

3

VI

13

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

V

Séries funcioneis

I

I
I

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

I

Número j
de
funções

I

I Ordinária

I

Ordinária

Ordinária

19

3

I .........

6\
13

~~~~d~

Tabela

Referência

........ 1

VII

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

VI

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

V

>

Ó

'"
"o
'tJ

8

22

-

I

Mestre

1

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

. XVI

1

\

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

XV

1

\ ........................

... ..

:

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

3

I

,

~

I1

r Ordinária

1

Ordinária

J.

XIV

Ordinária

2

XIII

Ordinária

4

I

J

'"""
§""

Mestre

i

1\

1\

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

XVI

\

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

XV

\

.,

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

XIV

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

XIII

~

8

G

I

-

_ . _ . . - : - .....O>-~~.

'+

-- I

.~

...- ,......

~
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DECRETO. N. o 17.884 -

363

DE 26 DE FEVEREIEO DE 1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Ex.tranumerário-mensalista do Quartel
General da 5. a Zona Aérea, do Ministério da Aeronáutica.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1. Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária d'e Extranumerário-mensalista do Quartel General da 5. a Zona
Aérea, do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2. A despesa, com a: execução do disposto neste decreto, na ímpor'tância de Cr$ 43.200,00, (quarenta e três mil e duzentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II ~ Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 ~ Mensalistas, do Anexo n . o 13 - Ministério da
Aeronáutica, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro de 1945, 124. 0 da Independência e
57. o da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

'"
'"
"

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
QUARTEL GENERAL DA 5." ZONA AÉREA
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
,",.',

SITUAÇÃO ATUAL

I

Referência

Séries funcionais

Tabela

I

2

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

Xl
X

'

I
1\

I
I

IX
VIII
VII

I

I

Séries funcionais

Tabela

Referência

I

\ Ordinária

2

I
!
I
I
I

Ordinária

2

Ordinária

2

Ordinária

4

".

Desenhista

...

Xl
X
IX

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

i
I
I

VIII
:1

VII

Desenhista

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

-

-

I

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

...: .................... I

IX

Ordinária

I

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

2

~
"'

s

I._.A~~~l~~r. ~.s~:itÓ:i~
........................
II ........................

11

I
I

I

Ordinária

fi

-

Número
de
funções

-

I

------

Auxiliar de Escritório

I

~-

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
I

Número
de
funções

--

X

I

IX

I

g

'""
"
"o"
§
;§
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DECRETO N.o 17.885 -

26

DE

1945

DE FEVEREIRO DE

Cria funções na Tabela Numérica ,Ordinária de Bxtrenumerério-meneeliste da
Seção de Segurança Nacional do Ministério da Viação e Obras Públicas

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, ria Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário.mensalista da Seção de Segurança Nacional, do Ministério da Viação
e Obras Públicas, duas funções de auxiliar de escritório, referência VIII.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste decreto correrá,
no presente exercício, à conta do destaque da parcela de Cr$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos cruzeiros), da Sub consignação 08 novas admissões,'·etc., Consignação II Pessoal Extranumerário, Verba 1 Pessoal,
do anexo n.v 22 Ministério da Viação e Obras Públicas, do Orçamento
Geral da República para 1945.
Art. 3.° Êste decreto entrará em vigor na 'data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26
57.° da República.

de fevereiro

de 1945,

124.° da

Independência e

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.o

17.886 -

DE

26 DE FEVEREIRO DE

1945

Cria a Tabela Numérica Ordinária de Bxtrenumecérío-meneelíete, da Divisão
de Obras, do Ministério da Fazenda'

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

Art. 1.0 Fica criada de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão de Obras do
Ministério da Fazenda.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos cruzeiros) anuais,
correrá, no presente exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II
Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n.? 16
Ministério da Fazenda, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3~0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26
57. 0 da República.

de fevereiro

de 1945,

124.° da

Independência e

GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
DIVISÃO DE OBRAS
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

=,=,,=;===========r== Séries Funcionais

Referência

I
2

...................................... ........ i

XXII

2

Auxiliar de Escritório
VII

3

3

Projetador-auxiliar

XIII

1
1

DECRETO N.o 17.887 -

DE

26

DE FEVEREIRO DE

1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Ser-

viço de Estatística da Produção, do Ministério da Agricultura

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, 'conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Estatística da Produção, do Ministério da Agricultura.

Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos cruzeiros) anuais,

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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correrá, no presente exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II
_ Pessoal Extranumerário, Subconsignaçâo 05 - Mensalistas, Anexo n,v. 14
Ministério da Agricultura, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Riode- Janeiro; 26
57.° da República.

de fevereiro - de 1945,

124.° da Independência e

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

co

MINiSTÉRIO DA AGRICULTURA

'"
00

SERVIÇO DE ESTATíSTICA DA PRODUÇÃO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

I
Número
de

I

I

Séries funcionais

funções -I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
Referência

Tabela

I
•••••••

.,

_

•••••••••••

•••••••••••

0'0

0'0

••

••••••••

..............., .........
·.... . . . ... . . ... . ..... .
· .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Séries funcionais

de
funções

XI
X
IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

37

-

8
8
6

27

g

. ............ ' .......... ,

5
6
7
19

·..... . .... . . .... . ......
••••••••••••••••

•

•••

o •••••••

o •••••••••••••••••••

XI
X
IX
VIII
VII

'"'"
"
"o"

~

40

.... - ...................
·... . .......... . .... ...
·. . .... . ..... . ... . . . ...
........................
........................

.

.

Estatístico

XI
X
IX
VIII

-

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

-

~

'o-o"

Auxiliar de Escritório

· . ..... . ..... . ....... ...

3

Estatístico

5

Tabela

Referência

w

I

Auxiliar de Escritório

2
4
5
7
19

I

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

5
8
8

6
5

·

32

I

.

XI
X
IX
VIII
VII

I

OperaAor

~

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

1
1
1
1
1

~

~
I

••••

0'0

0.0

,_ • • • • •

0'0

••••••••

•••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••

0.0

••

XI

X
IX

vm
vn

5

~

~
o"

I:i

\
1

cn

Opersdor Especializado
••••

0.0

••••••••••••

0.0

••

g

XlV

. 1

I

Praticante de Escritório

3

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

VI

I

Ordínária

I

"'"
"

"

1C'l

~

3
,

"J

.
~

co

'"

<O
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DECRETO N,? 17.888 -

DE

EXECU~rIVO

26

DE FEVEREIRO DE

1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista da Pro.curadoria Geral da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indúsfria e Comércio.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário mensalista da Procuradoria Geral da Justiça .do
Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércío .

Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste decreto, .na importância de Cr$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos cruzeiros) anuais, correrá
Pessoal, Consignação II _
no presente exercício, à conta da Verba 1 Pessoal Extranumerário, Subconsígneção 05.- Mensalistas, Anexo 21-Mi~
nistério do. Trabalho, Indústria e Comércio, do Orçamento Geral da- Repú~
blica pare 1945.
Art.

3.°

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publícàçâc ,

Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e

57.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

MINISTERIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMERCIO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Referência

Séries funcionais

/1

1

-

.. ........ ..............
0.0

•••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••

2

••••

••.•••

••••

0'0

0.0

••••

,

••

•••

Tabela

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

I
I

I

l

Auxiliar de Escrit6rio

I
1

I
I

Número
de
funções

\

I
XI

Ordinária

1

X

Ordinária

1

-

-

1

-

-

I

I

••

0.0

••••••••••••••

_,

i

I

Auxiliar _de Escritório

e

XI

•••

I........................
•

•••••••••••••

0.0

••

0.0

Tabela

~
'"g

X

g
~

VIII

••

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

VII

4

..

..,'"
~
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DECRETO N.o 17.889 -

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1945

Dispõe sôbre Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário mensalista de
repartições do Ministério da Educação e Saúde

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe' confere o artigo
tígo 74, letra a, da: Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas, no Ministério da Educação e Saúde, para
a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista da Divis-ão de
Educação Física, do Departamento Nacional de- Educação, de acôrdo com a
relação anexa, as funções de auxiliar de escritório da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista da Direção Nacional da Juventude
Brasileira.
Art. 2.° Fica transferida, no Ministério da Educação e Saúde, de conformidade com a relação anexa, para a Tabela Numérica Ordinária de Extra,
numerário mensalista da Divisão de Obras, do Departamento de Administração,
a função de projetador auxiliar, da Direção Nacional da Juventude Brasileira.

Art.

3.°

As funções' transferidas continuarão preenchidas pelos atuais

ocupantes.

Art. 4.0 Fica suprimida a Tabela Numérica Ordinária de Extra,
numerário mensalista da Direção Nacional da Juventude Brasileira, do M'iniatério da Educação e Saúde.
Art.

S.o

Ê';ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e
57. CJ-d'a República,
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAúDE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇAO
DIVI!?ÃO DE EDUCACÃO FíSICA
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

Séries funcionais

I

Referência:

I I

Número
de
funções

Tabe!a

Séries funcionais

Referência

I

Tabela

~

00

g
'iJ

§

Auxiliar de Estrilótiõ
I

Auxiliar de Escritório (D.

I
I

N. J.
Auxiliar
Auxiliar
N. J.

B.) ............
d.e Escritório ....
de Escritório (D.
.
B.)

Auxiliar
Auxiliar
N.
Auxiliar
Auxiliar
N. J.
Auxiliar
Auxiliar
N. J.

de Escritório ....
de Escritório (D.

I
I
I
2

2
2

...........

r. a.) .............

de Escritório ....
de Escritório (D. I
B.) ............
de Escf-itérió .; ••
de Escritório (D. I
B.) ............ I

I

XI
X

Ordinârla
Ordinária

X
IX

Ordinária
Ordinária

Ordinária

IX
VIII

Ordinária

VIII
VII

Ordinária
Ordinária

V!!

1
- ,--- ---_.

I

Ordinária

}

!}

,

I

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

2

....... -., ............. ,

X

2

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

IX

3

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

VIII

4

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

VII

Xl

".,'"
"

j

---

.__ ....__ .. .-_.-

12

.... L.

~

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Cio

;!

DIVISA0 DE OBRAS
=~-~

~ITUAÇÃO·ÁTUAL

Número
de
funções

I

Séries funcionais

SITUAÇÃO PROPOSTA

Referência

Tabela

Número
de
funções

I

XV

Ordinária

I

Tabela

Cf>

I

"o

Proiétedor-eusilier
..0.0 ..•.•..•. 0.0 •••.••.•

1

-

Referência

~

I

Projetadcr-auxilfar (D. N.

J. B. ...............

Séries funcionais

XV

~

'~"

I
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DECRETO N.O 17.890 -

DE

26

DE FEVERB~ DE

1945

Cria fUtlÇÕe8 na Tabela Numérica Ordin/Úia de Extranumerário mensalista da
Inspetoria GeraI de Iluminação, do Ministério da Viação e Obras Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista da Inspetoria Geral de Iluminação, do Ministério da
Viação e Obras Públicas, duas funções de Prático de Engenharia, referência

XIV.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importincia de. Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros) anuais, correrá à
conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação fi - Pessoal Extranuqlerário, Subconsignação 05 - Menslllistas, Anexo n. O 22. - Ministério da Viação e Obrai
Públicas, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.0 :ttste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro de 1945, 124. 0 da Independência e
57.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N •o 17.891 -

DE

26

DE FEVEREIRO DE

1945

Altera a Tabela Numérica Ordinát'ia de Eztranumer/Úio-mensalista da Escola
Militar de Resende, suprime a da Escola Militar do Rea1e~o e dá outra
providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1. Fica alterada, de conformidade com a relação' anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola Militar de Reeende, da Diretoria de Ensino do Exército, do Ministério da Guerra.
Parágrafo Único. As funções transferidas continuarão preenchidas pelos
atuais ocupantes, cujos nomes constam da relação anexa.
Art. 2. Fica suprimida a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola Militar do Realengo, da Diretoria de Ensino .do
Exército, do Ministério da Guerra.
Art. 3. A despesa com a execução do disposto no art. L° e seu parágrafo único, na importância de Cr$ 300. 000,00 (trezentos mil cruzeiros)
anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação 11 - Pessoal Extranumerário, SubconsigtÍação 05 -Mensalistas, Anexo 17 - Ministério da
Guerra, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 4. :ttste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro de 1945, 124. o da Independência e
57. o da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

..,'"

MINISTÉRIO DA GUERRA

Ó'l

DIRETORIA DO ENSINO -:JO EXÉRCITO

..

ESCOLA MILITAR DE RESENDE

--

"

I

SITUAÇÃO ATUAL

Número

I
Séries funcionais

de
funções

1

Auxiliar de Escritório (E.M.
Real. )
Auxiliar de Escritório ..... .
Auxiliar de Escritório (E.M.
Real.) . . . . . . . . . . . . . . . .

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

1
2
2
3
2
4

IX

Tabela

de
funções

I Ordinária

1

}ordinãria

3

Auxiliar de Escritório ......
Auxiliar de Escritório (E. M.
Real. )
. ..
.

VIII

Auxiliarde Escritório ......
Auxiliar de Escritório (E:M.
Real , ) . . .
... .

VII

}ordinãria

3

}ordinãrla

-ó

}ordinãria

fi

VIll

. .. ..

VII

I

I

I

I
I
I

-

I

I
Séries funcionais

I...A~~~l~~r. ~~.~.'~~i~ód~

Referência

18

Tabela

~

m

...

XI

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

X

!........................
.... . . . ... . . . . . . .... .. ..

I························1

s
ê
''""

~

g
IX

I

IX

18

I

Reierênci~

Auxiliar de Escritório ......
Auxiliar de Escritório (E. M.
Real . . . . . . . '. ..........

...

Número

X

. .. ...... .

-,~-

SITUAçãO PROPOSTA

XI
X

~

1
2

-

~-

I
\

-

VIII
VII

~

I
3

XV

Assistente de Ensino .•..•.

Assistente de Ensino (E. M.

Real. )

•••

0.

0

XV

••••••••

l

o ' dinád a

4
4

4

"

I
I

\.. ~~:i~:~~t~. ~~. ~~S~~~

I

I

2

I
Desenhista (E. M. Real.)
Desenhista ..•...........

I
I

i

II

XI
X

I
I

Ordinária
Ordinária

2

I

I..........
~e.i~~'.........,
. . . . .. . . . ....

-

.

I

... .. .

XI
X

I

.. _-.

-

-

4

___""J__ "__

-,-

I

II

I

I

........................
............ - ...........
I

'"
!!

"

I

I
I
Ir

o

X
IX

,

I

I

I

I

~

I

I
3

Ordinária

"~

g

Deeenhist.:

Feitor

X

. . . .

..- - - -

I::;:::;;::::::::::::::::

I

I

X

I

1

"

XV

I

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

2

I
I

\

Correntista

I

I

• ••

r

Fotógrafo Auxiliar

I
I

......... - ..............

VIII

I

..,co
~,

'"
'"
00

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

11

I
Número 'I
de
I
funções

I

3
1
1
1
1
1
.

Séries funcionais

Referência

I

Número
de
funções

Tabela

I
Inspetor de
Real. )
Inspetor de
Inspetor de
Inspetor de
Inspetor de
Inspetor de

Alunos (E.M.

... ...........
Alunos ..... .
Alunos .. ....
Alunos ..... .
Alunos ..... .
Alunos ... ....

XI
VIII
VII
VI
V
IV

I

I

I
I

s
"

!
~

"

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

X

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

5

Ordinária

5

........................
· . . . ... . . . . ., .. . ........
·............ ..... : ....
;

I

--

Mestre

· ....... . ... . . . ..... . ...

C

Laboratarista

-_.

11

~

ti>

o.

1

----

IV

I

-

2
8

XI
VIII
VII
VI
V

8

La.boratorista

1

Tabela

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

3
1
1
1
1
1

-

-

1 Referência

Inspetor de Alunos

Ordinária
Ordinária
Ordinária
OrdináriaOrdinária
Ordinária

8

1

Séries funcionais

I

XV
XIV
XIII

Ordinária
Ordinária
Ordinária

I
Mestre

.

-

X

1
1

2
16

20

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

XVI
XV

XIV
XIII

::l

o<

\

Mestre/Especializado
I

•••••••••

0.00.0

••••••••••

0.0

•••

,

•••••

•••.••••••••

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

1

-

XX

, Ordinária

I

-

-

I

XVIII

2

\

Porteiro

\

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

-I,

X

-

Ordinária

I~'~~J

-I

5 _1_- -.0.",_

6

\ ........................

6

I
I

I

-

I

XVIII

VI

Porteiro

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

X
IX

I

~

Cf>

:l
O

g
"'"
~
fj.,

:<o.

2

4

I

..

XIX

Operador

\

I

5

XX

••••••

........................
. , ......................
I
I

I

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

1

0.0

6

I

I

•••••••••••••••

4

Ordinária

Mestre Especializado

--

I

-Zelador
6

VI

Ordinária

I
,

I

6

••••••••••••••••

0.0

VI

•••••

I

..
-»,-~

ce
.,
<C
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DECRETO N,? 17.892 -

DE

lEX1EQnJIDI'VO

26

DE

FEVEREIRO

DE

1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Bxtrenumerério-merueliete da
torie de Rotas Aéreas. do Ministério da Aeronáutica

Dire~

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela.
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Diretoria de Rotas
Aéreas, do Ministério da Aeronáutica.

Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de 'Cr$ 786.600,00 (setecentos e oitenta e seis mil e seiscentos
cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II _
Pessoal Extranumerário, Subconsignaçâo 05 - Mensalistas. Anexo n.? 13 _
Ministério da Aeronáutica, do Orçamento Geral da 'República pera 1945.
Art, 3.° Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de
57.° da República,

fevereiro de 1945, 124.0

da

Independência e

GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE ROTAS AÉREAS
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
.. _SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAçÃO ATUAL

Número
d.
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

Número
de
funções

I

Referência

Séries funcionais

I

I

~

;g

Artífice
•••

,

••

,

•

•••••

••••••••••

8

0'0

• • • • • • • • • • • ,0

0.0

Xl
X
IX

••••••••

•••••••••••

••••

0.0

••.••

21

I

.. , .....................
••••••••••••••

2
2

••••

0'0

_

0'0

••••••

f
I

•••••••••••••••••

........ 0.0.· ...........

2

Xl
X
IX

-

VII

Ordinária
Ordinária
Ord!tlª-ria

-

Ordinária

1
2
3

f

Auxiliar de Escritório

L
•

••••

0.0

0.0

•••••••••••••

o •••••• • ••••••••••••••••

• ...•.•. 0.0·· ..•.••••...

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

5
6
17

7

"~

~

""-s

~

-

Auxiliar de Escritório

~

m

.

6
7

Tabela

I

I

I
Xl
X
IX

vm

VII
cc
00

~

ee

SITUAÇÃO ATUAL

Número \
de
I
funções

Sério, funcionai,

!

~

SITUAÇÃO PROPOSTA

Refe,éuc.ia

Tabéle

:

I

Número \
de
funções

Séries funcionais

Cartógrafo Auxiliar

'

2

--I

T3bela

------'--.-------'1---

j

I_

Referência
-

..

xrv

~

'"

2

I..
11_:)

I

Conttoíedor de V do

I

..

-

Contabilista Auxilia,

-

-

-

r

-

-

-

2

•••••..•...........•.•••

27

'" . . . .. . . . . . . . .. . .

27

27

I

o.......................

I

XIII

-

·Ordinária

I

r

4
35

'o

g

"'"
~

xrv

§

I -~_._-

Controlador de V do

-

I

························1

-

s

XVII

xVr
XV

xrv
XIII

~

I
Desenhista

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

1
1

XI

Ordinária

1
3

Desenhista

1 .. ·················· ..

··1

XI

3

I

I

I

II

I
Inspetor

2
3

••••

0.0

••••••••••

,.

0·0

XV
XIV
XIII
XII

••

·....... , ...... ,- .......
·... ........... . . . ......

4
6

•••••••

0.0

••••••••••••••

15

I

I

Mestre

1
3
3

16
23

.

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

_

•• "0,"

., • • . • . . • . • • • • . • • ,.,• • ,.,.".

I
Mestre

XVI
XV
XIV
XlII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

1
3
5
20.
29

XVIII
XVII
XVI

.0'0 ••••••••••••••••••••

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

6

I

s"'
g
!Ol

Inspetor Especializado
2
2
2

>
~

•••••••••••••

0.0

••••••••

............ 0·.···· .,. ...
o······ .................
• • • • • • • • . .,• • •

0,0

••••

'
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"

~

I

XVI
XV
XIV
XIII
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00

cc
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Séries funcionais
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I

.

I

I

I
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\ .E~eierência!

I

""

SITUAÇÃo) PROPOSTA

Tabels

I

Número
de
funções

1

I
1

Séries funcionais

Reíerêncra ]

I
Porteiro
•.....................•.

Tabela·

I

XII

1

~
'"
:g

@

Proietsdor Auxiliar
3

Xli

3

Radiotécnico

1
-

1
_.~.;;

"--

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

Ordinária
-

1
1

7

OI

;
:;;

Radiotécnico

XXII
-

.'"

c

'.' . . . .

XXII
XXi
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DECRETO N.o 17.893 -

385

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1945

TrMlsfere a - Tabela Numérica Suplementar ~e E~tranumerá:rio" m.ensalista da
Subdiretoria de Fundos para a Díretorie de Intendência
O Presidente da República, usando _da atribuição que lhe confere o artigo
14, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica transferida para a Diretoria de Intendência do Exército
.e Tabela Suplementar de Extranumerário mensalista da Subdíretorla de
Fundos do Exército, do Ministério da Guerra.
Art.

2.°

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e
.57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra,

DECRETO N," 17.894 -

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1945

Cria as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário
mensalista da Delegacia Regional do Trabalho no Estado de São Paulo,
e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constitulção, decreta:

Art. 1.0 Ficam criadas, na forma da relação anexa, as Tabelas Numéricas,
Ordinária e Suplementar, de Extranumerário mensalista da Delegacia Regional
do Trabalho no Estado de São Paulo, do Ministério do Trabalho, Indústria e
.Comércío .
Art. 2.° As funções das Tabelas criadas por fôrça do disposto neste
.decreto são exercidas pelos servidores constantes da relação nominal anexa.
Art . 3.° A
.portância de Cr$
cruzeiros) anuais,
n.O 7.272, de 25

despesa com a execução do disposto neste decreto, na im1.092.600,00 (um milhão, noventa e dois mil e seiscentos.
'correrá à conta do crédito especial aberto pelo Decreto-lei
de janeiro Ide 1945.

Art. 4.0 Este Decreto vigorará' a partir de 1 de janeiro de 1945, revogades as disposições em contrário:
Rio de Jàneiro, em 26 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e
57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes FiUlO.
Col . lIe Lele -

Vo1. II

F. 2;;
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MINISTÉRIO DOTRAIlALHO, INDúSTRIA ECOMÉIUlIO
PEI,EGI,CIA EI>GI01'lAI, PO TRN31,I,;aO NO I>j;TAPO
.D'E: SÃO PI,UI,O
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

Número
de
funções

I
I

I

Séries Funcionais

Assistente Jurídico
2

•

o •••••••••••••••••••••

o •••

"

•••••••••••••••••

1

. ... .. ... .. ... .. ,. .. ... ... .. ... ... ... .... ... .. I

3

III

XXII
XVIlI

Fotógrafo

XII

2

2

Fotógrafo-auxiliar
XI
IX

VII

I
I

~ 1,
71

I

Identificador

............................................··1
•.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••

•••

0.0

,

IX

VII

I

II
Trabalhador

1

1

:I·

0.0

Servente

I~

...... . .

v

v
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~úmero I
de
funções

I
I
I

Séries Funcionais

lnspetor~auxiliar

:I
I

Referência

1I

Inspetor

I
3
6

I
I

II
XIV
I
XIII
I
XI
I
I
I
!
!
IX
I
!
I "--------I

Auxiliar de Escritório

i

I

3
19

XI
X
IX
VIII
VII

_ _ I/

32
Praticante de Escritório

VI
V

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

I

I

Número I
de
funções

I

Séries Funcionais

'/ 'Referência
11

I
Inspetor

XVI

Contabilista-auxiliar

XIV

:I

XIII

XII

sss
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DECRETO NP 17.895 -

DE

26

1945

DE FEVEREIRO DE

Aprova projetos e orçamentos para construção de três trechos da rodovia
João Pessoa - Natal

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados .os projetos e orçamentos na importância
total de Cr$ 2.036. 000,00 (dois milhões e trinta e seis mil cruzeiros), sendo

Cr$ 1.516.000,00 de pessoal e Cr$ 520.000,00 de material, que a êete acompanham, devidamente rubricados, para a construção de três trechos da ro-

dovia João Pessoa

~

Natal, com a extensão de 42,740 km .

Rio de ]ane'iro, 26 de
57. 0 da República.

fevereiro de 1945, 124.0

da Independência e

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.o 17.896 -

DE

26

DE FEVEREIRO DE

1945

Dec1ara de utilidade pública a desapropriação de imóveis em Recife, para a
construção da sede do Estabelecimento' de Fundos Regional

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e de acôrdo com o disposto no art . 6.°,
combinado o art. 5.°, letras a e b, do Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de junho
de 1941, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade pública a desapropriação dos seguiutes imóveis, por terem sido julgados necessários à construção da sede do Estabelecimento de Fundos da 7. u Região Militar, em Recife:
a) terreno situado à rua Príncipe n." 99, com 495,50m2 de área, posauindo benfeitorias, de propriedade de Maria Madalena Pereira da Cunha
e Margarida Pereira da Cunha;
b) terreno situado à Rua do Príncipe n.v 111, com 255,OOm2 de área,
possuindo benfeitorias, de propriedade de Flordelina Almeida Mendonça;
c) terreno situado à Rua do Príncipe n.? 121, com 255,50m2 de área,
possuindo benfeitorias, de propriedade de Maria da Conceição Gouveia Dias.

Art. 2.° Para efeito da imediata imissão de posse dos imóveis referidos,
é também declarada urgência da desapropriação que se' tem em vista, ficando o Ministério da Guerra autorizado a promover a respectiva efetivação,
isenta esta de qualquer impôsto de sêlo ou emolumento.
Art. 3.,° Em caso de desapropriação mediante acôrdo,
preços de c-s 108.000,00, c-s 75.000,00 e c-s 75.000,00,
na forma da avaliação procedida pela Comissão de Escolha
7.a Região Militar, a .serem pagos' por conta dos recursos

prevalecerão os
respectivamente,
de Terrenos da
distribuidos ao
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Ministério da Guerra, se tais preços não fôrem superiores ao valor máximo
de .que cogita o art. 27, parágrafo único, do Decreto-Iej n.? 3.365, ~e
21 de junho de 1941.
Art 4.° O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de
57.0 da República.

fevereiro de 1945, 124.°

da

Independência e

GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.O 17.897 -

DE

26 DE FEVEREIRO DE 1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a da Constituiç~o, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei
0.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três cargos de Ajudante de Tesoureiro (Alfândega do Rio de Janeiro), Padrão 12, do Quadro Suplementar do Ministério
da Fazenda, vagos em virtude das- aposentadorias de Esmeraldino de Oliveira,
Álvaro Gomes Cardia e Manuel da Silva, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da conta-corrente do Quadro Permanente do mesmo
Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1945, 124,0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de S.ouza Costa.

DECRETO N.? 17.898 -

DE

26 DE FEVEREIRO DE 1945

Altera a Tabele Numérica Ordinária. de Extranumerário mensalista do Ine. tituto Nacional·
Estudos Pedagógicos, d~ Ministério da. Educação e
Saúde.

de

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário mensalista do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2.° Êste decreto entrará em vigor 'na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

~

MINISTÉRIO DA llDUCAQA.Q J: S;\úDJ:

G

INSTITUTO NACIONAL D~ ESTUPQS PEDAQÓGICOS
TABELA NUMtRICA O).ID~NÁR1A

SITUAÇÃO, PROPOSl"A

Sl'l'UAÇÁO ATUAL
.

I

Número
de
funções

I

I-~-í
Número

Séries funcionais

Referência

___L____
I

I

.

•••••

,.,

••••••••••

~I

X
IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

9
9

I

I ....... ,., ..............
-I

VI

Ordinária

5
5

II

Referência

TaQeIª

":3
w

'"
o"
'''"""
"'"

o
Auxi~{af

qe

Escr#ório

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

. ................. - .....
... .. . . .... . ...... . .....
........................
0.0

•••••••••••••••••••••

XI
X
IX
VIII
VII

II
I

PratiCé/flte 'de Escritório

Séries funcionais

i.

2
2
3
4
4

15

12

----

I

I
I
I

I

AQxiliflt de Escritório

•••••. 0

de
funções

I

.......... -, .... ,., .....
............. , .. , ........
................ , .......
........................

I
2
2
3
4

Ta.bela

I . .......................
Prsüicerüe de Escritório

VI

'co"
D

~
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DECRETO N.o 17.899 -

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1945

Altera a Tabela Numérice Ordinária de Extrenumerério-menseliete do Serviço
de Documentação, do Ministério da Viação e Obras Públicas
Ó Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, ietra a da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerár-io-mensalista do Serviço de Documentação, do
Ministério da Viação e Obras Públicas .

.Ãrt. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos cruzeiros) anuais,
correrá no presente exercício, à conta da Verba 1 - .Pesaoal, Consignação li
_ Pessoal Extrànumerário, Subconsignação 05~ - Mensalistas - Anexo n.o 22
_ Ministério da Viação e Obras Públicas, .do Orçamento Geral da República
para. 1945.
Art. 3.°

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

e-

57.0

MINISTÉRIO D'A VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS
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SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
I,
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I
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1

1

\
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Tabela

I
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I
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I
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I
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2

I

i

i

:
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=
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I
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I

I

I

I
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I

~

~
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I
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DECRETO N.o 17.900 -

DE

26

DE

FEVEREIRO DE 1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Fábrica
do Andarai, do Ministério da Guerra

o Presidente da República, us-ando da: atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a da 'Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme relação anexa, a Tabela Numérica ar.
dinária de Extranumerário-mensalista da Fábrica do Andaraí, da Diretoria
do Material Bélico do Exército, do Ministério da Guerra.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na im,
portâncía de Cr$ 291.000,00 (duzentos e noventa e um mi.l cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação 11 - Pessoal Extranuma,
rário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo 0.° 17 -,... Ministério da Guerra,
do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.°

ftste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

MINISTllRIO DA GUERRA
DIRETORIA DO MATERIAL BÉLICO
FÁBRICA DO ANDARAi
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DECRETO N.O 17.901 -

DE

27 DE

FEVEREIRO DE

1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço
de Radiodifusão Educativa, do Ministério da Educação e Saúde

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

:tigo 74, letra a da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade cem a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Radiodifusão
Educativa, do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2.0 A despesa com _a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 27. ooa,o() (vinte e sete mil cruzeiros) anuais, correrá à
conta'da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - _Mensalistas, Anexo n.o 15 - Ministério da Educação e
Saúde, do Orçamento Ger.al da República para 1945.
Art. 3.°

Êste Decreto .entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N.o 17.902 -

DE

27

DE FEVEREIRO DE

1945

Cria fun.ção na Tabela Numérica Ordinária de Bxtrenumerério-meneeliem
do Supremo Tribunal Militar

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
.Art ; 1.0 Fica criada uma função de motorista-auxiliar, referência VII,
na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Supremo
Tribunal Militar.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá, no
presente exercício, à conta de destaque da Verba 1 - Pessoal, Consignação II
- Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 - Novas admissões, etc., Anexo
n,o 17 - Ministério da Guerra, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.°

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.?
da República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO

N.o

17.903 -

DE

27

DE FEVEREIRO DE

1945

Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranwnerário~mensa1istado
Serviço de Estatística Econômica e Financeira, do Ministério da Fazenda
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerárío-mensalistâ do Serviço de Estatística Econômica e Financeira, do Ministério da Fazenda, duas funções de auxiliar de escritório, três de estatístico
uma de operador, duas de operador especializado e duas de taquigrafc, de
ecôrdo com a relação anexa.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 97.800,00 (noventa e sete mil e oitocentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsígnaçâo 05 Mensalistas, Anexo n,o 16 _ Ministério da
Fazenda, do Orçamento Geral. da República para 19_45.
Art. 3,0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de .fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza. Costa.

MINISTEl\IO DA FAZENDA
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DECRETO N.o17 .904 -

DE

27

DE FEVEREIRO DE

1945

Transforma funções. da Tabel~ Numérica Ordinária ,d: ~x.tranumerário-r;zen.
salista do Servrço de -Saude dos Portos, do Míníetéxío da Educaçao e
Saúde

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe' confere o artigo ,74, letra a. da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam transformadas em funções de maquinista marítimo, referência IX, as três funções maquinista, de igual referência, da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Saúde dos Portos,
do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2;° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.O 17.905 -

DE

27

DE FEVEREIRO DE

1945

Aprova o Regimento do Departamento Federal de Segurança Pública
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, resolve:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento do Departamento Federal de Segurança Pública (D.F .S.P.), assinado pelo Ministro da Justiça e Negócios
Interiores e que acompanha o presente Decreto.
Art. 2.° Êste decreto entrará em vigor em 15 (quinze) de março de
de 1945, revogadas as disposições em contrérío .
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,

Regimento do Departamento Federal de Segurança Pública
TITULO I

Dos objetivos
Art. 1. ° O Departamento Federal de Segurança Pública (D. F . S. P . ) ~
órgão integrante do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (M.].N.I.),
diretamente subordinado ao Ministro de Estado, tem <i' 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 esta-duais, especialmente quando interessada a segurança do Estado e a estrutura das inetituições ,
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TiTULO II
Da organização
.Art.2.0

O D.F.S.P. compõe-se de:

Divisão de Polícia Política e Social (D.P.S.);
Divisão de Polícia Técnica (D.P.T.);
Dívlsâo de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras (D. P. M. );
Divisão de Intercâmbio e Coordenação (D. I. C. );
Corregedoria (C.);
Delegacia de Defraudações e Iralsifíceçêes (D. D. F . );
Delegacia de Roubos e Furtos (D. R. F . );
Delegacia de Costumes, Tóxicos e Mistificaçôes (D.T.M.);
Delegacia de Jogos e Diversões (D.].D.);
Delegacia de Vigilância (D. V . );
D.:úegacl?J de Menores (D. M. );
Guarda Civil (G.C.);
Instituto Félix Pacheco (I. F . P. );
Instituto Médico Legal (I. M. L. );
Serviço de Administração (S. A. ) ;
Serviço de Trânsito (S. T . ) ;
Serviço Médico (S. M. ) ;
Polícia Especial (P. E. );
Serviço de Transportes (S. Tp . ) ;
Trinta Distritos Policiais (D. P. ) .

Art. 3. o O D. F . S . P. será dirigido por um Chefe de Polícia, nomeado,
em comissão, pelo Presidente da República.
Art. 4. o Os Diretores das Divisões; Corregedor; Diretores da" Guarda Civil,
dos Institutos e dos Serviços; Delegados especializados; .Comandante da Polícia
Especial; Diretores do Gabinete de Exames Periciais, da Escola de Polícia e do
Museu; Delegados de Segurança Política e de Segurança Social da D.P.S. Inspetor da Polícia Marítima e Aérea e o Delegado de Estrangeiros da D. P. M.,
serão nomeados, em comissão, pelo Presidente da República.
Art. 5. o O Chefe de Polícia terá um Chefe de Gabinete, um Assistente
Militar, quatro Oficiais de Gabinete e um Ajudante de Ordens, por êle deeignados.
Art. 6. o Os Diretores das Divisões; Corregedor; Diretores da Guarda
Civil, dos Institutos e dos Serviços e o ComSQ1dante' da Polícia Especial terão
Secretários por êles designados.
Art. 7. o As funções de. Delegados Distritais e de Escrivães-Chefes de
Cartório serão exercidas, respectivamente, por Comissários de Polícia, bachareis
em Direito e por Escrivães, designados pelo Chefe de Polícia.
Art. 8. o As demais funções gratificadas serão exercidas por servidores
designados pelos chefes imediatos, com aprovação do Chefe de Polícia.
Art. 9. o As Seções poderão desdobrar-se em turmas, mediante instruções
dos chefes dos respectivos órgãos.
Art. 10 As Seções de Administração dos diversos órgãos do D. F . S. P.
funcionarão articuladas coro oS. A., formando sistema com o mesmo e recebendo, diretamente de suas Seções, no respectivo campo de ação, orientação sôbre
a forma de realizar os trabalhos que lhe são pertinentes.
Art. 11 Os órgãos do D. F . S. P. funcionarão perfeitamente coordenados,
em regime de mútua colaboração, sob a orientação do Chefe de Polícia.
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TiTULO III
Da finalidade, compcsrçao e competência dos órgãos e atribuições
privativas do pessoal
CAPÍTULO

I

Da D. P. S.
SEÇÃO

I

Da Finalidade
Art. 12 A D.P.S., diretamente subordinada eo Chefe de Polícia, tem
por finalidade a prevenção e repressão dos crimes e atividades contra a perso. Dalidade internacional, a, estrutura e e segurança do Estado e contra a ordem
social.
SEÇÃO

II

Da Composição

Art. 13

A D.P.S. compreende:

Delegacia de Segurança Política (D.Se.P.);
Delegacia de Segurança Social (D. S. S. );
Seção de Fiséalização de Explosivos, Armas e Munições (S'.F.M.);
Arquivo (A.);
Seção de Administração (Sc . A. ) .
Art. ·14 A D.Se.P. compreende as Seções de Contrôle de Atividades de
Nacionais (S.C.N.), Contrôle de Atividades de Estrangeiros (S.C.E.), Serviço Secreto (S. S.) e Cartório (C.) .
Art. 1S A D. S . S. compreende as Seções de Repressão (S. R. ), Contrôle (S. C. ), Investigações (S. I.) e Certórío (C).
SEÇÃO

UI

Da Competência
Da D.Se.P .
.Art. 16.

À D.Se.P. compete:

I - prevenir os crimes contra a personalidade internacional do Estado
e proceder aos inquéritos relativos a crimes dessa natureza;
II prevenir os crimes contra a ordem política, assim entendidos os
praticados contra a estrutura e 'a segurança do Estado e proceder aos inquéritos relativos a crimes dessa natureza;
lI! fazer imediata comunicação ao Arquivo de tôdas as detenções
e solturas, sempre com o respectivo motivo.
Da D.S.S.
Art. 17.

À D.S.S. compete:

I - prevenir os crimes contra a ordem social, como tal considerada a.
estabelecida pela Constituição e pelas leis, relativamente aos direitos e garantias individuais e sua proteção civil e penal, ao regime jurídico da propriedade, da familia e do trabalho, à organização e ao funcionamento dos
serviços públicos e de utilidade geral, aos direitos e deveres das pessoas de
direito público para "com os indivíduos e reciprocamente;
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11 - fazer imediata comunicação ao Arquivo de tôdas as detenções e
solturas, sempre com o respectivo motivo.

Da S.F.M.
Art. 18.

À S.F.M. compete:

I fiscalizar e controlar todo o comércio, emprêgo, uso e depósito de
armas, munições, explosivos, produtos químicos agressivos ou corrosivos e rna,
térías primas correlatas, constantes dos arts. 137 e 139 do Decreto n.v 1.246,
de 11 de dezembro de 1936, inclusive enxofre e fogos de artifício;
II organizar e informar os processos relativos a assuntos de compe_
tência da Seção.

Do Arquivo
Art. 19. Ao Arquivo compete fichar e organizar o prontuário de todos
os indivíduos processados ou suspeitos de atividades, nos crimes de compe,
têncía da D.P .S., colecionando, outrossim, .tôda documentação julgada útil
aos Serviços da Divisão.
Art. 20. O Arquivo tem caráter secreto.
Da Sc.A.
Art. 21.

À Sc.A. compete:

I ~ promover as medidas preliminares necessarras à administração do
pessoal, material, orçamento e comunicações, a cargo do Serviço de Admínlstreção do D.F .S.P., com o qual deverá funcionar perfeitamente articulada,
observando as normas e métodos de trabalho. prescritos pelo mesmo;
II ~ executar o serviço mecanográfico em geral.
Dos Cartórios
Art. 22. Os Cartórios da D.Se.P. e D.S.S. reger-se-ão pelas normas
traçadas para os Cartórios dos Distritos Policiais.
CAPÍTULO Il

Da D. P. T.
SEÇÃO

I

Da Finalidade
Art. 23. A D.P.T., diretamente subordinada ao Chefe de Polícia, tem
por finalidade ministrar subsidias de ordem técnica, necessários ao bom desempenho das atribuições dos demais órgãos do D.F .S.P. e ao esclarecimento das autoridades judiciárias, e promover a habilitação técnica dos que
se destinam à função policial.

SEÇÃO II
Da Composição
Art. 24.

A D.P.T. compreende:

Gabinete de Exames Periciais (G.E.P.);
Escola de Polícia (E. P . );
Museu (M.);
Seção do Investigações Criminais (S. I. C. ) ;
Seção de Administração (Sc. A.-i) .
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Art. 25. O G. E. P. compreende as Seções de Química Legal (S. Q. L. ),
de Grafotécnica e Contabilidade (S. G. C. ), de Locais (S. L.) e Fotografia
Judiciária (S. F :J . ) .
Art. 26. O Museu compreende as Seções Técnica (S.T.) e Histórica (S.H.).

SEÇÃO 1ll
Da Competência

Do G.E.P.
Art. 27.

Ao G. E. P. compete proceder aos exames, perícias, avaliações

e arbitramentos, que lhe forem requisitados pelas autoridades judiciárias e

pelas autoridades policiais e administrativas do D. F. S.P.
Art. 28.

À S.Q.L. incumbe:

I realizar perícias e exames sôbre armas brancas e de fogo; man-cbas, pêlos, detritos, poeiras; munições, .pôlvoras, explosivos, agressivos quimicos; máquinas infernais, aparelhos, instrumentos contundentes; beberagens,
plantas e demais objetos usados para a prática de infrações penais;
n - proceder às pesquisas microscópicas e realiza'!' análise química,mineral ou orgânica, especial ou aplicada, bem como determinações físico-químicas;
In - fornecer todos os elementos necessários para completar exames e
perícias realizadas pelas demais Seções técnicas do G. E. P.;
IV - produzir as comprovantes macro e micro fotográficas, ilustrativas
dos trabalhos de sua competência;
V - preparar os reativos necessários aos trabalhos de sua incumbência.
Art. 29.

À S.G.C. incumbe:

realizar exames em geral, em livros, documentos, em todo e qualquer material gráfico, quer manuscrito, dectilografado ou impresso; em selos,
estampilhas, moedas e papéis de crédito, etc., em' que se vise caracterizar
adulterações, autenticidade, falsificação ou fraude, ou para constatar a existência de qualquer infração penal;
II - orientar a colheita de documentação fotográfica necessária à ilustração de seus laudos;
Hl - efetuar pesquisas de tintas, tintas secretas e investigações correlatas;
IV - proceder a colheita de material gráfico necessário aos estudos e confrontos;
V - proceder à avaliação e constatação de objetos;
VI - realizar exames em apetrechos e acessórios de jogo.
Art. 30. À S.L. incumbe:
.
I - Realizar exames de locais em geral, sempre que houver suspeita de
qualquer infração penal;
II orientar a colheita de documentação fotográfica dos locais de in-raçâo nenal e o levantamento topográfico, qua-ndo necessário;
HI - realizar a perícia sôbre as impressões papilares encontradas nos locais
de infração penal, colhendo os elementos necessários à realização de confronto
para fixação de identidade.
I -

Art. 31.
I penal;

À S.F.]. incumbe:

a execução do serviço fotográfico ou filmegem nos locais de infração
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II a reprodução de documentos em geral, inclusive a colheita de documentação fotográfica em Varas, Cartórios ou quaisquer repartições públicas;
Hf - proceder a Ievantementos topográficos.
DaE. P.
Art. 32.

À E.P. compete:

I -- formar pessoal

habili~-ado a

executar os serviços técnicos do D. F . S. P.;

II - aperfeiçoar o pessoal das carreiras e séries funcionais especíelieadae
do D.F.S.P.;

rlI -

colaborar
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aperfeiçoamento dos servidores das Polícias Estaduais.

Art. 33. Os cursos, programas, condições de matrícula, regime escolar e
condições de habilitação serão estabelecidos pelo Diretor da E. P., com a assistência da Divisão de Aperfeiçoamento do Departamento Administrativo do Serviço Público, nos têrmos do art. 33, n .-0 11, do _Decreto n .o 11.101, de 11 de
dezembro da 1942, e submetidos à aprovação do Chefe de Policia.
Art. 34. A E. P. terá um Secretário encarregado das atividades adminís,
tretlvas, excetuadas as que, pela sua netureze, são da competência da Seção Administrativa da D. P. T.
Do Museu
Art. 3S.

Ao Museu compete:

I - preparar, selecionar, classificar e modelar todo e qualquer instrumento
ou material que possa interessar a futuros estudos, fazendo-lhes; em cada caso,
o histórico, tendo em vista os fetos pertinentes aos mesmos e, por essa forma,
revelando as atividades do D. F . S. P.;'
11 - receber os instrumentos de crimes e as causas confiscadas, cuja pêrda
em favor da Nação fôr decretada, de conformidade com o art. 124 do Código
de Processo Penal, para o fim previsto no item anterior.
Art. 36.

À S.T. incumbe:

I - a montagem de todo o material que lhe fôr entregue depois de preparado, selecionando, classificado e modelado, quando .fÔr caso disso, pelo Laboratório que lhe fies, subordinado;
11 encaminhar à Seção Histórica o material a expôr para as devidas
anotações sob o ponto de vista histórico e pedagógico;
lI! - receber os instrumentos dos crimes que lhes forem remetidos pelas
autoridades judiciais, na conformidade do art. 124 do Código de Processo Penal,
aceitando ainda de terceiros doações de material, sempre que o mesmo interesse
às finalidades do Museu.
Art. 37.

ÀS.H. incumbe:

I - fazer o histórico de .cada peça do material qUe lhe fôr enviado pela
Seção Técnica, procedendo, para completá-lo, às investigações que se fizerem
necessárias para torná-lo minucioso quanto a sue. origem, ernprêgo, efeitos produzidos, precisando nomes, datas e tudo quanto com êle se relacionar, de modo
que possa servir a futuros estudos. Nêsse histórico deverá salientar os fatos
que ·possa-m interessar ao policial ou aos alunos da Escola de Polícia, servindo
ao mesmo tempo de estudo e estímulo;
II - distribuir por salas de exposição o material remetido pela S. T .
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Da S. L C.
Art. 38 . . À S.LC. compete:

I _proceder a investigações, nos casos de homicídios, tentativas .de morte,
agressão física, atropelamentos, denúncisa de casos suspeitos e quaisquer outras
infrações penais quando desconhecidos forem o seu autor ou autores;
II - ouvir indiciados e outras pessoas que possam concorrer para esclarecimento dos fetos em investigações;
III - averiguar, quando solicitada por autoridades judiciárias ou, em casos
excepcionais, por autoridades policiais e administrativas, a vida pregressa do
indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e _social, sua condição econ8mica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante êle,
e quaisquer outros elementos que contribuirem para a apreciação do seu temperamento e caráter.
Da Sc. A-I
Art.-39.

À Sc. A-I compete:

I - promover as medidas preliminares necessárias à administração do pessoal, material, orçamento e comunicações, a cargo do Serviço de Administração
do D. F . S. P ., com o qual deverá funcionar perfeitamente articulada, observando
as normas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo;
li executar o serviço mecanográfico em geral.

SEÇÃO

IV

Das atribuições privativas do pessoal
Art. 40. Ao Diretor da D. P. T ., elém das atribuições gerais constantes
do art. 201, incumbe assinar, com o Diretor da E.P., os diplomas pela mesma
concedidos.
. Art 4l. Ao Diretor do G. E. P ., além das atribuições gerais constantes
do art. 202, incumbe:
I - designar os peritos pare as perícias, indiretamente, por meio de escalas de serviço, ou diretamente, conforme o caso;
II - em casos especiais de urgência, designar os peritos para outras funções, embora diversas daquelas que constituem sua escala de serviço;
IH - funcionar como perito quando designado pela autoridade competente, ou a seu critério;
IV - visar os laudos de exames e perícias, análises, fotografias e croquis
requisitados ao G. E. P.;·
V - promover reuniões dos peritos a fim de serem revistas as disposições legais sôbre perícias, sugerindo alterações julgadas necessárias ao irrter@sse da Justiça e que se relacionem com a evolução da ciência;
VI ~ presidir e estimular, no G. E~ P., as iniciativas no sentido da
especulação científica;
Art. 42 - Aos Chefes das Seções técnicas, além das atribuições gerais
constantes dos arts. 202 'ou 203, incumbe zelar pela guarda e conservação
do material e aparelhagem próprios das respectivas Seções.
Art. 43 - Aos Peritos, além das atribuições gerais constantes do art. 203,
incumbe, privativamente, a realização das perícias solicitadas ao G. E. P.

410

ATOS DO PODER EXECUTIVO

CAPÍTULO III

Da D. P. M.
Art. 44 - A Finalidade, Composição, Competência e Atribuições priva.
tivas do pessoal da D. P. M. obedecerão ao disposto nos arts. 6.° parágrafo
único e 11, do Decreto-lei n.? 6.378, de 28 de março de 1944.

CAPíTULO IV

Da D. 1. O.
SEÇÃO I

Da Finalidade
Art. 45 - A D. L, C., diretamente subordinada ao Chefe de Polícia,
tem por finalidade, como elemento de ligação entre o D. F. S. P. e as
polícias estaduais e os paises estrangeiros:

I - dar assistência aos Estados da União, em assuntos de natureza pc,
licial;
H - coordenar as várias organizações policiais dos Estados com o D.
F. S. P.;
IH manter o intercâmbio de assuntos e providências policiais com
os países estrangeiros;
IV entrar em entendimentos com as repartições públicas federais,
quando a sua cooperação se fizer necessária, para a solução de assuntos de
natureza policial;
V - manter um serviço radiotelegráfico' com o fim de facilitar as comunicações policiais com os Estados e outros órgãos administrativos federais;
VI ---'. organizar o cadastro da população fixa e móvel, do Distrito Fe·
deral, que interesse aos serviços poficiais .
SEÇÃO II
Da. Composição

Art. 46 -

A D. I. C. compreende:

Seção de Assistência às Polícias dos Estados (S. A. E.);
Seção de Relações com Policias Estrangeiras (S. R. E.);
Seção de Rádio, Telégrafo e Telefone (S. R. T.);
Cadastro Policial (C. P.);
Seção de Administração (Se. A-3).
SEÇÃO III
Da Competência
Art. 47 -, À

s.

A. E. compete:

I - intensificar o intercâmbio e o regime de colaboração, entre o D, F.
S. P. e as polícias estaduais;
II - manter um serviço completo de dados sôbre as organizações e Iegislações policiais dos vários Estados e Territórios da União;
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UI ~ manter estreito contacto com as organizações policiais dos Estados
e Territórios da União, no sentido de coordená-los com as do D. F. S. P., a fim
de que se torne mais eficiente a ação policial, no Terrítôrro Nacional;
IV - estudar, de acôrdo com os elementos colhidos, as organizações exiatentes nos vários Estados e Territórios da União, bem como as modificações
que nelas devam ser introduzidas, no sentido de tornar mais segura e precisa a ação policial no país;
V ~elaborar códigos cifrados por meio dos quais se possam trocar correspondências telegráficas, de caráter confidencial.
Da S. R. E.

Art. 48 ~ À S. R. E. compete:
I ~ providenciar quanto ao expediente relativo aos assuntos oriundos dos
países estrangeiros, efetuando a tradução dos textos para o português;
n - encaminhar àS. A. E., devidamente traduzidas, as solicitações
feitas pelos países estrangeiros, que dependam da cooperação das polícias
estaduais.
IH - articular-se com os órgãos policiais estrangeiros, a fim de que
sejam satisfeitas as informações solicitadas pelos vários setores do D. F.
S. P., bem como pelas organizações policiais dos Estados e Territórios da
União;
IV solicitar a colaboração dos paises estrangeiros quanto ao estudo
de assuntos policiais, de caráter internacional;
V - colecionar, por país, todos os elementos que regulem as ações policiais nos mesmos;
VI - coligir e catalogar todos s assuntos de natureza policial i nternacional que cheguem ao conhecimento da S. A. E.

Da S. R. T.
Art. 49 -

À S. R. T. compete:

I - manter todos os serviços concernentes ao perfeito estado de funcionamento das estações transmissoras e do serviço de recepção da Seção;
II - manter Um serviço de ligação constante com as estações dos Estados, a fim de que as mensagens telegráficas possam ter curso expedito;
lU - colaborar na intercomunicação de mensagens, entre os Estados e
Territórios da União.

Do C. P.
Art. 50.

Ao C.P. compete:

I ,- providenciar o levantamento residencial da população fixa do Distrito
Federal, que interesse aos serviços policiais;
II - manter o contrôlo da população móvel do Distrito Federal, para fins
de cadastro;
IH - providenciar junto aos vários setores do D. F . S. P ., no sentido de
coligir elementos indispensáveis à confecção e atualização dos fichários cadastrais;
IV _ organizar um serviço destinado ao fornecimento de cartões de prova
de residência';
V - manter um levantamento imobiliário residencial para o contrôle do
serviço de cadastro individual;
VI - solicitar a colaboração da S. A. E. ,sempre que se fizerem necessârias as informeçêes dos Estados e Territórios da União.

.vros
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Da Se. A-3
Art. 51.

À Se. A-3 compete:

I - promover as medidas preliminares necessárias à administração do pessoal, material, orçamento e comunicações, a cargo do Serviço de Administração
do D. F ,S. P" com o qual deverá funcionar perfeitamente articulada, obssr,
vando es normas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo;
II - executar o serviço rnecanográfico em geral.

CAPíTULO

V

Da Corregedoria
SEÇÃO

I

Da Finalidade
Art . 52. A Corregedoria, diretamente subordinada ao Chefe de Polícia.
tem por finalidade:
I - proceder, periodicamente, a correições gerais em todos os serviços
policiais do Departamento, verificando se ocorreram, no serviço, irregularidades.
faltas e infrações regulamentares OU de responsabilidade penal;
II - orientar, fiscalizar e controlar os serviços processueís do D. F . S. P.,
expedindo normas e indicando métodos de trabalho no sentido de uniformizar
e simplificar. as atividades administrativas e judiciáries das diversas dependências do Departamento;
lU - velar pela fiel execução de leis, regulamentos, ordens, portarias e
instruções, relacionadas com as finalidades do D. F , S. P . ;
IV receber reclamações sôbre irregularidades cometidas por servidores
do Departamento, providenciando para que sejam sanadas, determinando as d iIígências que julgar necessárias ou encaminhando-as, se fôr o caso, ao Chefe
de Polícia, com as sugestões sôbre as medidas administrativas que devam ser
adotadas;
V - proceder a correições perclaís em inquéritos policiais e avocar os
mesmos, quando fôr julgado conveniente ou necessário aos mterêsses da Justiça ou o determinar o Chefe de Polícia;
VI - resolver os conflitos de jurisdição entre as diversas dependências
do Departamento;
VII - dar parecer nas questões juridices que houverem de ser resolvidas
pelo Chefe de Polícia;
VIII - manter contacto com os órgãos competentes da Justiça do Distrito
Federal e do Ministério Público, no sentido de tornar mais proveitosos aos altos
interêsses da Justiça o exercício das funções de polícia> judiciária.
SEÇÃO II
Da Composição
Art . 53.

A Corregedoria compreende:

Seção de Correição (S. Cor.);
Seção Jurídica (S.J.);
Cartório (C.).
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SEÇÃO III
Da Competência
Da S. Cor.
Art. 54.

À S.Cor. compete auxiliar o Corregedor no processamento de

rôdas as correições, fazer

2iI escrituração às mesmas relativa, sugerir 'quaisquer
medidas tendentes à melhoria dos serviços e executar todos os trabalhos de
ordem administrativa da alçada da Corregedorte, submetendo-os à aprovação
do Corregedor.

Da S. J.
Art. 55. ÀS. J. compete opinar nos assuntos jurídicos submetidcs à
Corregedoria, de forma a permitir uma oríenteçâo onetôdice, sistematizada e
uniforme no cumprimento das leis por parte dos diferentes órgãos do D. F . S. P.
Do Cartório
Art. 56. O Cartório reger-se-á de acôrdo com as normas gerais traçadas
para os Cartórios dos Distritos Policiais.

SEÇÃO

IV

Da.s atribuições privativas do pessoal
Art. 57. Ao Corregedor, além das atribuições gerais constantes do artigo 201, incumbe:
I - proceder às correrçoes gerais e parciais;
II - encaminhar às delegecias de origem os processos e inquéritos baixados após anotação das irregularidades porventura 'encontradas, para adoção das
providências que 8lS mesmas sugerirem, marcando prazo para cumprimento das
diligências solicitadas;
III - assinar os têrmos de abertura e encerramento dos livros da Corregedoria e visar os têrmos de abertura e encerramento lavrados pelas autoridades
no livro de fianças dos respectivos Cartórios;
IV entender-se, diretamente, por iniciativa própria, com as autoridades
sdmínistrativas e judiciárias nacionais e estrangeiras, relativamente aos assuntos
que se relacionem com as atribuições e finalidades da Corregedoria.
CAPÍTULO

VI

Das Delegacias
SEÇÃO I

Da Finalidade
Art. 58. À D.D.F., à D.R.F., à D.T.M., à D.J.D. e à D.V., diretamente subordinadas ao Chefe de Polícia, cabe, em relação aos crimes 8
contravenções de sua competência:
I - orientar e auxiliar os Distritos Policiais na repressão e apuração das
infrações;
II dar andamento aos inquéritos que lhe forem remetidos por verificarem os Delegados Distritais tratar-se de fatos cuja apuração exige maiores
indagações e não- disporem dos elementos necessários à perfeita elucidação
dos mesmos;
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lU - proceder originàriamente em relação à repressão e ao processa_
mento e avocar, com a concordância do Corregedor, os inquéritos iniciados
nos Distritos Policiais, sempre que julgar necessá~~? aos interêsses da .Iustíça .
Art. 59. À D.M., diretamente subordinada ao Chefe de Polícia, cabe
zelar, na esfera policial, pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos de
amparo e proteção a menores de 18 anos.
SEÇÃO II
Da Composição
Art. 60. Cada Delegacia terá um Cartório.
Art. 61. A D.D.F. compreende as Seções de Defraudações (s.n.), de
Falsificações (S.F.) e de Crimes contra a Economia Popular (S.E.P.).
Art. 62. A D. R. F. compreende as Seções de Investigações (S. I.) e
de Contrôla (S.C.).
Art. 63. A D. T . M. compreende as Seções de Tóxicos, Entorpecentes
e Mistificações (S.T.), de Fiscalização e Repressão ao Meretrício (S.M.)
e de Repressão ao Lenocínio (S. L. ) .
Art. 64. A D.J.D. compreende as Seções de Diversões (S.D.) e de
Jogos (S.J.).
Art. 65. A D. V. compreende as Seções de Vigilância (S. V . ), de Garantia de Vida e Descoberta de Paradeiros (S.G.), de Capturas Recomen,
dadas (S. C. ), de Repressão à Mendicância (S. M .) e de Fichário e Prontuários (S.F.).
Art. 66. A D. M. compreende as Seções de Vigilância (S. V .) e de
Investigações (S. I. ) .
SEÇÃO III
Da Competência
Da D.D.F.
Art. 67. São da competência da D.D,F. os crimes previstos nos artigos 171 a 174 e 177 a 179, 184 a 186, 289 a 292 e 312 a 327 do Código
PeI?a·1 - este.íonato e outras fraudes, crimes contra a propriedade intelectual,
moeda falsa e crimes praticados por funcionário público contra a administ ..cçêo em geral e os crimes contra a economia popular.
Da D.R.F.
Art. 68 . São da competência da D. R . F. os crimes previstos nos artigos 155 a 162, 168, 169 e 180 do Código Penal - furto, roubo, extorsão,
usurpação, apropriação indébita e receptação, quando o crime de que decorrer
fôr de sua compencia.
Da D.T.M.
Art. 69. São da competência da D. T . M . os crimes previstos nos
arts. 229 a 231, 233 e 234, 267 a 284, 124 a 127 e 130 do Código Penal
~ lenocínio e tráfico de mulheres, crimes contra a saúde pública, ebôrto e
perigo de contágio venéreo - e a contravenção prevista no art. 27 da Lei
de Contravenções Penais - exploração da credulidade pública.
Art. 70. Incumbe ainda à D. T . M. fiscalizar o meretrício com a colaboração dos Distritos Policiais e tê-lo sob sua vigilância de ecôrdo com a
forma que julgar mais conveniente- à moralidade pública e ao decôro das
famílias.
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Da D.J.D.
Art. 71- São da competência de D. J . D . ,as contravenções previstas nos
jogos de azar, loterias e [ôgo dq
árts. 50 a 58 da Lei de Contravenções bicho.
Art. 72.

Incumbe ainda à D.J .D.:

I fiscalizar as casas de diversões públicas, sociedades recreativas e
agências de loterias, opinando sôbre a conveniência de seu funcionamento;
II - superintender o policiamento dos divertimentos e espetáculos público s ;
Hf - processar e visar as licenças das casas de diversões e das sociedades recreativas e representar ao Chefe de Polícia sôbre a conveniência da
sua cassação;
IV - determinar o fechamento das casas de diversões públicas, estabelecimentos comerciais e agências de loterias, onde se pratiquem jogos proibidos, devendo o ato ser submetido à apreciação do Chefe de Polícia;
V - mandar proceder à vistoria nas casas de diversôes públicas e soeiedades recreativas, arbitrar honorários e julgar os laudos periciais;
VI - impedir a entrada em cabarés, cassinos e "dencíngs" de pessoas
que possam perturbar a ordem Ou promover escândalo;
VII - impor multas, no caso de infração, aos empresários das casas de
diversões públicas e aos diretores das sociedades recreativ-as.
Da

n.v.

Art. 73. São da competência da D. V. o crime previsto no art. 147 do
Código Penal - ameaça - e as contravenções constantes dos arts. 19, 59 e
60 da Lei de Contrevenções Penais porte de arma, vadiagem e mendicância.
Art. 74.

À D.V. incumbe ainda:

I :......... capturar condenados, desertores e insubmissos;
II - descobrir paradeiros; localizar, intimar e fazer apresentar indiciados,
acusados e testemunhas;
III - organizar o fichário de criminosos:
IV ---:... realizar sindicância sôbre .antecedentes para o fim de cancelamento
de notas.
Da D. M.
Art.

75.

É da competência da D.

M.:

I - conhecer das infrações penais praticadas por menores de 18 anos de
idade, procedendo .às investigações e diligências necessárias à elucidação dos
fatos. encaminhando os menores ao Juízo competente;
II ~ tomar providências necessárias à ressalva dos direitos dos menores
de 18 anos;
In - providenciar sôbre a descoberta do paradeiro de menores de 18
unos, bem como promover a apreensão dos mesmos;
IV - opinar sôbro a concessão de licença para a realização de bailes ou
festivais infantis:
V - exercer rigorosa vigilância em tôrno das atividades dos menores, prevenindo-as ou reprimindo-as, mediante fiscalização de teatros, cinemas, circos,
bilhares, cassinos, bares, cabarés, clubes de dança o quaisquer outros estabelecimentos de diversões públicas ou privadas;
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VI - cooperar com o Juízo de Menores, Serviço de Assistência a M'e.nores e Departamento de Jústiça do Trabalho na fiscalização das leis de preto,
ção do trabalho de menores;
VII - conceder licença a menores de 18 anos para viajar, quando autorizados pelos pais ou responsáveis.
VIII - processar as infrações consignadas no Código de Menores;
IX - lavrar autos de- infração e multa em relação às leis e regulamentos
de amparo e proteção a menores;
X - manter a mais estreita colaboração com os Juízos de Menores, Ôrfãos
e Famílias, cumprindo as determinações dos mesmos .
Dos Cartórios

Art. 76. Os Cartórios das Delegacias reger-se-ão pelas normas traçadas
para os Cartórios dos Distritos Policiais.
SEÇÃO IV
Das atribuições privativas do pessoal

Art. 77: Aos Delegados especializados, além das atribuições gerais
constantes do art. 201 e das privativas dos Delegados- Distritais, incumbe dar
dia na sede do D. F. S. P., alternadamente, durante 24 horas, providenciando
eôbrs os casos que ocorrerem durante êsse plantão.

CAPÍTULO VII

Da G. C.
SEÇÃO I
Da Finalidade

Art. 78. A G. C., diretamente subordinada ao Chefe de Polícia, tem
por finalidade auxiliar a manutenção da. ordem e tranquilidada públicas, exer-cendo policiamento preventivo -de modo a prestar imediata garantia a quem
-dela necessitar.
SEÇÃO II
Da. Composição

Art.

79.

A G. C. compreende:

Seção de Contrôle (8. C.);
Seção de Fiscalização Geral (S. F.);
Seção de Socorro Urgente (S. U.);
Seção de Administração (Se. A-4);
Grupos Regionais (G. R.).
Art. 80.
necessários.

A 8. U. compreende um Pôsto Central e mais Postos julgados
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SEÇÃO III
Da Competência
Da S. C.
Art.

81.

À S. C. compete:

I - movimentar e controlar o efetivo da G. C. de acôrdo com as necessidades' do policiamento;
II - suprir a competência dos Grupos Regionais, para efeito de escalas
de serviço, normal e extraordinário, quando se fizer necessário o emprêgo de
elevado número de guardas;
In - manter íntima articulação com aS. F. e os G. R. para efeito
de policiamento;
IV - exercer contrôle do armamento distribuído aos G. R.
Da S. F.
Art.

82.

ÀS. F. compete:

I ~- zelar- pela disciplina dos guardas", observando, especialmente, a conduta em serviço, dos encarregados do policiamento;
II.- remeter ao Diretor tôdas as partes entregues pelos encarregados da
fiscalização geral, sôbre irregularidades verificadas;
III - atender às requisições de fiscais, feitas pela S. C. para chefiar
turmas de serviços extraordinários ou substituições eventuais de auxiliares dos

G. R.;
IV organizar e fazer cumprir as escalas dos fiscais', verificando por
estas, pelas partes diárias, papeletas dos guardas e demais documentos, se as
ordens de serviço estão sendo cumpridas, dando ciência, ao Diretor, de quaisquer irregularidades.

Do S. U.
Art.

83.

Ao S. U. compete:

I - atender com presteza, eficiência e de acôrdo com as instruções baixadas pelo Diretor, aos pedidos de socorro feito por populares ou pelas autoridades;
II - dar ciência às autoridades policiais competentes, das infrações penais
verificadas por ocasião do socorro prestado, apresentando-lhes, imediatamente,
as pessoas detídas..

Da Sc. A·4
Art. 84.

À

s-.

A. compete :

I promover as medidas preliminares necessárias à administração do
pessoal, material, orçamento e comunicações, a cargo do Serviço de. Administração do D.F. S. P ., com o qual deverá funcionar perfeitamente articulada,
observando as normas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo;
II - executar o serviço mecanográfico em geral.

Dos G. R.
Art. 85.

Aos G. R. compete:

I - manter policiados, conforme as possibilidades dos seus efetivos, os
logradouros públicos compreendidos nas respectivas jurisdições;
II - organizar escalas de serviço, normal e extraordinário, desde que não
exijam emprêgo de elevado número de guardas;
Colo

de Lels- ver. II

F. 27
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II - registrar e manter em dia tôdes as alterações ocorridas, quer quanto
ao serviço, quer quanto ao pessoal, e, ainda, quanto ao material;
IV - atender às requisições de pessoal, feitas pela S. C., para serviços
de . emergência:
V comunicar imediatamente ao Diretor e àS. C. as ocorrência,
I'l;raves verificadas na respectiva jurisdição;
VI remeter, diariamente, à Se. A-4 cópias de tôdas as partes sôbre
ocorrências verificadas' e bem assim os' elementos indispensáveis à apuração da
freqüência do pesscalj.
VII - remeter, anualmente, à Sc. A4, até 15 de janeiro, os originais das
partes sôbre tôdas 'as ocorrências' e respectivas cópias.

CAPÍTULO VIII

Do

r.

F. P.

SEÇÃO I
Da Finalida.de
Art. 86. O!. F. P., diretamente subordinado ao Chefe de Polícia]
tem por finalidade:
I - proceder à identificação, de ecôrdo com a lei, das pessoas prêses, de,
tidas, processadas e delinqüentes;
II -'- fornecer, mediante requerimento, carteiras de identidade civil, atestado de bons antecedentes, fôlhas corridas, certidões ou quaisquer outros
documentos destinados ai provar a identidade;
lU - fornecer carteira funcional "aos servidores públicos e carteira profissional aos servidores do D. F. S. P.;
IV - prestar esclarecimentos sôbre antecedentes, sempre que requisitados
pelas. autoridades competentes;
V - fornecer à D. P. M. as provas de 'identidade dos indivíduos deportados e expulsos por ato emanado das autoridades competentes;
VI fornecer aos gabinetes de identificação das repartições militares
informações de antecedentes dos que se alistarem como praças;
VII - reconhecer, quando requerida, a autenticidade de impressões digitais apostas em, documentos, sujeitando-se os interessados ao pagamento adiantado das taxas regulamentares;
VIII - realizar estudos sôbrs problemas de identificação e crtminolcgie,
bem como os referentes às perícias sôbre impressões em geral;
IX - dar execução aos convênios firmados com os países estrangeiros
e Estados da Federaçâo .

SEÇÃO II
Da Composição
Art. 87 Seção
Seção
Seção
Seção

O I, F. P. compreende:

Civil (8. C.);
Criminal (S. Cr.);
Dactiloscôpíca (S. D.);
de Administração (Se. A-S).
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SEÇÃO III

Da Competência
Da S. C.
Art. 88 -

À S. C. compete:

orientar o público nos assuntos referentes à Seção;
receber e examinar os documentos que forem de sua alçada, dandolhes o devido andamento;
III - proceder aos trabalhos de identificação civil que se relacionem
com o fornecimento de carteira de identidade civil, funcional, profissional,
fôlha corrida e atestado de bons antecedentes.
I -

n -

Da S.

Art. 89 -

c-.

À S. Cr . compete:

I proceder aos trabalhos de identificação de presos, detidos, precessadas e delinqüentes e, em casos de urgência e na impossibilidade de u-emoção de prêso ou detido, proceder à colheita de fichas e de notas necessárias,
no local em que se encontrar o identificando;
II - preparar, quando solicitadas, as fôlhas de antecedentes;
III preparar e estudar os processes de cancelamento de notas;
IV - superintender o serviço fotográfico.
Da S. D.
Art. 90 -

À S. D. compete:

I classificar, pesquisar e arquivar as individuais decitectilares, de
acôrdo com o sistema Vucetich;
11 - propor medidas. que concorram para o melhoramento do serviço de
classificação e arquivamente dos dactilogramos.

Da Se.
Art. 91 -

À

A~S

Se. A-S compete:

I promover as medidas preliminares necessanas à administrado do
pessoal, material, orçamento e -comunicações, a cargo do Serviço de Administração do D. F. S. P., com o qual deverá funcionar perfeitamente articulada,
observando as normas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo;
II organizar o arquivo dos documentos e requerimentos apresentados
ao Instituto;
III - fornecer 'certidões extraídas de livros e documentos arquivados no
Instituto;
IV - manter urna biblioteca;
V - executar o serviço mecanográfico em geral.

SEÇÃO IV
Das etribuiçoee privativas dopessom
Art. 92 - Ao Diretor do' I. F. P., além das atribuições gerais constantes do art. 201, incumbe ente-nder-se diretamente com as repartições congeneres e autoridades nacionais e estrangeiras sôbre assuntos concernentes à identificação.
Art. 93 - Aos Chefes das Seções do I. F. P .• além das atribuições gerais constantes do. art. 202, incumbe zelar pela guarda e conservacão do material e aparelhagem técnicos próprios das respectivas Seções.
-
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CAPÍTULO IX

Do

r.

M. L.

SEÇÃO I
Da Fínelideâe

Art. 94 - O 1. M,. L., diretamente subordinado ao Chefe de Polícia
tem por finalidade a prática de perícias mêdico-judiciàriae do D. F. S. P. e
da Justiça, bem como a realização de investigações científicas relativas a
Medicina Legal.
SEÇÃO 11

Da Composição
Art. 95 -

O I: M. L. compreende:

Seção de Clínica Médico Legal (S. C. M.)
Seção de Necrôpsias (S. N.)
Seção de Perícias de Laboratório (S. P. L.)
Seção de Administração (Sc . A~6)
Zelador (Z.).
Art. 96 - As S. C. M., S. N. e S. P. L. serão chefiadas por mé..
dicas legistas do I. M. L.
Art. 97 - AS. C. M. compreende os Gabinetes de Clínica e Laboratório Fotográfico.
Art. 98 - AS. N. compreende as Salas de.Necrópsia e instalações
acessórias.
Art. 99 - AS. P. L. compreende os Laboratórios de Patologia e Toxicologle, Gabinete de Radiologia, Museu de Medicina Legal e Biotério.
Art. 100 A Zeladoria compreende 13l Portaria, os Velórios, a Encadernação e a Lavandaria .
SEÇÃO III
Da. Competêacie

Da S. C. M.
Art. 101 -

À S. C. M. compete:

I os exames mêdlco-Iegaís que se refiram às especialidades dos médicos legistas: clínicos, estomato-oftalmo-oto-rino-Iaringologista e neuro-psíquiatrae;
II
a perícia médico legal em locais suspeitos de crime;
Hl - a realização de provas fotográficas necessárias às Seções técnicas.

Da S. N_
Art. 102 -

ÀS. N. compete:

I - a realização das perícias de necrôpsia;
II - os exames externos de cadáveres;
III - a colheita, em todas as necrôpsias, de material para os exames na
S. P. L.;
IV - a administração das Salas de Necrôpsias e das instalações acessórias.
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Da S. P. L.

Art. 103 -

À S. P. L.

compete:

~

a realização das perícias que se refiram à histopatclogia, bacterlologia, sorologia, hematologia, bioquímica e pesquisas de manchas;
II T-- a realização das perícias toxicológicas;
UI - as perícias radiológicas, inclusive nos cadáveres;
IV -- a preparação e conservação de peças anatômicas em natureza e
cêra ou desenhos para o Museu de Medicina Legal.

I

Da Se. A-6
Art. 104 -

À Se. A-6 compete:

I - promover as medidas preliminares necessanas à administração do
pessoal, material, orçamento e comunicações, a cargo do Serviço de Administração do D. F. S. P., com o qual deverá funcionar perfeitamente articulada, observando as normas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo;
II - manter uma Biblioteca;
lU - o registro dos laudos periciais e o fornecimento de certidão dos
mesmos.
IV ~ o serviço mecanográfico em geral.
Da Zeladoria
Art. 105 -

À Zeladoria compete:

I a manutenção, conservação, segurança, vigilância do edifício e sua
limpeza. interna e externa;
II a execução e direção dos serviços de portaria, tráfego de elevadores, oficinas, garage e outros correlatos;
III - a fiscalização dos serviços de bar, restaurante e outros que forem
instalados no edifício;
IV - a administração dos Velórios, Encadernação e Lavandar-ia,'

SEÇÃO IV
Das atribuições privativas do pessoal
Art. 106 - Ao Diretor do I. M. L., além das atribuições gereis constantes do art. 201, incumbe:
I =---- designar, na S. C. M., os médicos-legistas para as perícias, indiretamente, por meio de escalas de serviço, OU diretamente, conforme o caso;
II - em casos. especiais de. urgência, designar os peritos para outras "funções, e-mbora diversas" daquelas que constituam sua escala de serviço;
Hf funcionar como perito quando designado pela autoridade competente, ou a seu critério;
IV - visar os documentos médico-legais;
V promover reuniões dos médicos-legistas a fim de serem revistas as
disposições legais sôbre perícias, sugerindo alterações julgadas necessárias ao
ínterêsse da j usrlça e que se relacionem com a evolução da ciência';
VI ~ presidir e estimular, no I. M. L., as iniciativas no sentido da especulação científica.
Art. 107 Aos Chefes das Seções .técnlcas, além das atribuições gerais
constantes do art . 202, incumbe zelar pela guarda e conservação do material
e aparelhagem próprios das respectivas Seções.
Art. 108 Aos médicos-legista-s, além das atribuições gerais constantes
-do art. 203, incumbe, privativamente, a realização das perícias solicitadas ao

1. M. L.
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CAPÍTULO X

Do S. A.
SEÇÃO I
Da Finalidade

-=-

Art. 109
O S. A., diretamente subordinado ao Chefe de Polícia, tem
por finalidade, como órgão central da administração geral, a orientação, execução e fiscalização de tôdas as atividades administrativas do D. F. S. P.
Parágrafo único - OS. A. e seus órgãos funcionarão articulados com
o D. A: do Ministério da Justiça, formando sistema com' o mesmo e rece,
bendo, diretamente, de suas Divisões e Serviços, no, respectivo campo de
ação, orientação sôbre a forma de realizar os trabalhos que lhes são pertinentes.
SEÇÃO II
Da Composição

Art. 11.0 -

O S. A. compreende:

Seção do Pessoal (S. P.);
Seção do Material (S. Mt.);
Seção do Orçamento (S. O.);
Seção de Estatística (S. E.);
Seção de Comunicações: (S. C.);
Seção de Obras (S. Ob.);
Biblioteca (B.);
T"'_........ aria (T.);
Portaria (P. ),.
SEÇÃO

III

Da Competência
Da S. P.

Art. 111. À S.P. compete a execução, orientação, coordeneçâo e fiscalização de tôdas as medidas de caráter técnico, administrativo, orçamentário e
de contrôle, relativas a pessoal em qualquer setor do D. F . S. P.
Art. 112.
Turma
Turma
Turma
Turma
Turma

A S.P. compreende:
de Clsssificação e Lotação (T.L.P.);
de Movimentação' (T. M ."P. );
de Direitos e Deveres(T".D.P.);
de Cadastro (T.C.P.);
Financeira (T.F.P.).

Da T. L. P.
Art. 113.

À T.L.P. cabe:

I _ colaborar, com a D. P. do D. A. do Ministério, na forma por que fôr
solicitada, na elaboração de planos de -classificação e pagamento dos servidores
e de _promoção e melhoria de salár-io:
,11 - investiga-r, na forma indicada pela D. P. do D. A., e" à mesma encaminhando os resultados obtidos, a natureaa e espécie das atribuições inerentes
aos cargos e funções do D. F . S. P., assim como as responsabilidades decorreutes do exercício dos mesmos;
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lI! - estudar, com a colaboreção da Comissão de Eficiência, a situação
dos órgãos do D.F.S.P., a fím de propor à D.P. do D.A., tendo em vista a
execução dos planos de classificação - a criação ou supressão de cargos e funções, sua classificação, ou, aínde, sua redistribuição.

Da T. M. P.
Art. 114. À T.M.P. cabe aplicar ou, conforme o caso, orientar a aplicação, no D. F . S. P., da legislação .relettva a ingresso,· movimentação e saída
do pessoal, compreendendo: nomeação, admissão, reintegração, readmissão, reversão, aproveitamento, designação para função gratificada, promoção, melhoria
de salário, renovação de contrato, remoção, substituição, exoneração, demissão,
dispensa, disponibilidade, aposentadoria, trensferêncla, permuta e readaptação.

DaT. D. P.
Art. 115.

À T.D.P. cabe:

I - aplicar' ou; conforme o caso, orientar a aplicação, no D. F . S. P ., da
legislação do pessoel referente a direitos, vantagens, deveres, responsabilidades
e ação disciplinar;
II - examinar pedidos de reconsideração e recursos referentes a promoção,
bem como opinar a respeito;
UI examinar processos administrativos submetidos a seu estudo e sugerir a aplicação da devida ação disciplinar, bem como, ao Chefe de Polícia, P
apuração, em processo administrativo, de atos irregulares de que tiver conhecimento,' praticados por servidores do D. F . S. P. j
IV - examinar pedidos de reconsideração e recursos de penalidades e de
readmissão e reintegração, resultantes de afastamento, ocorridos em virtude de
aplicação de penalidades, bem como opinar a respeito.

DaT. C. P.
Art. ~16. À T.C.P. cabe, em relação aos ocupantes de cargos e carreiras, privativos do D. F . S. P., e aos extranumerários:
I - organizar e manter atualizados, com os elementos que colher, registros
referentes a:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

cargos e funções gratificadas;
funções de extranumerários;
funcionários e extranumerários;
conte-corrente dos quadros e carreiras e do custeio do pessoal por
órgão de serviço;
natureza e espécie das atribuições dos cargos e funções;
responsabilidades inerentes aos cargos e funções.

°

II - manter em dia
assentamento individual dos servidores, executado
de acôrdo com os modelos oficialmente adotados;
IH - matricular os funcionários e extranumerários, e adotar o Código e os
prefixos dos cargos e funções estabelecidos pelo D.A.S.F.;
IV -,- organizar e publicar as listas de antiguidades dos funcionários;
V - fornecer à D.P. do D.A., os elementos que deverão ser incluídos no
"Boletim do Pessoal";
VI _ fornecer à D. P. do D. A., os elementos necessários à ela-boração
do "Almanaque do Pessoal" e à emissão da "Caderneta do Funcionário".
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DaT.F.P.
Art. 117 -

À

'r.n.r-.

cabe:

I -organizar e manter em dia 8; ficha financeira individual dos servidores
lotados no D.F.S.P.;
H - controlar a remessa dos boletins de freqiiencia; elaborar as fôlh33 de
pagamento, as relações de descontos obrigatórios e autorizados, bem como os
cheques e bilhetes com o extrato dos lançementos, feitos em fôlha, dos serví,
dores lotados' no D.F.S.P.;
lU -- proceder à averbação e à classificação dos descontos, exercendo a
respeito a fiscalização necessária, conferir os valores averbados, c1assificaodos,
apurados e descontados, e expedir guias de crédito correspondentes aos descontos autorizados. relatívemente aos servidores lotados no D. F . S. P . ;
IV - escriturar os créditos orçamentários e adicionais distribuídos ao
D. F. S. P. e destinados a despesas do pessoal, de acôrdo com a oi-Ient.açào e as
instruções, dê.' Contadoria Geral da República, bem como preparar as tabelas
de distribuiçáo e redistribuição dêsses créditos;
V _. remeter, nos prazos determinados, à Contadoria Secional junto ao
D. F . S. P., os elementos necessários à centralização contábil a cargo dessa
secional, e que forem determinados pela Contadoria Gerel da República, anviando cópia dêsses documentos à S'.O. do S.A.
Da S. Mt.
Art. 118. ÀS, Mt. compete a execução, orientação, coordenação e fiscalização de tôdas as medidas de caráter técnico, administrativo, orçamentário e
de contrôle, relativas a material em qualquer setor D. F . S. P .
Art.

119.
Turma
Turma
Turma
Turma

A S.Mt, compreende:
Administrativa (T, A. M. );
de Contabilidade (T.C.M.);
de Abastecimento (T. Ab. M. );
de Aplicação e Recuperação (T, Ap. M. ) .

Art. 120. A S . Mt . manterá, subordinados à T.Ab.M .• um Almoxanfado central' e Depósitos, onde não houver Seções de Administração, de acôrdo
com 2S necessidades do serviço.

Da T.A.M.
Art. 121.

À T .A.M. compete:

I realizar as concorrências e coletas de preço para aquisição ou alienação de material e para execução de serviço, de ecôrdo com o que lhe fôr
atribuído;
II lavrar os têrmos de ajustes, acõrdos, contratos e quaisquer outros
atos relativos à aquisição, alienação, cessão, permuta e baixa de material ou
prestação de serviço;
IH examinar, do ponto de vista legal; as questões relativas a material;
IV - organizar e manter em dia o registro de fornecedores;
V - proceder ao exame do aspecto das contas;
VI examinar o aspecto legal da comprovaçêo dos adiantamentos concedidos à conta de créditos para despesas de mater-ial e para prestação de
serviços que lhe _competirem, observadas as instruções que forem expedidas
para êsse fim;
VII - propor ao Chefe da S. Mt. a aplicação de penalidades aos fornecedores que hajam incorrido em faltas.
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Da T.e.M.
Art. 122.

À T.C.M. compete:

I - contabilizar os créditos orçamentários e a(l1CIOnaIS para aquisrçao de
material e prestação de serviços (verba 2 do Orçamento), de acôrdo com as
instruções da Contadoria Ger2-1 da República;
11 - preparar as demonstrações mensais do movimento dos créditos, de
acôrclo com as instruções da Contadoria Geral da República, enviando cópia
à 8.0. do S.A. e à Contadoria Secional junto ao D.F.S.P.;
lU - manter em dia o registro de prazos e vencimentos das prestações
de conta dos responsáveis por adiantamentos concedidos à conta de créditos
orçamentários e adicionais;
IV extrair guias de recolhimento, de caução e os empenhos de despêsas por conta de créditos movimentados pela Seção;
V - contabilizar os bens móveis e semoventes do Ministério, administrados pelo D. F . S. P., de acôrdo com as instruções da Contadoria Geral
da República, enviando balanços mensais àS. O. do S. A. e à Contadoria Secional junto ao D. F . S. P. e mantendo atualizada a conta corrente dos responsáveis peta guarda dêsses bens;
VI -- providenciar a tomada de contas dos responsáveis pelos bens móveis e semoventes referidos no item anterior;
VII - fiscalizar, in-loco, a produção das unidades do D.F.S.P., a fim
de determinar a veracidade das informações enviadas;
VIU - examinar os processos de comprovação de adiantamentos da verba
material.

Da T.Ab.M.
Art. 123.
I -

À T ,Ab.M. compete:

organizar e encaminhar aos órgãos ebastecedores" as requisições de
matenais necessários aos serviços do D. F . S. P. ou providenciar quanto às
aquisições que competirem à S.Mt.;
II rever todos os pedidos, do ponto de vista da nomenclatura, das
especificações, das unidades e quantidades, solicitando, às reparnçoes ou serviços, quaisquer dados julgados necessários para melhor caracterizar o materiàl pedido;
II! examinar os pedidos com indicação de marcas, ou que determínem exclusividade, adotando as medidas que se tornarem necessárias, depois
de ouvida a T.Ap.M.;
IV - aceitar e receber, através do almoxarifado e dos depósitos, de acôrdo com a legislação, o material requisitado ou adquir-ido pela S.1\1:t., mantendo atualizada a escrituração do estoque;
V - distribuir ou redistribuir o material em estoque no almoxarifado, de
acôrdo com a autorização do Chefe da Seção;
VI - fornecer os elementos técnicos e 08 dados necessários à realização
de inventários e registro das operações relativas a material;
VII - examinar o mérito nas equisicôos realizadas diretamente pelos órgãos do D. F . S. p ., ou servidores do mesmo, em todo o terr-itório nacional,
propondo ao Chefe da S. Mt., as medidas convenientes para defesa dos interêssea da Fazenda Nacional e observância das normas em vigor;
VIII fazer estimativas .8 orçamentos das requisições a serem enviadas
aos órgãos ebastecedores;
IX - fornece. à T. A. M. as especificaçóes e os dedos necessários para
as concorrências e coletas de preços que lhe competirem;
X _
prestar aos órgãos do D.F.S.P. quaisquer informações que interessem Soa abastecimento de material;
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XI ---'- colaborar na organização de nomenclatura e padronização do ma.
terial, de acôrdo com as normas que forem .expedidas;
XII comunicar à T.A.M. qualquer infração em que hajam íncor,
rido os fornecedores;
XIII - dirigir os trabalhos do Almoxarifado Central e dos depósitos.
XIV - .examinar os processos de comprovação de adiantamentos, do ponto
de vista técnico-administrativo, indicando ao Chefe da S.Mt. as írregulart,
dades que observar.
Da T".Ap.M.

Art. 124. À T .Ap.M. compete·
I escriturar, em fichas apropriadas, por artigo e valor, os forneci.
mentes feitos aos órgãos do D. F . S. P., bem como os consumos que lhe forem
comunicados, nas épocas e em modelos determinados;
II ----' propor, por intermédio da S.Mt., à D.M. do D.A .. por conveniência ou por atender a Interêssea de órgãos do D.F.S.P., a venda, troca,
cessão e doação de material em desuso, imprestável ou desnecessário e a
aprcvaçâo dos têrmos de baixa decorrentes, bem como a baixa de respon,
sabilidade por acidente ou inutilização de material ou morte de animais.
lI! - recolher o material Inservivel. em desuso, obsoleto, imprestável ou
desnecessário;
IV - verificar a existência, uso e estado de conservação dos bens móveis
a-cargo doD. F. S. P.;
V realizar o inventário dos bens móveis e semoventes a cargo. do
D. F. S. F., enviando cópia do mesmo à D. M. do D. A.;
VI ~ fornecer ao Chefe do S. Mt . dados estatísticos relativos a material,
inclusive os de seu custeio, conservação e recuperação;
VI! - propor normas para a aplicação e consumo de material.

Da S. O.
Art.
1~5.
À S. O. compete preparar a proposta orçamentária do
D. F. S. P., coordenar e fiscalizar a aplicação dos créditos e as fontes de
receita, assim como verificar se a execução do orçamento se está processando
de acôrdo com os planos de trabalho, no mesmo refletidos.
Parágrafo único. Todos os pedidos de concessão de créditos orçamentários ou adicionais, formulados pelos órgãos do D.F .S.P., serão encaminhados por intermédio da S. O.
Art.

126.

A S.

O. compreende:

Turma de Previsão (T.P.O.);
Turma de Contrôle da Despesa (T.C.O.);
Turma de Fiscalização da Receita (T.F.O.).
Da T. P. O.
Art.

127.

À T. P.

O. compete:

I - preparar a proposta orçamentária do D. F. S. P., dentro dos programas de trabalho aprovados pelo Chefe de Policia e em perfeita harmonia
com as normas e instruções expedidas pelo órgão competente;
11 orientar e assistir os órgãos do D. F. S. P. na coleta dos elementos necessários ao preparo da proposta orçamentária;
IH ~ promover a coordenacão de todos os elementos estatísticos das atividades do D. F. S. P., relaci~TIados com o custo dos trabalhos realizados;
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IV - promover estudos sistemáticos do ponto de vista do custo dos serviços, estabelecendo comparações e observações' sôbre trabalhos análogos, realizados em outras repartições, com a finalidade de determinar coeficientes
médios de custos específicos que possam servir de base ao estudo orçamentário;
V - preparar o expediente para a abertura e registro de créditos adldonais, bem coroa o referente a alterações do orçamento.
DaT. C. O.

Art.

128.

À T.

C. O.

compete:

I - acompanhar a execução do orçamento do D. F. S. P., na parte
referente à despesa, por meio dos balancetes e demais documentos enviados
pelas Seções do S. A.;
II - organizar demonstrações mensais e do exercício, da situação orçamontâría .dos diversos órgãos e do D. F. S. P., baseadas nos balancetes
enviados pelas Seções do S. A.;
III - organizar o cadastro das entidades subvencionadas pelo D.F. S. P.;
IV - opinar sôbre concessões, quando delas decorrer despesa para o
D. F. S. P.
Da T. F. O.

Art.

129.

À T. F. O. compete:

I - verificar se a renda das dependências do D. F. S. P. é arrecadada,
classificada e recolhida pela forma' estabelecida em lei;
II pronunciar-se sôbre as questões relativas à criação, alteração ou
supressão de taxas, emolumentos e outras contribuições, que decorram da
prestação' de serviço pelo D. F. S. P., e suas dependências, ou que resultem
de fiscalização pelo mesmo exercida;
lI! - organizar demonstrações mensais da receita orçamentária baseada
nos balanços financeiros enviados pelas repartições do D. F. S. P., que,
de qualquer forma, arrecadem renda da União.
Da S. E.

Art.

130.

À S. E. compete:

I - elaborar a estatística referente às atividades do D. F. S. P.;
II - organizar os modelos necessários à coleta de dados estatísticos pelos
diversos órgãos do D. F. S. P.;
IH - coletar, de ecôrdo com as normas fixadas pelos órgãos técnicos da
Estatística, os elementos considerados necessários aos mesmos;
IV - prestar assistência técnica e procurar incentivar as possíveis fontes
de informações estatísticas nos diversos setores do D. F. S. P.
Art. 131. Todos os órgãos do D. F. S. P. serão obrigados a for ..
necer à.B, E. dados estatísticos, de acôrdo com as normas e prazos que forem
fixados.
Da S. C.

Art. 132.

ÀS. C. compete:

I - receber, regteter, distribuir, expedir e arquivar a correspondência dos
órgãos localizados no edifício-sede do D.F.S.P. ede outros que, por fôrça da
natureza de suas atribuições, tenham necessidade da interferência da S. C., com
exceção da correspondência reservada, confidencial, pessoal e secreta;
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II - atender ao público em seus pedidos de informações, bem como cr-i,
enté-Io quanto ao modo de apresentar solicitações, sugestões e reclamações;
lU - publicar o "Boletim 'de Serviço" do D.F.S.P.
Art. 133.

ÀS. C. compreende:

Turma de Recebimentos e Informações (T.R.I.);,
Turma de Expedição e Publicação de Despachos (T. E. P. );
Arquivo (A.);
Turma de Orientação e Reclamações (T.O.R.).

Da T. R. I.
Art. 134.

À T.R.I. compete:

I -c-receber, registrar e distribuir a correspondência, controlando o respectivo andamento;
II - prestar sos interessados informações sôbre os processos.
DaT.E.P.
Art. J-35 ~ À T.E.P. compete:

I - receber todo o expediente preparado para sair;
II expedir a correspondência, preparando os respectivos recibos ou relações se a entrega fôr efetuada pelo Depértamento dos Correios e Telégrafos;
III - colecionar os recibos e as relações de correspondência entregues
por aquêle Departamento;
IV - promover a publicação, no "Boletim de Serviço" e no Diário Oficial,
quando necessário, dos despachos e decisões das diferentes autoridades do
D. F. S. P., bem como das disposições de caráter geral, destinadas ao conhecimento dos servidores, tais como as referentes a portadas, circulares, escalas de
serviços e demais atos e instruções do Chefe de Polícia.
Do Arquivo
Art. 136.

Ao Arquivo compete:

I ~ guardar e conservar os processos, papéis, livros e quaisquer documentos, remetidos pelos diversos órgãos do D.F.S.P.;
II - atender aos pedidos de remessa de processos e demais documentos
sob sua guarda;
UI - Iavrer, de acôrdo com os despachos dos Chefes de serviço respectivos, as certidões requeridas, referentes a documentos que se acharem arquivados;
IV - promover a incineração periódica de documentos julgados sem valor,
mediante autorização do Chefe do S. C., que, a> respeito. resolverá com os chefes
de serviços dos órgãos interessados;
V _ promover o recolhimento, ao Arquivo Nacional, dos processos e demais documentos arquivados há mais de dez anos.

DaT. O. R.
Art. 137.

Â T.O.R. compete:

I orientar o público sóbre tdos os assuntos peculiares ao D. F . S. P ;
e quanto ao modo de ápresentar suas pretensões;
II - organizar e manter atualizado, para Infcrmscões, um fichário referente a autoridades, servidores e órgãos do D. F . S.P .;
lU receber e encaminhar, às autoridades competentes, as reclamações
formuladas pelo público ou por órgãos da administração, referentes às atividades do D.F.S.P.;
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IV adotar impressos. epropriados e fonnulários especiais para que o
público possa apresentar sugestões e reclamações pertinentes ao funcionamento
dos serviços do D. F. S·. P .
Da S. Ob.
Art. 138.
I -

II -

À~. Oh. compete:

consertar e conservar os bens móveis a cargo do D.F.S.P.;
conservar e efetuar ligeiros reparos 110S imóveis administrados pelo

D.F.S.P.;
rIr - providenciar, junto à D. Ob. do D.A., no sentido de serem realí
aados consêrtos de maior vulto nos imóveis referidos no item anterior, fornecendo-lhe os elementos e estudos indispensáveis.
Da Bibliotéca
Art. 139.

À Bibliotéca compete:

I - propor ao Serviço de Documentação do Ministério, a aquisição, classificação e catalogação de obras de interêsse para o D. F . P. e provídendar sôbre o registro, guarda, conservação e permuta das mesmas;
II - franquear as salas de leitura e as estantes de livros e revistas
às pessoas interessadas, desde que não perturbem a boa ordem da Biblioteca;

°

In - promover, por prazo determinado,
empréstimo de publicações,
de acôrdo com as instruções do Diretor do S. A.;
orientar o leitor no uso da Biblioteca e auxiliá-lo nas pesquisas bi-

IV bliográficas;

V VI -

cooperar com as demais Bibliotecas do Serviço Público Federal;
promover o conhecimento, pelo público, do que se contém na Bi-

blioteca;
VII organizar e distribuir listas bibliográficas s8bre essuntos de interêsse do D.F.S.P.
Parágrafo único.
A Biblioteca do S. D. do Ministério orientará a 01'gardzação da Biblioteca do S. A., para ela efetuando a aquisição, clessífícação e catalogação das publicações.
Da Tesouraria
Art. 140. A Tesouraria é o órgão incumbido, no D.F.S.P., da arrecadação, guarda, entrega, pagamento ou restituição de valorespertencent02s à
União' ou a ela caucionados, bem como dos depósitos efetuados, e reger-se-á
pelo Regimento-padrão, aprovado pelo Decreto n.? 8.740, de 11 de fevereiro de 1942.
Art. 141. Além das atribuições previstas no Regimento-padrão, cabe,
ainda, ao Tesoureiro do D. F . S. P. pagar as despesas que forem ordenadas
pelo Chefe de Polícia e entregar os adiantamentos e suprimentos pelo mesmo
autoriz.ados .
Da Portaria
Art. 142. A Portaria tem a seu cargo o asseio e vigilância do edifíciosede do D. F . S. P. com todos os seus pertences, e a execução e direção do
serviço de elevadores e dos demais que lhe são pertinentes.
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SEÇÃU IV

Das atribuições privativas do pessoal
Art. 143. Ao diretor do S.A., além das atribuições gerais constantes.
do art. 201, incumbe:
I - providenciar sôbre a distribuição do pessoal lotado no D. F . S. p .,
de acôrdo com 8'5 instruções do Chefe de Polícia;
II -

conceder licença aos chefes dos órgãos do S. A.;

IH

interpor pedidos de reconsideração ao Tribunal de Contas;

IV

autorizar a abertura de concorrências;

V -

decidir sôbre retificação

d~

nome;

VI -solicitar isenção de direitos e taxas alfandegárias e o desemjin,
raço de material nas alfândegas do pais, para êsse fim despachando papéis
e assinando atos e correspondência, destinados a quaisquer autoridades;
VII - autorizar o levantamento de cauções feitas para garantia de perfeita execução de acôrdos, ajustes ou contratos realizados pelos .órgãos do S.A.
Art. 144. Aos Chefes de Seção do S.A., além das atribuições gerais
constantes do art. 202, incumbe fornecer àS. O., na época por ela indi;
cade, os elementos necessários à organização da proposta orçamentária do

D.F.S.P.
Art. 145. Ao Chefe da S.P. do S.A. incumbe ainda:

I - dar posse aos ocupantes de cargos _e de carreiras privativos do D.F.S.P.,
exceto aos chefes de serviço diretamente subordinados ao Chefe de Polícia,
que tomarão posse perante essa autoridade;
II - _deliberar sôbre os pedidos de prorrogação de prazo para posse ~
exercício dos funcionários 80S quais se refere a primeira parte do item anterior;
lU
conceder licença aos ocupantes de cargos e de carreiras privativos
do D. F . S. P., e 2.0S extranumerários, com as exceções previstas na Iegislaçâo
em vigor.
Art. 146.
I -

n -

Ao Chefe da S.1\I1t. elo S.A. incumbe ainda:

decidir sôbre as compras de material que forem atr-ibuídas àS.lVIt.;
autorizar as "requisiçêes de material solicitado pelos órgãos do

D. F . S. P., podendo fazer a-lterações quanto ao mérito do pedido, à qualidade e quantidade do material:

III

aplicar penalidades aos fornecedores faltosos;

IV

corresponder-se com o D. F . C.

sôbre assunto relativo a mate-

rtal .
Art. 147.

Ao Chefe da S.C. do S.A. incumbe ainda:

I - propor ao Diretor do S.A. a adoção' de fórmulas impressas de requerimento, elaboradas mediante entendimento comas órgãos a que se destinam, para serem fornecidas; aos interessados, pela T. O. R.
II

~

visar certidões lavradas pelo arquivo.

A'l'OS DO PODER· EXECUTIVO

431

CAPíTULO XI

Do S. T.
SEÇÃO I
Da fina.lidade

Art. 148. OS. T ., diretamente subordinado ao Chefe de Polícia, tem
por finalidade privativa, no Distrito Federal:
I - organizar, dirigir e fiscalizar o trânsito de veículos, pedestres e
animais;
II - promover e executar a sinalização;
III - incumbir-se da habilitação e contrôle de condutores, de acôrdo com
os dispositivos legais.

SEÇÃO II
Da composição
Art. 149.

OS. T. compreende:

Seção de Habilitação e Registro (S.H.;
Seção Técnica (S. T.);
Seção de Fiscalização (S. F . ) ;
Seção de Infrações (S.l.);
Seção de Administração (Se. A-7);
Zonas de Trânsito (Z.T.).

Art. 150. Subordinados à S.F. funcionarão o Corpo Motorizado (C.Mt.)
e os Postos de Barreiras (P.Br.), e, à Sc. A-7 a Oficina de Conservação e
'Reparos (O.R.).
SEÇÃO III
Da competência

Da S-.H.
Art. 151.

À S.H. compete:

I ---.: examinar pedidos de aprendizagem inicial, bem como de habilitação de condutores de veículos;
II - encaminhar os candidatos a exames médico e técnico;
III - preparar licenças de aprendizagem e carteiras nacionais de habilitação ;
IV - examinar processos de substituição e revalidação de carteiras, pro..
videnciando a preparação das mesmas;
V - expedir guias de recolhimento de taxas e emolumentos relativos
a exames médico e técnico;
VI
organizar os prontuários dos condutores de veículos j
VII
lavrai' certidões referentes a veículos, seu. condutores e proprietários;
VIII
organizar o registro das carteiras nacionais de habilitação .expedidas pelos Estados e Territórios;
IX
organizar o registro dos veículos licenciados no Distrito Federal:
X - proceder à censura e averbação de partes relativas a infrações.
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Da S.T.
Art. 152.

ÀS. T. compete:

I pesquisar e identificar as causas que perturbam a segurança e efi,
ciência da circulação.. e examinar os estudos e apreciações relativos às mesmas,
propondo medidas para removê-las;
II
estudar e sugerir medidas de prevenção de acidentes;
III - fazer estudos sôbre tarifas de veículos de aluguel;
IV - pôr em prática os planos destinados a dotar de maior seguranca
e eficiência a circulação de veículos, pedestres e animais, nas vias públicas do
Distrito Federal;
V - realizar propaganda educativa e manter intercâmbio de info;_
mações e publicações relativas a trânsito público j
VI - providenciar a execução e conservação do serviço de sinalização;
VII - manter, na sede do S. T ., uma turma de permanente vigilância, a
qual se incumbirá também de prestar informações ao público, atender a reclamações e queixas e tomar conhecimento. das ocorrências, para efeito de registro
e providências cabíveis;
VIII - providenciar o reboque de veículos na via pública, e atender às
requisições feitas nêsse sentido, pelas autoridades competentes;
IX - expedir guias para depósito de multas, fora das horas de e:;pediente normal do S. T .;
X organizar os fichários dos pontos de estacionamento e os proutuários dos guardadores de automóveis.

Da S.F.
Art. 153.

ÀS. F. compete:

I _- proceder à fiscalização dos condutores e vistoria dos respectivos
veículos nas vias públicas, bem como à notificação, apreensão de documentos,
retirada de veículos da circulação e providências complementares;
II registrar e fiscalizar o emplacamento de veículos;
III - registrar a entrada, permanência e saída dos veículos estaduais e
internacionais;
IV - efetuar o exame e registro dos taximetros;
V fiscalizar a regulagem de velocidade dos veículos de transporte
coletivo abrangidos por _essa providência;
VI - realizar vistorias;
VII - fiscalizar as garages que explorarem comercialmente o estacionamenta, depósito, conserto ou pernoite de veículos, bem como oficinas, emprêsas
e estabelecimentos correlatos;
VIII - organizar o prontuário dos trocadores de veículos de transporte
coletivo.
Art. 154. Ao C. Mt. compete fazer ronda, proceder à fiscalização de
condutores e vistorias dos veículos nas vias públicas do Distrito Federal. e
executar os serviços especiais atribuídos pelo Diretor.
Art. 155. Aos P.Br. compete fazer vistorias e registrar, por espécie
e categoria, os veículos que entrarem no Distrito Federal ou dêle saírem, fiscalizando e relacionando os respectivos condutores.
Da S.l.
Art. 156.

ÀS. I. compete :

I - registrar e tornar efetivas as penalidades impostas aos infratores;
II - comunicar às repartições as infrações cometidas pelos condutores
de veículos oficiais;
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guardar as partes relativas a infrações, assim como os documentos

apreendid~s,,.. at.é a ex~cução das penalidades impostas €i o cumprimento das

demais e:ngenclas l.egals; .
.
. .
, .
IV - ' expedir e registrar as guias para recolhimenrn ou deposito de
multas, e fazer, quando cabível, a conversão de depósitos em multas;
V - registrar díàrlamente as infrações verificadas e as multas pagas;
VI - estudar e preparar para despacho as petições sôbn, penalidades
formuladas pelos infratores, e examinar os pedidos de prazo para dirigir, de
ondutores infratores, cujos recursos dependerem de diligências;
c
VII _ organizar os processos para exame médico dos condutores de
veículos responsáveis por acidente na via pública e demais casos previstos
em lei;
,
VIII - expedir guias para embarque de veículos, bem como para recolhimento ao Depósito Público, ou autorização de retirada do mesmo ;
IX - encaminhar as guias de recolhimento de taxas provenientes
da S.H.
Da Sc. A-7
Art. 157.

À Se. A-7 compete:

I - promover as medidas preliminares necessarras à administreçâo do
pessoal, material, orçamento e cü:municaç?es, a .cargo do ~erviço deA?ministração do D.F.S.P., com o qual devera funcionar perfeitamente articulada,
observando as normas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo;
II - executar o serviço mecanográfico em geral.

Art. 158. À O. R. compete vistoriar, conservar e reparar todo o équipamento do S. T. e executar os trabalhos externos de sinalização, atinentes
ao trânsito de veículos.
Das Z.T.
Art. 159.

Às Z. T. compete:

I -

dirigir e fiscalizar o trânsito de veículos, pedestres e animais;
II - fiscalizar os pontos de estacionamento e manter desimpedidos os
locais onde houver proibição regulamentar ou sinalizada.

SEÇÃO IV
Das atribuições privativas .do pessoal
Art. 160. Ao' Diretor do S. T ., além das atribuições gerais constantes
do art. 201, incumbe:
I promover reuniões dos chefes dos serviços oficiais e de instituições
particulares interessadas em assuntos de trânsito;
II - aplicar as' penalidades previstas pelo Código Nacional de Trânsito
e resolver sôbre os pedidos de justificação de infrações, bem como de relevaçào
e redução de multas;
In - emitir carteiras nacionais de habilitação, licenças para aprendizagem e demais licenças previstas pelo Código Nacional de Trânsito, bem como
substituir e revalidar carteiras e presidir aos exames técnicos, tudo de acêrdo
com os. dispositivos do mesmo Código;
IV -- determinar o recolhimento diário, mediante guia de contrôle.. à
Tesouraria do S.A. do D.F.S.P., das importâncias das multas, emolumentos
e taxas arrecadadas pelo Serviço;
V - determinar ou autorizar a execução das obras destinadas à sinalização.

Col. de "Leis -
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CAPíTULO XII

Do S. M.
SEÇÃO I
Da finalidade

Art. 161. O S.M., diretamente subordinado ao Chefe de Polícia, tem
por finalidade:
I - prestar assistência médico-social aos servidores do D. F. S. P.;
11 - examinar os servidores do D,F .S.P. para fins de processos administrativos e colaborar com o Serviço de Biometria Médica do Instituto Nacional
de Estudos Pedagógicos em assuntos de competência dêste;
III -- preceder a exames de sanidade e capacidade física de candidatos
a condutores de veículos e a reexames de condutores nos casos previstos em lei;

proceder a exames médicos, inclusive a verificação do estado de

IV -

embriaguez, em condutores de veículos para fins de processos administrativos; e
V - prestar assistência médica às pessoas detidas nos presídios do
D.F.S.P. e fiscalizar as condições higiênicas dos locais onde as mesmas se

.encontrem.
SEÇÃO II

Da composição
Art. 162.

OS. M. compreende:

Seção de Exames e Fiscalização (S.E.F.);
Seção de Observação e Tr-atamento. (S.O.T.);
Seção de Administração (Se. A-S) .
Parágrafo único. Diretamente subordinados ao chefe da S. O. T. haverá
um enfermeiro-chefe e um zelador.
SEÇÃO III

Da competência
Art 163.

À S.E.F. co:rr;pete:

I - examinar os servidores do D. F . S. P. para fins de processos adminietrativos e colaborar com o Servico de Biometria Médíce em exames para
fins de licença e abono de faltas ;
~
II - proceder a exames periódicos de saúde dos servidores do D.F.S.P.
e à vacinação e revacíneçâo ;
II
prestar socorros de urgência aos servidores do D. F . S. P., em suas
residências OlI nos locais de trabalho e encaminhá-los àS. O. T .• quando íôr
o caso;
IV - org-anizar as carteiras de saúde dos servidores do D.F.S.P.;
V - proceder a exames de sanidade -e capacidade física de candidatos
a condutores de veículos e a reexames de condutores nos casos previstos em lei;
VI -- preceder a exames médicos, inclusive à verificação do estado de
embriaguez, de condutores de veículos para fins de processos administrativos;
VII - estudar as medidas preventivas contra acidentes ou molésti.as que
possam atingi!' os servidores do D. F . S. P., quando no exercício de suas funções;
VIII - providenciar a adoção de medidas para a higienização dos locais
de trabalho e para o conforto do pessoal;
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IX - prestar, nos presídios do D.F.S.P., assistência médica às pessoas
detidas, fiscalizando as condições higiênicas dos locais onde se encontrem;
X - manter laboratório de análise, gabinete de oftalmologia, de RQio~X
e demais gabinetes necessários aos exames médicos'.
Art. 164.

À·S.O.T. compete:

I - prestar assistência médico-cirúrgico-hospitalar
aos servidores do
D.F .S.P. e às pessoas detidas nos presídios do referido Departamento, mantendo para êsse fim enfermarias, ambulatórios, centro cirúrgico, farmácia e demais dependências necessárias;
II - recolher às enfermarias os servidores do D. F . S. P. encaminhados'
pela S. E. F ., para observação em casos de moléstias alegadas e não comprovadas ou de sintomas subjetivos;
III - manter o registro dos doentes internados e dos tratamentos realizados na Seção;
IV - arrecadar, registrar, guardar e devolver os haveres dos doentes
internados;
V - fornecer à S.E.F. os dados referentes ao movimento clínico e cirúrgico para registro e, à Se. A~8, os elementos necessários a' levantamentos
contábeis e estatísticos.
Art. 165. À Sc. A-8 compete promover as medidas preliminares necessárias à administração do pessoal, material, orçamento e comunicações, a cargo
do Serviço de Administração do.D.F.S.P., com o qual deverá funcionar perfeitamente articulada, observando as normas e métodos de trabalho prescritos
pelo mesmo.
Parágrafo único.

À Se. A-8 compete ainda:

o registro dos candidatos a condutores e condutores de veículos exa'minados pelo S.M. e as respectivas conclusões médicas";
II - confeccionar relatórios e proceder a estudos e levantamentos estatísticos sôbre os trabalhos do S. M., visando o aspecto econômico-financeiro,
lI! - organizar o fichário do pessoa-I em exercício no S. M. para fins de
organização de escalas de serviço e de férias do pessoal;
,
IV - organizar e submeter à aprovação do Diretor as escalas de serviço
e de férias do pessoal do S. M.;
V - executar o serviço mecanográfico em geral.
I -

SEÇÃO IV

Das atribuições privativas do pessoal

Art. 166. Ao Diretor do S.M., além das atribuições gerais constantes
do art. 201. incumbe:
I - a responsabilidade técnica dos trabalhos e f} orientação científica
dos exames. tendo sempre em vista a natureza e a sua finalidade;
II - fazer com que seja mantido o segredo profissional nos pareceres exarados pelos médicos, comunicando às autoridades solicitantes e à Seção do
Pessoal do Serviço .de Administração do D.F.S.P. somente o número de
dias necessários para o tratamento. dos servidores examinados.
Art. 167. Ao Enfermeiro-Chefe, além das atribuições gerais constantes
do art. 203, incumbe:
I - a guarda e conservação de todo o material existente no Centro Cirúrgico, inclusive pelo Arsenal Cirúrgico, e providencial' com antecedência os
reparos e substituições necessários;
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Ir - permanecer na Seção dentro do horário que lhe fôr estabelecido e,
fora dêste, a qualquer hora do dia ou da .noite, quando a chamado;
lU -

assistir os médicos operadores;

IV proceder à esterilização do material cirúrgico, mantendo sempre
as caixas de material de urgência, prontas para ser utilizadas a qualquer momento, bem como gaze e algodão em estoque suficiente para atender aos gastos
do Serviço;
V requisitar do farmacêutico o material necessário ao Centro Cirúr,
gico., dando baixa, discriminadamente, do material gasto em cada inter,
vençêo:
VI orientar e fiscalizar o serviço dos enfermeiros-auxiliares, levando
eo conhecimento do Chefe da Seção qualquer irregularidade por êles praticada;
VII _, fornecer, mensalmente, para fins de estatística e documentação, o
movimento do Centro Cirúrgico, inclusive uma relação do material gasto.
Art. 168.
203, Incumbe:

Ao Zelador, além das atribuições gerais constantes do artigo

I ----.:... permanecer na Seção, dentro do horário que the fôr designado, só
se ausentando com autorização de seu chefe imediato, e comparecer ao S. M ..
a qualquer hora do dia ou da noite, quando fôr chamado;
II ter sob a sua guarda e responsabilidade todo o material das enfermarlas e ambulatórios, controlando o seu emprêgo e providenciando os 5U·
primentos necessários.

UI _ zelar pela limpeza e higiene das dependências do S. M., orientando
e fiscalizando os servidores encarregados dêsses misteres, e superintender os
serviços de cozinha, copa e rouparia;
IV - receber os Internandos, fornecer-lhes roupa, designar-lhes leito e tomar as demais medidas complementares.

CAPÍTULO

XII!

Da P. E.
SEçíío

1

Da Finalidade
Art. 169.

A P. E., diretamente subordinada ao Chefe de Polícia, tem

por finalidade principal o serviço repressivo, devendo a sua ação incidir nos
casos de maior gravidade, e sempre que os meios empregados pelo policiamento comum não Iôrem manifestamente adequados.
Art. 170.

AP. E. tem ainda como finalidade:

I _ reforçar os policiamentos de emergência, quando necessários;
U incumbir-se da proteção pessoal das altas autoridades nas cerimônias públicas;
III _ acompanhar, por determinação especial, em viaturas próprias, os'
carros da Presidência da República e outros, para efeito de livre trânsito
e proteção às pessoas que os ocuparem.
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II

Da Composição

Art. 171."

AP. E. compreende:

Seção de Instrução (S. I. ) ;
Seção de Alojamento (S. AI.);
Seção de Administração (Sc . A-9).
Art. 172.

Os policiais são classificados em Grupos de Choque.
SEÇÃO

Ill.

Da Competência

Da S. L
Art. 173.

À S .. I. compete:

I - cuidar do preparo físico e do aperfeiçoamento profissional dos polícias especiais;
II ......;: promover as medidas necessárias à realização de provas para ingresso na P. E.;
IH - manter uma Biblioteca e um Cassino.

Da S.AI.
Art. 174'. À S. AI. compete a manutenção, fiscalização e limpeza dos
locais de estada dos policiais em serviço.
Parágrafo único. AS. AI. compreende os dormitórios, refeitórios, cozinha, copa, barbearia, engraxate e demais serviços afins.

Da Se. A-9
Art. 175.

À Se. A-9 compete:

I promover as medidas preliminares necessanas à administração do
pessoal, material, orçamento e comunicações, a cargo do Serviço de Administração do D.F .S.P., com o qual deverá funcionar perfeitamente articulada,
observando as normas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo;
II executar o. serviço mecenográfico em geral;
lU superintender os serviços de almoxarifado;
IV - manter os serviços de transporte privativo e a respectiva oficina
de pequenos e urgentes reparos.
SEÇÃO

IV

Dce atribuições privativas do pessoal

Art. 176. Ao Chefe de dia, além das atribuições gerais constantes do
art. 202, incumbe:
I - substituir o Comandante, na sua 'ausência;
II - fiscalizar os serviços dos Grupos de Choque, zelando pela rigorosa
observância das ordens existentes, disciplina e. instrução e encerrar os pontos
de serviço;
UI - ter sob sua guarda o material de emergência para os Grupos de
Choque, além dos documentos oficiais indispensáveis ao serviço;
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Art. 177. Aos Chefes de Grupo, além das atribuições gerais constantes
do art. 203, incumbe:
1 - chefiar os Grupos de Choque e superintender e fiscalizar os serviços
atinentes aos mesmos, comunicando ao Chefe de dia tôdas as ocorrências;
II - ter sob a sua guarda todo o material distribuído ao Grupo de Choque
sob sua chefia.

CAPÍTULO XIV

DoS. 'l'p.
SEÇÃO I

Da Finalidade

o

Art. 178.
S. Tp., diretamente subordinado ao Chefe de Polícia, tem
por finalidade executar os serviços de transporte terrestre e marítimo e manter
e reparar todo o material meto-mecanizado do D. F. S. P.
SEÇÃO II

Da Composição
Art. 179.

P

S.Tp. compreende:

Assistência Policial (A. P. );
Garage e Oficina Mecânica (G.O.M.);
Seção de Administração (Se. A-lO);
Almoxarifado e Abastecimento (A. A. ) .
Art. 180. A A. P. compreende o Posto Central e os Postos de Serviço
que forem julgados necessários.
Art. 181. A G. O. M. compreende as Turmas de Garage (T. G.) e
de Oficina Mecânica (T. O. M.); subordinados à T. G. haverá Parques
de Estacionamento (P. E.) que forem julgados necesséríos .
Art. 182. O A. A. compreende as Turmas de Almoxarifado (T. A.)
e de Abastecimento (T. Ab.).

Seção III
Da Competência

Da A. P.
Art. 183. À A. P. compete transportar presos, loucos, mendigos e ca-dáveres, mediante requisição das autoridades competentes.

Da G. O. M.
Art. 184. À T. G. compete guardar, Iirnper e anotar os defeitos do
'material moto-mecanizado do D. F . S. P.
Art. 185. À T. O. M. compete reparar e consertar o material de transporte do D. F. S. P. e substituir as peças necessárias.
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Da. Se. A-lO
Art. 186.

À Sc. A-lO compete:

I promover as medidas preliminares necessarres à administração do
pessoal, material, orçamento e comunicações, a cargo do Serviço de Administração do D. F . S. P., com o qual deverá funcioner perfeitamente articulada,
observando as normas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo;
II executar o serviço mecanográfico em geral.
Do A.A.
Art. 187. À T .A. 'compete guardar e distribuir ~s peças sobressalentes,
acessórios, pneumáticos e câmaras de ar destinados ao material' moto-mecanizado do D.F.S.P.
Art. 188. A T.Ab. compete abastecer de combustível e lubrificante o
material moto-mecanizado do D. F . S. P .
CAPíTULO

xv

SEÇÃO I

Dos D. P.
Da Finalidade
Art. 189. Os D.P., diretamente subordinados ao Chefe de Polícia, têm
por finalidade, em geral, a vigilância, manutenção da ordem e tranqüilidade
públicas e repressão e processamento das infrações penais.
SEÇÃO II
Da Composição
Art. 190. Os D.P., em número de tr-inta (30), terão suas jurisdições
fixadas em Portaria do Ministro da Justiça.
Art. 191. Cada D. P. terá um Cartório.
SEÇÃO III
Da Competêncíe
Art. 192. A jurisdição das autoridades distritais é limitada à zona dos
respectivos Distritos, salvo a hipótese de prorrogação por ato expresso do .Cbefe
de Policia.
Poderão, entretanto, ordenar intimação ou outras diligências fora dos
seus Distritos, uma vez que tais intimações e diligências se prendam a inquéritos e processos em que lhes caiba funcionar.
Dos Cartórios
Art. 193. Compete aos Cartórios realizar inquéritos e processar contravenções, sob a. presidência do Delegado, confeccionar o expediente, escrituração
e arquivo das Delegacias.
Art. 194. Os Cartórios terão um arquivo de cópias de expediente e de
todos os documentos relativos à Delegacia e os seguintes livros:
I - um livro de registro de inquéritos e processos, em que serão lançados
cronológica e numêrícamente, em colunas verticais, os números, os nomes dos
acusados, filiação, côr, idade, estado civil, naturalidade, grau de instrução, pro..
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fissão, data do mícío, classificação, instrumento do crime, natureza do processado, destino do acusado, valor da fiança, destino dos autos, remessa, baixa,
devolução e histórico;
II - um livro de inventário dos bens móveis da Delegacia;
lU - um livro de inventário da Delegacia, onde serão consignados os 'documentos, ordens de serviço, portarias e autos de correição e de entrega do
Cartório;
I
IV - um livro de registro de objetos errecedados, em que serão anotados
todos os objetos depositados na Delegacia, com indicação de procedência e destino ou recibo. numerados devidamente;
V - um livro de rêrmos de fiança, de conformidade com o art. 329 do
Código do Processo Penal;
VI
um livro de protocolo de papéis expedidos;
VI! - um livro de protocolo de remessa de autos;
VIII - um livro de correspondência oficial recebida;
IX - um livro para registro de custas.
SEÇÃO IV
Das atribuições privativas do pessoal
Art. 195. Aos Delegados Distritais, além das atribuições gerais constantes
do art. 201, compete:
I - providenciar, de acôrdo com as leis, relativamente à prevenção dos delitos, sinistros, riscos e perigos comuns;
II - mandar instaurar inquéritos para apurar crimes e processar 6:'S contravenções ocorridas na respectiva jurisdição e, não atribuídos à. competência
prívatíva de outra autoridade;
III - julgar os exames de corpo de delito;
IV - prender os réus em flagrante delito ou contravenção, os indiciados
antes da culpa formada, .contra os quais houver mandado ou ordem de prisão
expedida por autcridade competente, os pronunciados em crimes não afiançados
ou em crimes inafiançáveis e .os indivíduos que tiverem sido condenados;
V - representar à autoridade judiciária eôbre a necessidade ou conveniência da prisão preventiva de indiciados em inquéritos instaurados;
VI ' - arbitrar e conceder a fiança criminal;
VII - dar buscas e fazer apreensões nos casos e com as formalidades
prescritas em lei;
VIII - participar à autoridade competente a ausência. das pessoas que se
houverem retirado da jurisdição, com destino ignorado, e o óbito dos que, nos
têrmoe da legislação 'em vigor, não houverem deixado herdeiros ou sucessores
notoriamente conhecidos, acautelando os respectivos bens até o comparecimento
de quem tenha qualidade para arrecadá-Ice;
IX - proceder, relativamente aos bens achados, de ecôrdo com o que dispõe
o art. 591 do Código de Processo Civil, observando, quando houver fundada
suspeita de que os mesmos tenham sido subtraídos, o que preceitua o art. 594
do mesmo Código;
X - comunicar ao diretor geral do Departamento Nacional do Trabalho,
para a aplicação da respectiva multa, a falta de comunicação, no prazo legal,
dos acidentes no trabalho que, por outra via houverem chegado ao conhecimento da Delegacia, procedendo a inquérito policial quando tal procedimento
fôr requisitado por autoridade competente;
XI - estabelecer, em casos de incêndio, rigoroso isolamento do local, s.' fim
de facilitar a ação do Corpo de Bombeiros e demais autoridades, requisitando,
para tal, a. força que fôr julgada necessária, por intermédio da Delegacia de dia;
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XII ~ providenciar, em caso de incêndio, para que sejam acautelados os
salvados existentes, devendo, nesse sentido, e sem prejuízo de suas atribuições,
facilitar a atuação dos Delegados do Instituto de Resseguros do Brasil (I.R.B.);
XIII ~ promover, em caso de incêndio,. a apreensão dos livros e de tudo
quanto possa contribuir para esclarecimento do fato, mandando proceder a
exame nos escombros ou na parte incendiada dos prédios, findo o que fará
eritrega do local ao I.R.B.';
XIV - dividir a jurisdição em zonas de fiscalização, etríbuíndo aos Comissários a responsabilidade sôbre cada zona;
XV ~ ter sob sua vigilância o meretrício, os menores nas condições
previstas no Título VII, Capítulo III, da Parte Especial do Código Penal, os
vadios e mendigos, providenciando em cada caso de acôrdo com as instrucões
emanadas da respectiva Delegacíe especializada;
XVI ~ providenciar para que tenham conveniente destino os loucos e
enfermos encontrados nas ruas;
XVII ~ comunicar ao S. T. os acidentes de veículos ocorridos em sua>
jurisdição. enviando cópias dos respectivos registros e, dentro de 24 horas, acompanhados da segunda via do talão respectivo, os depósitos para gerantia das
multas por infração do Código Nacional do Trânsito;
XVIII ~ remeter à S.E. do·S.A., de acôrdo com os modelos aprovados,
o mapa das prisões efetuadas na véspera, e a relação das ocorrências registradas e, mensalmente" uma relação dos processos saídos da Delegacia.
XIX -

enviar à Corregedoria.

a) diàriamente, cópias das ocorrências registradas no livro competente;
b) imediatamente após a remessa dos processos a Juízo, cópias dos relatórios que os instruirem;
c) mensalmente. até o quinto dia util, um resumo dos fetos registrados
durante o mês e um mapa do movimento de processos no Cartório, de acôrdo
com os modêlos fornecidos;

xx - comunicar à Corregedoria, imediatamente, a devolução de inquéritos e processos baixados;
XXI requisitar ao Diretor do I. M. L. os exames que forem necessários para a demonstração e comprovação judicial da existência de crimes,
e julgá-los;
XXII ~ solicitar à D. P. T. as investigações e pesquisas que julgar
necessárias à elucidação de crimes ocorridos em sua jurisdição, bem como as
perícias e pesquisas científicas, utilizando-as na forma da legislação vigente;
XXUI ~ mandar proceder às investigações necessárias para averiguação
da vida pregressa dos acusados de crimes ou contravenções, de acôrdo com
o que dispõe a respeito a legislação em vigor, recorrendo à D. P. T. quando
necessário;
XXIV proceder, quando fôr o caso, à reprodução simulada de fato
criminoso, com assistência e colaboração' do G. E. P., observadas as restrições impostas em lei;
XXV ~ fazer, depois de realizadas tôdes as diligências do inquérito,
minucioso relatório do que tiver sido apurado, enviando os autos ao Juiz
competente, observadas as normas- do Código de Processo Penal;
X:XVI dar, quotidianarnente, . duas audiências, sendo uma de dia e
outra à noite, conservando-se na Delegacia dentro do horário fixado pelo
Chefe de Polícia, salvo serviço externo de policiamento ou diligência, e à
noite, o tempo necessário para atender às partes e à regularidade do serviço.
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Art. 196. Aos Comissários de Policia, além das atribuições gerais
constantes do art. 202, compete:
I velar constantemente e com assiduidade sôb~e tudo quanto possa
interessar à prevenção dos delitos e contravenções;
II - prestar auxílio aos Delegados- nas investigações para descoberta de
crimes e de seus autores e co-autorea ;
IH - dar parte ao Delegado dos crimes e contravenções que forem cometidos em seus Distritos, logo que dêles tenham conhecimento, mencionando
as testemunhas, suas residências ou lugares em que trabalham ou são encontradas;
IV -

fazer prender os criminosos em flagrante, os pronunciados não

afiançados ou em crimes inafiançáveis, aquêles contra os quais houver mandado ou ordem de prisão preventiva e os condenados à prisão;

V - dar aviso ao Delegado acêrca dos criminosos' e pessoas suspeitas que
existam no Distrito;
VI - providenciar para que seja prestado todo o auxílio às pessoas que,
na via pública, fôrem vítimas de mal repentino, de acidentes ou receberem
ferimentos ou contusões, conduzindo-as para lugar onde lhes possam ser ministrados os primeiros socorros médicos;
VII - expedir guias para recolhimento de cadáveres ao I. M. L. e de
loucos ao Hospital Psiquiátrico:
VIII - atestar, quando requerido ao Delegado, a identidade, residência,
estado civil e pobreza das pessoas residentes na jurisdição, bem como qualquer outra circunstância para a prova da qual seja exigido, por lei, atestado
de - autoridade policial;
IX - permanecer de plantão, na Delegacia, durante 24 horas, alternadamente, de acôrdo com a escala organizada;
X - conhecer preliminarmente, durante o plantão, dos fatos criminosos
que chegarem ao seu conhecimento, fazendo as necessárias investigações e diligências, intimando os acusados, ofendidos e testemunhas Para a primeira
audiência do Delegado, ao qual darão de tudo ciência para proceder como
de direito;
XI - solicitar o comparecimento dos órgãos técnicos aos locais de
crimes, acidentes e desastres, nos casos em que, para melhor esclarecimento
do fato, seja necessário o competente exame;
XII - transportar-se, imediatamente, ao ter conhecimento da prática de
um crime, ao lugar onde êste tenha sido cometido, providenciando no sentido
de impedir qualquer mudança no estado das coisas, até a chegada dos peritos
dos órgãos técnicos;
.
XIII proceder, terminados os exames periciais, à arrecadação dos
instrumentos do crime e de tudo quanto possa contribuir para caracterização
do delito e respectiva autoria, entregando-os ao Delegado, para o-s fins de
direito;
XIV - providenciar-para que não 'sofra qualquer alteração, até ultimação
do exame pericial, o local onde se tenham verificado acidentes e desastres de
que resultem morte ou lesões corporais ou dano em coisas de propriedade da
União;
XV - dar; em caso de incêndio, aviso imediato ao Delegado do Distrito, ao Delegado de dia e ao Corpo de Bombeiros, tomando tôdae as providências urgentes até a chegada da autoridade superior;
XVI registrar no Livro de Ocorrências os' fatos mais importantes,
mencionando, em relação a cada individuo prêso ou acusado, o nome, naturalidade, filiação, estado civil, idade, profissão e residência declarados na que-
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lificação, ou indicados pelo autor da comunicação; a hora, motivo e a ordem
de prisão e à disposição de que autoridade se acha; o nome, a profissão e a
residência das testemunhas;
XVII - mandar lavrar, presidir e assinar, quando de dia à Delegacia e
na ausência do Delegado, por motivo de serviço ou circunstância ocasional, os
autos de prisão em flagrante, dando nota de culpa ao acusado;
XVIII - fazer um sucinto registro, no Livro de Ocorrências, das petições
e ofícios dirigidos ao Delegado e de que deva ou possa resultar ti instauração
de inquérito policial;
XIX - mencionar, no Livro de Ocorrências, discriminadamente, os ob[etos, dinheiro e valores que arrecadarem, entregando-os em Cartório, mediante recibo.
Art. 197. Aos Escrivães-Chefes de Cartório, além das atribuições
gerais constantes do art. 202, incumbe:

I - dirigir e fiscalizar todos os trabalhos do Cartório, escriturando ou
orientando a escrituração dos respectivos livros;
II - autuar os inquéritos e processos iniciados, distribuindo-os equitativamente entre os escrivães;
III - subscrever os autos e têrmos lavrados pelos demais escrivães e
fiscalizar o andamento dos inquéritos e processos que lhes forem distribuídos,
providenciando sôbre as irregularidades encontradas, sob pena de responsabilidade;
IV - fornecer certidões a requerimentos de partes, uma vez despachados
pelo respectivo Delegado e as que, sem dependência de despacho, sejam requeridas verbo ed verbwn, uma vez que não constituam segrêdo;
V - proceder a todos os têrmos de natureza processual, bem como lavrar
os autos de prisão em flagrante, as procurações "apud-acta"; os autos de apreensão, depósito, entrega, acareação, reconhecimento, qualificação, colheita de
material gráfico, os têrmos de declarações de fiança, de compromisso de representação; os mandados de intimação, condução, busca e apreensão, e mais autos
e têrmos processuais, subscrevendo-os quando lavrados pelos demais escrivães;
VI - lavrar os têrmos de conclusão, data, juntada, remessa e recebimento,
na forma do item anterior;
VII - mandar proceder a todo o serviço de expediente e estatística a'tinente à Delegacia, em cumprimento a ordens superiores e do respectivo Delegado;
VIII - estar presente às correições procedidas pela Corregedoria, prestando
tôdas as informações que lhes fórem solicitadas;
IX - lavrar os têrmos de abertura e encerramento dos livros do Certôrio, os quais serão assinados e as fôlhas rubricadas pelo Delegado, devendo o
de Fiança ser visado pelo Corregedor;
X - levantar, mensalmente, os mapas de movimento do Cartório e mais
dados estatísticos referentes, remetendo-os a quem de direito;
XI - providenciar sôbre o recolhimento das fianças prestadas, no prazo
improrrogável de 72 horas, sob pena de responsabilidade. certificando no respectivo livro o número da guia e a data do recolhimento;
XII - providênciar sôbre o recolhimento de depósitos de multas no prazo
de 24 horas, e até o dia 5 de cada mês. do valor das taxas de cadastro arrecadadas;
XIII acompanhar o Delegado' nas diligências externas em razão do
ofício;
.
XIV - velar pela observância dos prazos legais de ultimação e remessa de
inquéritos e processos, bem como dos que forem fixados pela Justiça ou pela
Corregedoria para a realização de diligências, fazendo os autos conclusos ao
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respectivo Delegado, com antecedência de 48 horas, pelo menos, de sua
exprraçao, com informação sôbre os motivos do retardamento;
XV - comunicar à Corregedoria, imediatamente, a devolução dos inqng.,
ritos ou processos baixados;
XVI - proceder à entrega do Cartôrío, no prazo de 72 horas, a seu substituto, legalmente designado, transferindo-lhe inquéritos e processos, objetos
apreendidos e depositados, móveis, arquivos, livros devidamente escriturados emais materiais; da entrega será lavrado auto circunstanciado que, registrado no
livro competente, será remetido à Corregedoria.
Art. 198 - Aos demais Escrivães, além das atribuições gerais constan.,
tes do art. 203, compete:
I - providenciar sôbre tudo que se relacione com inquéritos e processos
que lhes forem distribuídos, inclusive ofícios, investigações, informações, boletins individuais e outras diligências, praticando todos os atos referidos nos ítens
V, VI e XIII do artigo anterior, os quais deverão ser examinados e subscritos
pelo Escrivão-Chefe;
II - substituir o Escrivão-Chefe em seus impedimentos ocasionais, subscrevendo os atos que àquele competem;
III - responder pelo expediente do Cartório em obediência à escala mensal que será organizada pelo Escrivão-Chefe e aprovada -pelo Delegado, escala a que também concorrerá o Escrivão-Chefe, quando o exigir a neceesí.
dade do serviço;
IV - conservar-se em contacto Com a Delegacia fora das horas de expediente e quando responsável pelos serviços do Cartório, de forma a poder atender com presteza a qualquer chamado;
V - prestar contas imediatas ao Escrivão-Chefe do valor das fianças e
custas depositadas, para o necessário recolhimento e selagem;
Art. 199 -

Aos Oficiais de Diligências, compete:

I - dar cumprimento aos mandados regularmente expedidos;
II - proceder ao recolhimento, à repartição arrecadadora, mediante guia
expedida pelo Escrivão, das fianças depositadas em Cartório;
III - conduizr os autos de inquérito ou processo para distribuição, e para
entrega em Juízo e outras autoridades e, bem assim, os objetos que lhes digam
respeíto:

IV - proceder à notificação de pessoas que devam prestar declarações;
V - comparecer diariamente ao edifício-sede, dali conduzindo para a Delegacia a correspondência e processos que lhe' forem destinados;
VI - conduzir, entregar e distribuir o expediente da Delegacia;
VII - prestar aos Escrivães o auxílio que lhes fôr solicitado, em diligências
de inquéritos ou processos.

TiTULO IV
Das atribuições gerais do pessoal
Art.200.

Ao Chefe de Polícia incumbe:

I - dirigir, coordenar e fiscaliza-r os trabalhos do D.F ,S.P. e representâ-Io em suas relações externas, correspondendo-se diretamente com o Govêrno
Federal e dos Estados;
II - cumprir e fazer cumprir as ordens e instruções que receber do Ministro da Justiça;
III - despachar, pessoalmente, com o Ministro de Estado;
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IV - exercer s. polícia administrativa relativamente aos servicos dos mi.nistérios federais e da, municipalidade, do Distrito Federal, de acô;do com as
respectivas autoridades;
V - avocar qualquer inquérito instaurado no D. F . S. P.· e bem assim execer direta,mente tôdas as atribuições cometidas aos chefes dos órgãos Integraotes do Departamento;
VI - determinar a instauração de processos administrativos e de inquéritos policiais, podendo atr-ibui-los a qualquer autoridade policial a seu critério;
VII - baixar portarias, instruções e ordens de serviço;
VIII - despachar com os chefes dos órgãos que lhe são subordinados, podendo delegar poderes aos mesmos para decidir em seu nome;
IX - reunir, periódicamente, os chefes dos órgãos que lhe são subordinados; para discutir e assentar providências relativas aos serviços afetos ao

P.F.S.P.;
X ' - opinarem todos os assuntos relativos ao D.F.S.P., dependentes de
solução de autoridades superiores, e resolver os demais, ouvidos' os órgãos que
compõem o Departamento;
XI - determina-r o cancelamento de notas;
XII ~ conceder passaportes nos têrmos da Iegísleção em vigor, assinando
os mesmos;
XIII - ordenar as despezas que 'não dependerem de .expressa autorização
do Ministro da Justiça;
XIV - , antecipar ou prorroger o período normal de trabalho;
XV - determinar a organização, conforme as necessidades de serviço, de
horários especiais;
XVI - determinar ou autorizar a execucêo de serviço externo;
XVII - movimentar, de acôrdo com a ~conveniênci; do serviço, o pessoal
lotado no D.F.S.P.;
XVIII - designar e dispensar os ocupantes de funções gratificadas, cuja
designação lhe caiba;
XIX - designar os professores da E. P.
XX - edmitir, readmitir e dispensar, na forma da legislação, o pessoal
extranumerário;
XXI - organizar a escala de férias do pessoal que lhe fôr diretamente
subordinado e aprovar a dos demais servidores;
XXII - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem
diretamente subordinados;
XXIII - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão
até 30 dias, aos servidores lotados no D. F . S. P. e 'propor ao Ministro de Estado a aplicação da penalidade que exceder de sua alçada;
XXIV - conceder gratificações pecuniárias a pessoa, embora estranha à
Polícia, que descobrir e prender algum criminoso, impedir a perpetração de
algum delito, ou que tiver prestado serviços relevantes à administração policial:
XXV - apresentar, anualmente, ao Ministro de Estado, relatório sôbre as
atividades do D.F.S.P.

ArL 201. Aos Diretores das Divisões; Corregedor; Diretores da Guarda
Civil, dos Institutos e Serviços, Delegados especializados e Distritais e ao Comandante da- Polícia Especial, além das atribuições privativas enumeradas nos
capítulos próprios do Título III, incumbe:
I - orientar e coordenar as atividades dos órgãos respectivos;
II - despachar pessoalmente com o Chefe de Polícia;
111 - baixar portarias, instruções e ordens de serviço;
IV - submeter, anualmente, ao Chefe de Policie, o plano de trabalho de
órgão respectivo;
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v - apresentar, anualmente, ao Chefe, de Polícia, relatório sôbre as ativi~
dades do órgão respectivo;
VI - propor, ao Chefe de Polícia, as providências necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços;
VII - reunir, períõdlcamente, os, chefes dos órgãos que lhes forem eubordínados para assentar providências relativas ao serviço, e comparecer às reuniões
para as quais sejam convocados;
VIII - opinar em todos os assuntos relativos às atividades do Serviço, de-

pendentes de solução de autoridades superiores, e resolver os demais, ouvidos
os 'órgãos que compõem o Serviço;
IX - organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho
com horário especiel;
X - determinar ou autorizar a execução de .serviços externos;
XI - movimentar, de acôrdo com a conveniência do serviço; o pessoal
em exercício nos órgãos respectivos;
XII - expedir boletins de merecimento de funcionários que lhes forem
diretamente subordinados;
XIII _ organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe fôr díretamente subordinado e aprovar a dos demais servidores;
XIV - elogiar e impor penas disciplinares aos seus subordinados, iriclueive D de suspensão até 15 dias, e representar ao Chefe de Polícia quando a penalidade não couber na sua alçada;
XV - antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho;
XVI - designar e dispensar seu secretário e, com a eprovaçâo do Chefe
de Polícia, os ocupantes de funções gratificadas do respectivo órgão;
XVII propor a admissão e dispensa, na forma da Iegislaçâo em
vigor, do pessoal extranumerário;
XVIII corresponder-se, diretamente, sôbre os assuntos de sua competência, com os diversos órgãos do D .. F. S. P., devendo dirigir-se, porém,
a quaisquer outras autoridades, por intermédio do Chefe de Polícia, ressalvadas
as exceções legais.
Art. 202. Aos demais Delegados e aos Diretores ou Chefes responsáveis
por serviços, imediatamente subordinados às autoridades a que se refere o
artigo anterior, compete:
I - dirigir, coordenar e fiscalizar a execução dos trabalhos;
II - baixar instruções para a orientação dos trabalhos respectivos;
rn - despachar pessoalmente com o chefe imediato;
IV apresentar mensalmente, ao chefe imediato, um boletim dos trabalhos no respectivo setor e, anualmente, um relatório dos trabalhos realizados
e em andamento;
V - distribuir o pessoal de acôrdo com a conveniência do serviço;
VI expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes fôrem
diretamente subordinados;
VII expedir certidões- e atestados;
VIII - organizar e submeter à aprovação de seu chefe imediato a escala
de férias do pessoal que lhes fôr subordinado;
IX elogiar e impor penas disciplinares, aos seus subordinados, inclusive a de suspensão até 8 dias, e representar B.O chefe imediato, quando
a penalidade não fôr de sua alçada.
Art. 203 Aos demais encarregados de serviços, imediatamente subordinados 80S chefes constantes do artigo anterior. cabem as mesmas atribuições do referido artigo, podendo, em relação aos seus subordinados, elogiá-los
e impor-lhes somente penas disciplinares de advertência e repreensão e representar, ao chefe imediato, quando a penalidade não fôr de sua alçada;
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Art.

204.

Ao Chefe do Gabinete compete:

I executar e fazer executar tôdas as ordens e ínstrucêes que receber
do Chefe d'e Polícia e inteirar-se dos serviços, do D. F.8.~ P., bem como
dos assuntos trazidos ao conhecimento da Chefia, submetendo-os à' decisão do
Chefe de Polícia ou os resolvendo de ordem e em nome dêste:
II abrir a correspondência, estudar, preparar e encaminhar todos os
papéis e processos que lhe fôrem distribuídos pelo Chefe de Polícia, bem
como despachar o expediente que lhe fôr determinado;
lI! distribuir, orientar e coordenar os serviços do Gabinete, fiscalizando o seu' bom andamento.
Art. 205. Ao Assistente Militar, Oficiais de Gabinete e Ajudante de
Ordens, incumbe executar os trabalhos que lhes forem determinados pelo
Chefe de Polícia ou pelo Chefe de Gabinete.
Art.
pete:

206.

Aos Chefes de Portaria, além das atribuições gerais, com-

I manter entendimentos diretos com os Chefes dos órgãos situados
no edifício-sede, tendo em vista o exato cumprimento das obrigações regimentais;
11 atender e dar informações às pessoas que tiverem interêsses a
tratar no D, F. S. P.;
IH - providenciar quanto ao, hasteamento do pavilhão nacional, no
dia em que fôr determinado.

Art.

207,

Aos Secretários compete:

I ~ atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o respectivo
chefe, encaminhando-as ou dando-lhe conhecimento do assunto a tratar;
II - representar o respectivo chefe, quando para isso fôr designado;
IH - redigir a correspondência pessoal do respectivo chefe.
Art. 208. Aos Servidores que não tenham atribuições especificadas
nesta Regimento, incumbe executaras trabnlhos· que lhes forem determinados
pelo chefe imediato.

TiTULO V
Da lotação
Art. 209. O D. F. 8, P ..tem a lotação aprova-da por Decreto.
Parágrafo único. Além dos funcionários constantes da lotação,
D. F. s. P. poderá ter pessoal extranumerário.

o

TiTULO VI
Do horário
Art. 210. O horário normal de trabalho do D. F. S. P. será fixado
pelo Chefe de Polícia, respeitado o número de horas semanais ou mensais
estabelecido para o Serviço Público Civil.
Art. 211. A freqüência do pessoal em trabalho externo será verificada
por boletins diários de produção, controlados pelo superior imediato.
Art. 212. O horário da Portaria será determinado em ato do Diretor
do 8. A., obedecidas as seguintes normas:
I - oito horas de trabalho diário para o pessoal operário em geral;
H escalas, obedecendo ao mínimo de quarenta e quatro horas de trebalho semanal, para os vigias e demais trabalhadores sujeitos a regime de
plantão;
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UI seis horas de trabalho diário para os cabineiros, devendo, nas
horas de movimento intenso dos elevadores, o trabalho ser- realizado em duas
partes, de três horas cada uma, com o mínimo de uma hora de descanso entre
elas, obedecendo-se na organização das escalas, à condição mínima de trinta
e seis horas de trabalho semanal.
Parágrafo único. Os trabalhos de limpeza serão realizados, fora das
horas de expediente.
Art. 213. O expediente da Tesouraria só poderá ser encerrado quando
concluídos os seus trabalhes díários ,
Parágrafo único _ As atividades de recebimento ou pagamento abran-,
gerão quatro horas de trabalho diário, no mínimo.
Art. 214. Não estão sujeitos a ponto os Diretores e Chefes dos órgãos
componentes do D. F. S. P., devendo, porém, observar o horário fixado.

TiTULO VIl
Das substituições
Art. 215 - Serão automàticamente substituídos em suas faltas e impedimentos eventuais até so dias;
I ----'. o Chefe de Polícia, pelo Diretor da D. P. S. e, na sua f Dita , por
autoridade indicada pelo 'Chefe de Polícia e designada pelo Ministro de Estado
da Justiça e Negócios Interiores;
II - os ocupantes de cargos em comissão, por servidores designados pelo
Chefe de Polícia e. conforme o caso, por indicação do chefe imediato;
lU - os ocupantes de funções gratificadas, por servidores designados pelos
chefes imediatos.
Parágrafo único Haverá, sempre, servidores previamente designados
para as substituições de que trata êste artigo.

TiTULO VIll
Disposições gerais
Art. 216 - As Secretarias ou Departamentos de Segurança e Chefaturas
de Polícia dos Estados, e os serviços correspondentes nos Territórios, receberão
orientação do D. F.- S. P. sôbre assuntos de ordem política e social, relacionados com a segurança política do país.
Art. 217 - Os agentes do D. F. S. P., quando destacados para qualquer
parte do território nacional, receberão das autoridades federais, estaduais ou
municipais todo o apoio e assistência necessários ao perfeito cumprimento da
missão que lhes houver sido confiada.
Ar1. 2.18 - As autoridades distritais permanecerão em suas residências
quando de sobreaviso, deixando indicação precisa sôbre o local onde possam
ser encontradas se tiverem necessidade de se ausentar; nos casos de prontidào,
assumirão imediatamente os seus postos, onde ficarão até haver .cessado o motivo determinante da providência.
Art. 219 - Tôda autoridade policial que testemunhar qualquer ocorrência
Que reclame intervenção policial providenciará, obrigatoriamente, como fôr conveniente e de ecôrdo com a lei, até o comparecimento da autoridade competente, ainda que fora de servlço ou escapando a ocorrência à sua alçada ou jurisdição.
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Art. 220 As autoridades policiais, bem 'Como os demais servidores
do D. F. S. P. com funções estritamente policiais, serão recolhidas a quartéis
ou a prisão especial, à disposição da autoridade 'Competente, quando' sujeitas à
prisâo antes de condenação definitiva.
Art. 221 - Nenhum servidor do D. F. s. P. poderá fazer publicações
e conferências, dar entrevistas ou escrever sôbre assuntos de que tenha- conhecimento em virtude de seu cargo, sem autorização escrita do Chefe de Polícia.
Art. 222 - Só poderão assistir aos trabalhos do I. M. L. e do G."E. P.,
é1companhá~los ou nêlea intervir, o Chefe de Polícia ou pessoa por êle especialmente desígnede, o Corregedor, os respectivos Diretores e o da D. P. T., as
autoridades requisitantes e os representantes do Ministério Público.
Art. 223 - Os Diretores da Penitenciária e do Presídio e dos demais estabelecimentos penitenciários informarão o I. F-. P.· sôbre 'qualquer alteração
relativa aos presos ali recolhidos, providenciando sôbre a identificação, quando
necessário, dos que falecerem.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1945. -

DECRETO N.o 17 .906

~ DE

27

DE

Alexandre Marcondes Filho.

FEVEREIRO DE 1945

Altera. o art _ 17 do Regimento do Departamento do Interior e da Justiça,
do Ministério da Jus,figa. e Negócios Interiores

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-tigo 74, letra a. da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 17 do Regimento baixado com o Decreto n.? 17.546,'
de 5 de janeiro do corrente ano, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17.

À

S.N.E. compete:

a) examinar e estudar as seguintes matérias:
I relações da administração dos Estados com o Govêrnc
Federal;
11 - regime de intervenção;
III autorização ou aprovação do Presidente da República,
recursos contra os atos dos interventores, competência dos Conselhos Administrativos, sistema do Decreto-lei n.? 1.202;
IV - atos do Govêrno dos Estados e dos Municípios que, em
virtude da Constituição ou de leis federais, estão sujeitos a limitacões e a normas próprias;
V atividades ou competência interferente da União e dos
Estados;
b) exercer as atividades de secretaria da Comissão de Estudos
dos N egócios Estaduais".

Art. 2.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO V A.."qGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Colo de Leis -
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DECRETO N,o 17.907 -

DE

27 DE FEVEREIRO DE 1945

Dispõe sôbre a Tebeln Numérica Ordinária de Extranumerário~mel2SlJ1ista da
Comissão de Estudos dos NelJócios Bcteâueie, do Mitústério da Justiça e
Negácioe Interiores

o Presidente de República, usando da atribuição que lhe confere o erti,
go 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0

Fica suprimida a Tabela Numérica Ordinária de Extranum-,

rárto-mensalista da Comissão de Estudo dos Negócios Estaduais, do Minis-

tério da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2.° As funções integrantes da Tabela a que se refere o artigo anterior ficam incluídas, de conformidade com a relação anexa', na Tabela Numérica Ordinária de 'Extranumerário-mensalista do Departamento do Interior
e da Justiça, do mesmo Ministério, e continuam exercidas pelos seus atuais
ocupantes.
Art. 3.°

Êste decreto entrará em vigor a 1 de março de 1945.

Rio de Janeiro, em 27 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e
57. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
DEPARTAMENTO DO INTERIOR E DA JUSTIÇA
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ATOS DO· PODER EXECUTIVO

DECRETO N;? 17.908

~ DE

27 DE FEVEREIRO DE 1945

Declara de utilidaG9 pública o "Círculo Militar do Paraná", com eedo em
Curitiba, Estado do Paraná.

N,ão foi publicado ainda no "Diiirio Oficial" por falta de pagamento.

DECRETO No"> 17.909 -

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza. O cidadão brasileiro Tbsucia de Almeida Rios a pesquisar quartzo.
feldspato, mica, berilo e associados no município de São Fidélis, no Es.
tado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985,
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

de

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Thaucia de Almeida Rios
a 'pesquisar quartzo, feldspato, mica, berilo e associados no imóvel denominado fazenda do Beco, no distrito e município de São Ftdêlis, no Estaco do
Rio de Janeiro, numa área de quarenta e nove .hectares (49 ha), delimitada
por um retângulo que tem um vértice à distância de duzentos e quarenta
metros (240 m), no rumo magnético seis graus e três minutos nordeste
(6° 03' NE), do centro de fachada norte (N) do prédio sede da fazenda
Beco; os lados que partem dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: quinhentos e noventa e oito metros (598 m), vinte g:aus
e quarenta minutos sudeste (20 0 40' SE); oitocentos e vinte e três metros
(823 m), sessenta e nove graus vinte minutos sudoeste (69° 20' SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Côdígo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autênfica dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e noventa cruzeiros (Cr$
490,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Famento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.'
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N.o 17.910

-r-: DE

28

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cideâõo brneileirc Osvaldo Correis. Bloch a pe::;quisf!'t' mica e associados no município de Viçosa, do Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra 3, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código 'de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Osvaldo Correia Bloch a
pesquisar mica e associados .no distrito de Canaan, município de Viçosa, Es-
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tado de Minas Gerais, numa área de duzentos e trinta e sete hectares e no.
venta e seis ares, (237,96 ha) delimitada por um pentágono que tem Um
vértice a duzentos e vinte metros (220 m), no rumo magnético oitenta e sete
graus noroeste (87 0 NW) da ponte denominada Canaan, sôbre o córrego da
Malacacheta, situada na rodovia Hervalia-Cenaen, e os lados a partir do
vértice considerado têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: no~
vecentcs e cinqüenta metros (950 rn}, doze graus e trinta minutos noroeste
(12 0 30' NW); dois mil metros (2.000 m), sessenta e- dois graus sudoeste
(62 0 SW); mil metros (1.000 m), quatorze graus e trinta minutos sudoeste
(14° 30' SW); mil metros (1.000 m) leste (E); mil quinhentos e quarenta
e cinco metros (1.545 m), cinqüenta e dois graus e trinta minutos nordeste
(52 0 30' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, 'pagar' a taxa de dois mil trezentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 2.380,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomente
da Produçêc Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
r

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124. 0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolcnío Sellee,

DECRETO NP 17.911 -

DE

28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadã.o brasileiro Celestino Martinez Barreiro a pesquisar ocses e
associados nc município de, Cemeeeeií, Estado da Bahia

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra 8, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Celestino Martinez Barreiro a pesquisar acres e associados no lugar denominado Faaenda-de-República, em Dias D'Ávila, no distrito de Monte-Gordo, município de Cemasseri,
Estado da Bahia, numa área de dezoito hectares e oitenta ares (18,80 ha) ,
delimitada por um polígono retilíneo irregular que tem um vértice a quatrocentos e quarenta e um metros (441 m), no rumo magnético cinqüenta eum graus nordeste (51 0 NE), do marco do quilômetro nove (km 9) da
rodovia Dias D'Avila _ Monte-Gordo; os lados a partir do vértice conside:rado .têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e quarenta e dois metros e cinqüenta centímetros (342,50 m) , sessenta e nove
graus e vinte minutos noroeste (69 0 20' NW); cento e oitenta e seis metros
(186 m), cinqüenta e nove graus e quarenta minutos noroeste (59 040" NW);
cento e noventa e nave metros (199 m) , quarenta e sete graus a quarenta
minutos noroeste (47040' NW); cento e vinte e quatro metros (124 m), cínqüenta e cinco graus e trinta minutos nordeste (55 0 30' NE); duzentos e
quatorze metros (214 m), setenta e nove graus e trinta minutos nordeste
(79 0 30' NE); cento e vinte metros (120 m), vinte e sete graus sudeste
(27 0 SE); trezentos e noventa e oito metros (398 m) , oitenta e dois graus
sudeste (82 0 SE); trezentos e vinte e quatro metros (324 m), vinte e quatro
graus e quinze minutos sudoeste (240 15' SW).
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Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via eutênrica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as dieposiçôes em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO

VARGAS.

ApoIamo SaIles.

DECRETO N.o 17.912 -

DE

28 DE FEVEREIRO DE 1945

Retifica o art. 1.0 do decreto n.O 13.469, de 24 de setembro de 1943, reíerente a autorização de pesquisa de mica e associados concedida a Geraldo
Rodrigues de Melo no município de Santa Maria do SUélssuí ch Estado
de Minas Gereis,
Não foi publicado ainda no "Diário Oficial" por falta de pagamento.

DECRETO Noo 17.913 -

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim da Fonseca Ferreira a pesquisar calcário e associados no município de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. L° Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim da Fonseca Ferreira a pesquisar calcário e associados no lugar denominado Quilombo, antiga fazenda do Massarico, no distrito de Vespasiano, ·município de Santa
Luzia, Estado de Minas Gerais, numa área de dezesseis hectares e sessenta
ares (16,60 ha), delimitada por um retângulo que tem um vértice a distância de quatrocentos e oitenta e cinco metros (485 m), no rumo magnético nove graus nordeste (9° NE) do marco quilométrico trinta e um (Km 31)
da estrada de automóvel Belo Horizonte-Serra do Cipó e os lados que partem
dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e
trinta e .dois metros (332 m), dezessete graus noroeste (17 0 NW); quinhentos
metros (500 m) , setenta e três graus sudoeste (73° SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura .
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.
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DECRETO N;o 17.914 -

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza a emorêea Sociedade Brasileira de Mineração Istda . a pesquisar
calcário no município de Corumõé, no Estado de Mato GrOSSa

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arligo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, do 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa Sociedade Brasileira de Mineração
Ltda . a pesquisar calcário numa área de quarenta hectares e noventa e dois
ares (40,92 ha) situada no distrito e município de Corumbá, no Estado de
Mato Grosso, área essa delimitada por um retângulo tendo um vértice a duzentos e oitenta e um metros (281 m), no rumo magnético setenta e quatro
graus e trinta minutos noroeste (74° 30' NV'1), do marco quilométrico número três (Km 3)' da Estrada da Ferro Brasil-Bolivía (Ramal de Ladário)
e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: ortocentos e oitenta metros (880 m), oitenta graus e quarente e Cinco minutos sudeste (80 0 45' SE); quatrocentos e sessenta e cinco
metros (465 m) , nove graus e quinze minutos nordeste (9° 15' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via eutên,
fica dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e dez cruzeiros (Cr$ 410,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Míneral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.0 da I Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.

DECRETO N.o 17.915 -

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza a emprêsa Sociedade Brasileira de Mineração Lida. a pesquisar
minério de manganês e associados no município de Corumbá, no Bstedo
de Mato GIOSSO

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmoe do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa Sociedade Brasileira de Minerado
Ltda . a pesquisar minério de manganês e associados numa área de quatrocentos e oitenta e dois hectares e noventa e quatro ares (482,94 ha) , situada
fazenda Piraputangas, distrito de Albuquerque, município de Corumbá, no
Estado de Mato Grosso, área essa delimitada por um hexágono irregular que
tem um vértice a mil metros (1.000 m), no rumo magnético oitenta e sete
graus sudeste (87 0 SE) do ponto de cruzamento da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil com o córrego São Domingos e os lados, a partir dêsse vêrtíce, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil oitocentos e
vinte metros (1.820 m), vinte graus sudeste (20 0 SE); oitocentos metros
(800 m) , setenta e dois graus sudeste (72° SE); mil e seiscentos metros

na
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(1.600 m) , oito graus nordeste. (8° NE); mil setecentos e setenta metros
(1 770 m ) , dezesseis graus nordeste (16° NE); mil seiscentos e trinta me-.
tro~ (1.630 m) , setenta e quatro graus noroeste (74 0 NW); mil oitocentos
e oitenta metros (1.880 m) , dezesseis graus sudoeste (16 0 SW):
Art. 2,0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓdi<ro de Minas.
'" Art. 3.°' O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil oitocentos e trinta" cruzeiros
(Cr$ 4.830,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independênclaie 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonío Sal1es.

DECRETO N.o 17.916 -

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Frenklin Leal a pesquisar mica no
município de Cemngole, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autoriaedo o cidadão brasileiro José Frank1in Leal a pesquiser mica numa área de setenta e oito hectares e doia-ares (78,02 ha) situada no imóvel Retiro, no lugar denominado Cristal, distrito de Faria Lemos,
município de Carangola, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada
por um polígono irregular que tem um vértice a quetrccentos e noventa ~
cinco metros (495 m) , no rumo magnético setenta e dois graus e quarenta oe
cinco minutos sudeste (72 0 45' SE), do pegão sudeste (SE) da ponte do
Pari sôbre o rio Carangola, e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e setenta metros (170 m },
cinco graus sudeste (5° SE); sessenta e nove metros (69 m), quarenta e cinco graus sudeste (45 0 SE); cento e trinta e quatro metros (134· m), cinqüenta e sete graus e quinze minutos sudeste (57 0 15' SE); oitenta e sete
metros (87 m) , setenta e nove graus e quarenta e cinco minutos nordeste
(79 0 4 5 ' NE); trezentos metros (300 m), sete graus nordeste (7° NE); trezentos metros (300 m), sessenta e sete graus e quarenta e cinco minutos sudeste (67 0 45' SE); setenta e cinco metros (75 m) . cinqüenta e dois graus
e trinta minutos sudeste (52° 30' SE); cento e cinqüenta e cinco 'metros
(155 m), setenta e oito graus e trinta minutos sudeste (78° 30' SE); trezentos e dezoito metros (318 m), sete graus sudeste (7° SE); trezentos e
cinqüenta e três metros (353 m) , sessenta e um graus sudoeste (61° SW);
quatrocentos e oitenta e dois metros (482 m), setenta graus e trinta minutos
sudoeste (70 0 30' SW); setecentos e oitenta e oito metros (788 m) , quarenta e sete graus e quarenta e cinco minutos noroeste (47 0 45' NW); duzentos e trinta e dois metros (232 m), um grau nordeste (lo NE); trezentos
e setenta metros (370 m) , quarenta e sete graus e quinze minutos nordeste
(47.° 15' NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas .

&.58
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Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via eutên,
ttca dêsta Decreto, pagará a taxa de setecentos e noventa· c;ruzeiros (Cr$
790,00) e será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° 'Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIamo Sa11es.

DECRETO N.o 17.917 -

DE

28 DE FEVEREIRO D.E 1945

Autoriza a Compan1úa Carbonífera Paraná-São Paulo a pesquisar carvão
mineral no município de Araipotanga, Estado dp Pataná

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art ~ 1.0 Fica autorizada a Companhia Carbonifera Paraná-São Paulo a
pesquisar carvão mineral nas posses denominadas Espigão-Alto, Espigão-doFacão e Espigão-da-Laranja-Azeda, no distrito de Curiúva, município de Araiporanga, Estado do Paraná; numa área de cento e vinte e sete hectares e
dois ares (127,02 ha), delimitada por um polígono retilíneo irregular que tem
um vértice a mil metros (1.000 m) , no rumo magnético cinqüenta graus e
trinta minutos noroeste (50 0 30' NW) da foz do ribeirão Pelanel, afluente
do rio Alecrim; e os lados, a partir do' vértice considerado. têm os. seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros (400 m}, setenta e
seis graus e trinta minutos noroeste (76° 30' NW); trezentos e trinta metros
(330 m}, sessenta graus e trinta minutos noroeste (60 0 30' NW); quinhentos
e quarenta metros (540 m), setenta e oito graus e trinta minutos noroeste
(78° 30' 1\TW); setecentos e quarenta metros (740 m), oitenta e sete graus
e trinta minutos sudoeste (87 0 30' SW); quatrocentos e oitenta metros
(480 m), dois graus e trinta minutos noroeste (2° 30' NW) j mil oitocentos e
cinqüenta metros (1.850 m) ;' oitenta' e um graus e trinta e um minutos nordeste (81 0 3 1 ' NE); mil e oitenta metros (1.080 m), seis graus e vinte t:
oito minutos sudeste (6° 28' SE).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização' é

outorgada nos

têrmos

estabelecidos no

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa. que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos e quarenta cruzeiros (Cr$
640,00) e será transcrito no livro próprio da Divisàc de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
ArL 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57/'
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolomo Sellee ,
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DECRETO N.O 17.918

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1945

Au.toriza o ciâeâêo bmeileíro Lidórie Francisco Pereira ti pesquisar quartzo e
pedr~ coradas no município de Teófilo Otom, no
Estado de Jll.1inas
Gerais

o Presidente da República, usando -da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-Ieí n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Lidório Francisco Pereira
a pesquisar quartzo e pedras coradas numa área da trinta e sere hectares
(36 ha), situada no imóvel denominado Santa Cruz, drstrtto de Topásio, no
município d~ Teôfilo Orem, no Estado de Mina! Gerais e delimitada por um
quadrado de seiscentos metros (600 m) de lado, tendo um vértice na confluência dos córregos do Açude e Santa Cruz e os lados que partem dêese
vértice com rumo norte (N); e leste (E) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é
Código de Minas.

outorgada nos

têrmos

estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e sessenta. cruzeiros (Cr$ 360,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mlneral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 51. 0
da República.
GETULlO VARGAS.

Apolordo Sellee,

DECRETO M.O 17.919 -

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Ricardo Martins do Nascimento a pesquisar
turmalina e associados no município de Conselheiro Pena, no Estado de
Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.9'85, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínes) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ricardo Martins do Nascimento a pesquisar turmalina e associados no lugar denominado Ribeirão
Itatiaia,' no distrito e município de Conselheiro Pena, no Estado de Minas
Gerais, numa área de trinta e quatro hectares e vinte e cinco ares (34,25 ha).,
delimitada por um polígono retilíneo irregular que tem um vértice a quinhentos e sessenta e sete metros (567 m), no rumo magnético sessenta e
três .graus e vinte minutos sudeste (63 0 20' SE) da confluência do córrego
Pedra Bonita com o ribeirão Itatiaia e os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos p rumos magnéticos trezentos metros
(300 m) , vinte e cinco graus nordeste (25 0 NE); quinhentos metros (500 m),
leste (E); oitocentos metros (800 m) , sul (5); quatrocentos metros (400 m) ,
oeste (W); cento e trinta e quatro metros (134 m), norte (N); cento e
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trinta e cinco metros (135 m), leste (E); cento e .oitenta metros (180 m),
norte (N); quatrocentos e vinte metros (420 m), sessenta graus noroeste
(60 0 NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.°

O título .da autorização de pesquisa, que será uma via eutên-

tica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
350,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção

Mineral, do Ministério da "Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposiçêen em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N.o 17.920 -

DE

28

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza a emprêca de mineração Sul Americana de Minérios S. A. a peequiser ceulím e associados no município de Itepecerice da 'Serra, no
Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constltuícâo e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa de mineracão Sul Americana da
Minérios S. A. a pesquisar caulim e associadas no lugar denominado Crespi,
no distrito de Embu, no município de Itapecerica da Serra, no Estado de
São Paulo, numa área de vinte e oito hectares (28 ha) delimitada por um
retângulo que tem um vértice no ponto de intercessão dos eixos P I do caminho
do bairro de Mombassa e da Estrada Santo Amaro - M'Bov-Guacu, os Iados
que divergem no "vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros (400 m) , setenta graus
noroeste (70 0 NW); setecentos metros (700 m), vinte graus sudoeste
(20 0 SW).
Art. 2,0 Esta autorização é outorgada nos têrmcs estabelecidos no Código de Minas.
Art. ,3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral de
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Anoíonío Salles.
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DECRETO N.o 17.921

~ DE

28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Ricardo de Assis Alves Pinto Filho a pesquisar
mica e associados. no municipio de Poté, Estado de Mines Gomis

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de. 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Rícardó de Assis Alves
Pinto Filho a pesquisar mica e associados no distrito de Ladainha, municípil. de Poté, Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta e oito hectares
(48 ha) delimitada por um retângulo que tem um, vértice na confluência dos
córregos Lapinhas e do Tamboril; e os lados que convergem no vértice considerado .têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
oitocentos metros (800 m), norte (N); seiscentos metros (600 m}, oeste (W).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$
480,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em cont~'ário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Soltes,

DECRETO N,? 17. 922

~

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Martins de Oliveira a pesquisar mica, quartzo,
amianto e associados no município de õâenbumírím, no Estado de Minas
Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da, Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o. cidedão brasileiro José Martins de Oliveira
a pesquisar mica, quartzo, amianto e associados numa área de quarenta bectares trinta e sete ares e cinqüenta centiares (40.3750 ha), situada no imóvel
denominado Forquilha, distrito e município de Manhumirim, no Estado de
Minas Gerais, área essa delimitada por um polígono irregular, que tem um
vértice a noventa e oito metros (98 m) , no rumo magnético ·vinte e dois
graus sudoeste (22 0 SW), da cesa situada em terrenos de propriedade de
Maria dos Santos Hostt e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: cento e setenta e cinco metros (175 m),
setenta e quatro graus noroeste (74 0 NW)i trezentos e vinte metros (320 m),
norte (N); duzentos e setenta e cinco metros (275 m), dezessete graus nordeste ,(17° NE); cento e noventa e oito metros (198 rn) , oitenta e sete
graus sudeste (87° SE); duzentos e cinqüenta e dois metros (252 m) , oitenta
e quatro graus sudeste (84° SE); cento e noventa metros (190 m) , quarenta
e nove graus sudeste (49° SE); cento e sessenta e dois metros (162 m), onze
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graus sudeste (11° SE); trezentos e setenta e cinco metros (375 m), oito
graus sudoeste (8° SW); quatrocentos e noventa metros (490 m) , oitenta
e três graus noroeste (83° NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de' Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên,
rica dêste decreto, pegará at2.X2 de quatrocentos e dez cruzeiros (Cr$ 410,00)
e será transcrito no livro própria da Divisão de Fomento da Produção Mineral,
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
d", República.
GETULIO VARGAS.
Anolonío Salles.

DECRETO N.o 17.923 -

DE

28

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Aristides Teixeira de Carvalho a pesquisar
cnreo no município de Alpinópo!is, no Estado de Minas Gerais

c~l

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artin.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
go 74, letra a, da Constituição. e nos -têrmos do Decreto-lei

Art. 1.° Eice 'autorizado o cidadão brasileiro Aristides 'Teixeira de Carvalho a pesquisar calcâreo numa área de três hectares, cinqüenta e dois ares
(3,52 ha), situada na fazenda Cápão, distrito e município de Alpinópolis, no
Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a
noventa metros (90 m), rumo setenta e três graus e trinta e cinco minutos
nordeste (73° 35' NE) magnético da confluência dos córregos Grande e Conquietinha e os lados que partem dêsse vértice com duzentos e vinte metros
(220 m) , rumo vinte e sete graus e trinta minutos sudeste (27° 30' SE) mag~
nêtíco, cento e sessenta metros (160 m) e rumo sessenta e dois graus
trinta
minutos nordeste (62° 30' NE) magnético.

e

Art. 2.° Esta eutoriaação é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Ar-t. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa. de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art . 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio SalIes.
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DECRETO N,? 17:924 -

'163

DE 28 DB FEVEREmo DE 1945

Autoriza o' cidadão brasileiro João Nepomuceno da Silva a pesquisar mica e
associados, no município de Conselheiro Pena, _Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artígo 74, letra .:1, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João Nepomuceno da Silva
a pesquisar mica e associados no lugar denomlnedo Córrego-do-Rochedo, no
distrito de Penha-do-Norte, município de Conselheiro Pena, Estado de Minas
Gerais, numa área de sessenta hectares (60 ha) delimitada por um hexágono
irregular que tem um vértice a setenta metros (70 m), no rumo magnético
sessenta e oito graus nordeste (68" NE), da confluência dos córregos J050
jqepomuceno ou do Moinho e do Rochedo; e os lados a partir do vértice considerado têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos I} trinta
metros -{330 m), cinqüenta graus nordeste (50 0 NE); quatrocentos metros
(400 m) , sessenta e oito graus sudeste (68 0 SE); quatrocentos e sessenta metros (460 m), trinta e seis graus sudeste (36 0 SE); quatrocentos e sessenta
e dois metros (462 m), vinte e cinco graus sudoeste (25 0 SW)j mil e dez
metros (1.010 m), setenta graus noroeste (70 0 NW)j quatrocentos e sessenta
metros (460 m) , trinta e três graus nordeste (33 0 NE).
Art. 2.0 Esta eutoríaaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
I

Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.,

Aootonío Settee

DECRETO N," 17 .925

~

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Raul Saraiva a pesquisar mica, berilo, turmalina,
água marinha, ametista, esmeralda, quartzo e associados no município de
Mecsreni, no Estcdo da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74·, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de ';'9
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica- autorizado o cidadão brasileiro Raul Saraiva a pesquisar
mica, berllo, turmalina, água marinha, ametista, esmeralda, quartzo e associados
numa área de setenta hectares (70 ha) situada- na fazenda Sítio Novo, distrito
e município de Macarani, no Estado da Rabia, e delimitada por um retângulo
tendo um vértice a quinhentos e noventa metros (590 m), rumo setenta e
oito graus e vinte minutos nordeste (78° 20' NEY de foz do córrego Braúna,
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afluente do rio Pardo e os lados que partem dêsse vértice, com mil metros
(1.000 m) e rumo leste (E); setecentos metros (700 m) e rumo sul (S).

Art . 2.° Esta eutorieaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÔdigo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via eutê..ü ica
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos cruzeiros (Cr$ 700,00) e serú
transcrito no livro próprio da Divisão de' Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 da fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. G
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.

DECRETO N.? 17.926 -

DE

28

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza os cid~dãos bresileiroe Giovanni Adamo, Mário Adamo e Aldo Bie.
setton a pesquisar argila. e turfa no município de Guerulbae, Estado de
São Paulo
'

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. LO Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Giovanni Adamo, Mârio Adamo e Aldo Biasetton a pesquisar argila e turfa no lugar denominado
Bairro do 'Telles, no distrito e município de Guarulhos, Estado de São Paulo,
numa área de onze hectares e doze ares (11,12 ha) , delimitada por um polígono mistilíneo que tem um vértice na mergem do córrego Queromano, a duzentos e noventa e cinco metros e doze centímetros (295,12 m) no rumo
magnético oitenta graus e dezessete minutos nordeste (80 0 17' NE), do pomo
de intercessão da linha de testeda, da esquerda, da Avenida Guarulhos, no
sentido de quem vai de Guarulhos para São Paulo com 'a linha de testada da
direita, do corredor dos Telles no sentido de quem se dirige para o entroncamento do referido corredor com a Avenida Guerulhos; os lados a partir do
vértice considerado, são: um segmento retilíneo que partindo do vértice à
margem do córrego Queromeno, com rumo magnético quarenta e quatro graus
c trinta e cinco minutos noroeste (44° 35' NW), alcença a linha de testadas,
já mencionada, da Avenida Guarulhos; Q trecho da linha de testada, da esquerda, da Avenida Guarulhos desde a extremidade do lado retilíneo descrito
até seu ponto de intercessão com a dita do corredor dos Teles; a linha de
testada, do corredor dos Teles numa sxtensáo de quatrocentos e quarenta e
sete metros (447 m) a contar da Avenida Guarulhos: um segmento retlíineo
que partindo da extremidade do último lsdo descrito, com rumo magnétíco
setenta e sete graus nordeste (77 0 NE), alcança a margem do córrego Queromano; o último lado é a margem do referido córrego no trecho compreendido
entre a extremidade do último lado retilíneo descrito e o vértice de partida.
Art. 2.° Esta eutoriaaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
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Art. 3.0 O título da autorização de .pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124. 0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIamo SalIes ~

DECRETO N.O 17.927 -

DE 28 DE FEVEREIRO DE· 1945

Autoriza a cidadã brasileira Maria de Melo Rocha Costa Rodrigues, a pesquisar ouro de aluvião, no município do Turieeeu, no Estado do Ma.ranhão
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere c artigo 74·; letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica- autorizada a cidadã brasileira Maria de Melo Rocha Costa
Rodrigues, a pesquisar ouro de aluvião no lugar denominado Mina-do-Lago,
no distrito e município de Tr-uiaasu, no Estudo do Merenhão, numa área de
cinqüenta hectares (50 ha)', delimitada por um retângulo que tem um vértice
à distância de mil metros (1.000 m), no rumo magnético quinze graus nordeste (15° NE), da confluência dos rios Mutuoca e Latagâo e os lados que
partem dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil
metros (1.000 m), vinte e cinco graus nordeste: (25° NE); quinhentos metros (500 m), sessenta e cinco graus sudeste (65 0 SE).
Art. 2.° Esta eutoriaação é outorgada nos têrmos estabelecidos no cs.
digo de Minas.

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêctica
dêste decreto, pagará a texa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário:
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO N.o 17.928 -

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Benedetti Sobrinho a pesquisar argila
refratária e eeeocisâoe no município de São Paulo, no Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 194·0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Benedetti Sobrl,oho a pesquisar ergüa refratária e associados em terrenos situados na Estrada
CoI. de Leis -

VaI. II

F. 30
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do Mar, no distrito e município de São Paulo, no Estado de São Paulo, numa
área de dois hectares e vinte
dois ares (2,22 ha), delimitada por Um polígono que tem um vértice a distância de cento e vinte e seis metros 026 m),
no rumo magnético cinqüenta graus nordeste (50 NE), do marco quilométrico
treze (Km 13) da Estrada do Mar; os lados a partir dêsse vértice têm 031
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: noventa e oito metros (98 mj ,
dezenove graus noroeste (19 0 NW); duzentos e oitenta e quatro metros (284m),
sessenta e quatro graus nordeste (64 0 NE); cinqüenta e quatro metros (54 m ) ,
quarenta e sete graus sudoeste (47 0 SW)j noventa e dois metros (92 m), cinco
graus sudoeste (50 SW); cento e noventa e cinco metros 095 m), sessenta e
quatro graus sudoeste (64° SW).
Art. 2. 0 -Esta ssutor izaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos >'0 CÓ.digo de Minas.
.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autê-rtí-a
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 - Revogam-se as disposições em contrário.

e

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes.

DECRETO N.o 17.929 -

DE

28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel de Oliveira a pesquisar quartzo e associados no município de São Paulo, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel de Oliveira a pesquizar quartzo e associados, numa área de sete hectares e oitenta e quatro ares
(7,84 ha ) , situada na zona de Osasco, distrito e município de São Paulo, no
Estado de São Paulo; delimitada por um quadrado de duzentos e oitenta metros (280 m) de lado que tem um vértice a cento e trinta metros (130 m) ,
no rumo norte (N) magnético de um marco que dista seiscentos e noventa e
três metros (693 m) pelas estradas de rodagem do Riscadinho e do Baita, a
partir do encontro desta com a rodovia São Paulo-Osesco e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm as seguintes orientações magnéticas: Sul (8) e
leste (E).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Lódigo de Minas.
Art. 3,0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apclonio Ssllee,
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DECRETO N.O 17.930 -

DE 28 DE

FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro João Neto Guimarães a pesquisar scheelita e
associados no município de Currais Novos, do Estado do. Rio Grande
do Norte

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ertígo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João Neto Guimarães a
pesquisar scheelita e associados, no local denominado 'I'repiá, no distrito e
município de Currais Novos, Estado do Rio Grande do. Norte, numa área de
cinqüenta e quatro hectares, vinte e quatro ares e sessenta centiares (54,2460
ha ) delimitada, por um paralelogramo que tem um vértice a duzentos e dez
metros (210 m) no rumo magnético oitenta e quatro graus sudoeste (84° SW)
da confluência do riacho Trapiá com o rio Mulungu, e os lados que divergem
no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quinhentos e cinqüenta metros (550 m), sessenta e cinco graus
noroeste (65° NW); mil metros (1.000 m), trinta e quetro graus e trinta
minutos nordeste (34° 30' NE).
Art. 2.° Esta eutorlaação é outorgada nos têrmos estabelecidos 10 Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via eutêctlca
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 550,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO N.o 17.931 -

DE

28 DE

FEVEREIRO

DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Clóvis Botelho Vieira a pesquisar calcéreo, argila,
xisto argiloso e associados, no município de Capão Bonito, no Estado de
São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra ai da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Clóvis Botelho Vieira ~
pesquisar calcáreo, argila, xisto argiloso e associados, numa área de quinhentos
hectares (500 ha}, situada no Iocel denominado Capela do Alto, distrito de
Guapiara, no município de Capão Bonito, no Estado de São Paulo, delimitada
por um retângulo que tem um vértice a oitocentos e sessenta metros (860 m),
rumo setenta e dois graus dez minutos noroeste (72° 10' NW) magnético da
foz do córrego das Lavres afluente do rio Pinheiros e os lados, que partem
dêsse vértice com dois mil e quinhentos metros (2.500 m) rumo sessenta e
seis graus vinte minutos nordeste (66° 20' NE) magnético e dois mil metros
(2.000 m), rumo vinte e três graus quarenta minutos sudeste (23° 40' SE)
magnético.
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Art. 2,° Esta eutorlsaçâo é outo.r gada nos têrmos estabelecidos no Código, de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agrlcultúre.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
1

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apoíonio Sal1es.

DECRETO N.? 17.932 -

DE

28

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Gledinor Calixto a pesquisar mica e associados
no município de Simonésia, no Estado . de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Gladinor Calixto a pesquisar mica e associados em terrenos devolutas situados no lugar denominado Rio
Pretinho, distrito e município de Símonésia, no Estado de Minas Gereis, numa
área de setenta e dois hectares (72 ha ) delimitada por um retângulo tendo
um vértice na confluência dos córregos Rio Pretinho e Rio Preto e os lados
adjacentes, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos
metros (SOa m), leste (E); novecentos metros (900 m), norte (N).
Art. 2.° Esta eutortaeçêo é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cf>·
digo de Minas.
Art. $.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos e vinte cruzeiros (Cr$ 720,00), e
será transcrito no livro própr-io da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124,0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO

N. o

17.933 -

DE 28 DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Chucci Sebione Filho a pesquisar mica e associados no município de Rio Preto, Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Chucri Sahione Filho a
pesquisar mica e essoclados em terrenos situados no imóvel denominado Chá·
cara Sahíone, distrito e município de Rio Preto, Estado de Minas Gerais,
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nu.-na área de trinta hectares (30 ha), delimitada por um retângulo tendo
um vértice a duzentos e vinte e três metros (223 m), rumo magnético sessenta e quatro greua sudoeste (64 0 SW) da confluência dos córregos João da
Mata e Grama e os lados divergentes dêsse vértice com comprimentos e
rumes magnéticos: quinhentos metros (500 m) , leste (E) e seiscentos metros
(600 m), nort-e (N).
Art. 2.° Esta eutoriaaçêc é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será. uma via autêntica
dêste dccre to, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57P
da República.
GETULIO VARGAS.

Apoíonio Salles.

DECRETO N.? 17.934 -

DE

28

DE

FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidediio brasileiro Renato Petroccbi a ]ãVU,T jazida de calcário doíomitico, no município de Cemboriú, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-tigo 74, letra n, da Constituição, ~ n.JS têrmos do Decreto-Ieí :0.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Renato Petrocchio a lavrar
jazida de calcário dolomítico, situada no lugar denominado Bicheira, no distrito e município de Camboriú, Estado de Santa Catarina, numa área de quinze
hectares trinta e três ares e setenta e três centiares (15,3373 ha) definida por
um paralelogramo tendo um vértice situa-do à distância de trezentos e dez
metros (310 m), com orientação magnética setenta e dois graus sudoeste
(72 SW) da confluência dos córregos Bicheira e do Engenho e os lados, divergentes dêsse vértice os comprimentos e orientações magnéticas seguintes:
quatrocentos e quarenta metros (440 m), vinte e sete graus e trinta minutos
sudeste (27 0 30' SE); trezentos e cinqüenta e dois metros (352 m), cinqüenta
e cinco graus sudoeste ,(55° SW).. Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos
crts . 32,33, 34 e suas 'alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente mencionadas neste docreto .
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que ferem dacidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código de
Minas.
Ar1. 3.° Se o concessionário da eutoriaaçêo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeites às se-rvidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalteedo pelo Departamenta Nacions..,l da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
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Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento -da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(C,$ 600,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Aoolonio Sa.lles.

DECRETO N. o 18.935 -

DE

9

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro João Duarte da Silva a comprar pedras preciosas.

Não foi publicado ainda. no "Diário Oficial" por falta de pagamento.

DECRETO N.o 17.936 -

DE

28

1945

DE FEVEREIRO DE

Concede à Comercial e Industrial de Minérios Limitada autorização para
funcionar como emprêee de mineração

o Presidente da República, usando da atribuição que lh'e confer o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do' Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Comercial e Industrial de Minérios Limitada,
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com sede nesta Capital,
constituída por instrumento particular de vinte e três (23) de janeiro de mil
novecentos e quarenta e cinco (1945), autorização para funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o que dispõe o art. 6.0, § 1.0 do Decrtolei n.? 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma
sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor
ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.~
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.» 17.937 -

DE

28

DE FEVEREIRO DE

1945

Retifica o art. 1. ° do decreto n .o 15.066, de 15 de março de 1944.

Não foi publicado ainda no "Diário Ofidal" por falta de pagamento.
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DECRETO N.o 17.938 -

471

DE 2~ DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza a cidadâ brasileira Alphecina Marçolla a pesquisar talco, amianto e
associados no município de Conceição do Mato. Dentro, no Estado de
Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos-têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Alpher-ina Marçolla a pesquisar talco, amianto e associados no locel denominado Fazenda dos Porcos, no
distrito de Morro do Pilar, município de Conceição do Mato Dentro, no Estado de Minas Gerais, numa área de vinte e sete hectares, cinqüenta e quatro
ares e trinta e três centiares (27,5433 ha), delimitada por um paralelogramo
que tem um vértice a cento e vinte metros (120 m) , no rumo magnético setenta e oito graus noroeste (78° NW) da confluência dos córregos Palmital e
dos Porcos, e os 'lados que partem do vértice considerado, com os seguintes
comprimentos e orientações, magnéticas: quinhentos metros (500 m), setenta
e oito graus noroeste (78° NW); quinhentos e cinqüenta e cinco metros
(555 m), dezenove graus sudoeste (19° SW) .
Art. 2.° Esta eutorieaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no
digo de Minas.

CÓ~

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêrr.íca
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.0 da" Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonío Salles.

DECRETO N.? 17.939' ._- DE 28 DE FEVEREIRO DE 1945
Autoriza os cidadãos brasileiros João Evangelista Souto Maior e José Félix
Carolina a pesquisar minério de ouro no município de Teixeira, no Estado
da Paraíba

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros João Evangelista Souto
Maior e José Férix Carolina a pesquisar minério de ouro no imóvel denominado
São José, situado no distrito Mãe d' Agua, no município de Teixeira, no Estado
da Peraibe, numa área de cinqüenta hectares (50 ha), delimitada por um
retângulo que tem um vértice à distância de duzentos ~ querenta metros
(240 m) , no rumo magnético sessenta graus e trinta minutos sudoeste (60°
30' SW) da confluência dos riachos Olho d'Água e São José e os lados, que
partem dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil
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metros (l.000 m) , nove graus e trinta minutos noroeste (9 0 30' NW); qui-

nhentos metros (500 m) , oitenta graus e trinta minutos sudoeste (800 3 0 ' SW).
Art. 2.°

Esta eutorlaaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có-

digo de Minas.

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a texa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolanio Salles.

DECRETO NP 17.940 -

DE

28

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Moisés Peulino a pesquisar minério de ouro e
diamante no município de Diamantina, do Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n,v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Moisés Paulino a pesquisar
-minério de ouro e diamante em terrenos situados no lugar denominado Palmital, distrito de Datas, município de Diementina, Estado de Minas Gerais,
numa área de quarenta e cinco hectares (45 ha), delimitada por um retângulo
que tem um vértice a duzentos e setenta metros (270 m), rumo magnético
trinta e um graus noroeste (31° NW), da confluência do ribeirão Andrequicé
ou Cachimbos com o córrego Raiz, e os lados, que part-em dêsse vértice, com
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e quinhentos metros
(1.500 m), dezoito graus nordeste (18 0 NE); trezentos metros (300 m) , setenta e dois graus sudeste (72° SE).
Art. 2.° Esta eutorização é outorgada nos têrrnos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via cutêuttca
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 450,00)
e. será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonío Salles.
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DECRETO N.O 17.941 -

DE

473

28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Rodrigues PêIJo a pesquisar mica e
associados no município de Patê, Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art , 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o· 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel Rodrigues Pêgo a
pesquisar mice e associados em terrenos devolutas, no distrito e município de
patê, Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta e oito hectares (48 ha)
delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de quinhentos
e vinte metros (520 m), no rumo magnético setenta e oito graus noroeste
(78 0 NW) da barra do córrego do Jacinto no ribeirão Poté; os lados que
partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
oitocentos metros (800 m), oeste (W); seiscentos metros (600 m), sul (8)
Art. 2.° Esta autoriaeçêo é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxe de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 480,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Fenelro, 28 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes.

DECRETO N.o 17.942 -

DE

28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos Lopes Laudares a pesquisar calcário e
associados no município de Arroio-Grande, no Estado do Rio Grande
do Sul

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra <:I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlos Lopes Leudares a
pesquisar calcário e associados DO lugar denominado Chesqueiro, no distrito
e município. de Arroio-Grande, no Estado do Rio Grende do Sul, numa área
de cento e noventa e oito hectares (198 ha) delimitada por um polígono, que
tem um vértice à distância de quinhentos e dez metros (510 m), no rumo
magnético trinta graus e trinta minutos sudoeste (30 0 30' 8W) da barra do
Arroio de Fonte, na Sanga da Pedreira ou Chasqueiro e os lados a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e vinte metros (420 m), oitenta e sete graus e trinta minutos nordeste
(87 0 30' NE); quatrocentos e cinqüenta e cinco metros (455 m), dezoito
graus e trinta minutos noroeste (18°30' N\V); trezentos e cinqüenta e cinco
metros (355 m), três graus nordeste (3° NE); duzentos e setenta e cinco
metros (275 m) , quarenta e dois graus e vinte minutos nordeste (42° 20' NE);
trezentos e querenta e cinco metros (345 m), quatro graus nordeste (4° NE);
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cento e setenta metros (170 m), trinta e nove graus e quinze minutos noroeste (39° 15' NW); mil quarenta metros (1.040 m) , setenta e seis graus
noroeste (76° NW); cento cinqüenta e cinco metros (155m), trinta e oito
graus e quarenta minutos sudoeste (38° 40' SW); seiscentos e cinqüenta e
cinco metros (655 m), dezoito graus sudoeste (18° SW); quinhentos metros
(500 m), vinte e um graus sudeste (21 0 SE); cento e noventa e cinco metros
(195 m), trinta e seis graus sudoeste (36° SW)i setecentos e cinco metros
(705 m), dezenove graus sudeste (19° SE); seiscentos e noventa metros
(690 m), sessenta e dois graus nordeste (62° NE).
Art. 2.° Esta autoriaeção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil novecentos e oitenta crúzeiros
(Cr$ 1.980,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Feneíro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N.O

17.943 -

DE

28

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão breeileiro Lázaro de Resende Lata a pesquisar calcário
e associados no município de Lagoa Santa, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mínas) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Lázaro de Resende LOira
pesquisar calcário e associados no lugar denominado Olhos d'Água, na
fezenda do Ribeirão da Mata de Cima, no distrito e município de Lagoa
Santa, no Estado de Minas Gerais, numa área de sete hectares, dez ares e
quarenta e nave centiares (7,1049 ha ) delimitada por um quadrilátero que
tem um vértice à distância de quinhentos e trinta -e cinco metros (535 m),
no rumo magnético vinte e sete graus noroeste (27° NW), da confluência
do córrego Olhos d'Ãgue no ribeirão da Mata; e os lados, que partem dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e
seis mestras (406 m) , onze gr eus noroeste (11° NW); cento e setenta e cinco
metros 075 m), setenta e oito graus sudoeste (78° SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.° O título da eutorizaçáo de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
a

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.
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DECRETO N.? 17.944 -

1175

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza a cidadã brasileira Ondina Freccia Caruso Mac-Donald a la.vra.r
jazida de carvão mineral no município de Urueeenga, no Estado de Santa
Catarina

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art . 74, letra a, da Constituição e nos têrrnos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidedã brasileira Ondina Freccia Caruso MecDonald a lavrar jazida de carvão mineral, situada nos lot-es números duzentos e trinta e três (233) e duzentos e trinta e cinco (235), da
linha- Rio Caeté, no distrito e murucrpro de Urussanga, no Estado
de Santa Catarina, numa área de sessenta hectares e cinqüenta ares
(60,50 ha), definida por um polígono mistilíneo tendo um vértice
situado à distância de cento e sessenta metros (160 m) , com orientação sessenta e cinco graus e quarenta minutos sudoeste (65° 40' SW) da
barra do córrego 'do Basílio no rio Caeté e os lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e orientações: mil e cinqüenta metros
(1.050 rn) , dez graus sudoeste (10 0 SW); duzentos e setenta e cinco metros
(275 m), oitenta graus sudeste (80° SE); cento e noventa e cinco metros'
(195 m), dez graus nordeste (10° NE); duzentos e setenta e cinco metros'
(275 m), oitenta graus sudeste (80° SE); mil duzentos e sessenta metros
(1.260 m), dez graus nordeste (10 0 NE) e o rio Caeté para montante até
o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante SIS condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas .e dos arts. 32, 33,
34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° A concessionária da autorização fica obrigada a recolher 'aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e eo Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.° Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que. lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo pera os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autcriaação de lavra terá por título êste Decreto. que será
transcrito no livro próprio da Divisâode Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agriculture, após o pagamento da taxa de mil duzentos e vinte
cruzeiros (Cr$ 1.220,00).
Art. 7,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apotonío Sellee,
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DECRETO N.o 17.945 -

'DE

28

DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Afonso Carlos de Vilalba Alvim, a pesquisar óxidos
de ferro, argilas, acres e associados no manicíoio de São Paulo. no Estado
de São Paulo

o 'Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei D.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Afonso Carlos de Vilalba
Alvim a pesquisar óxidos de ferro, argilas, acres e associados no lugar denominado Vila Monte Santo, no distrito de' Eequirivu, no município de São
Paulo, no Estado de São Paulo, numa área de trinta hectares (30 ha}, delimitada por um retângulo que tem um vértice no marco quilométrico treze
(km 13) da rodovia São Paulo-Rio; e os lados, que partem dêsse vértice têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m),
oitenta e um graus nordeste (81° NE); quinhentos metros (500 m), nove graus
sudeste (9° SE).
.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma vi~ autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e ser,-l
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Prcdução Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO N.o

n. 946

~ DE

28

DE

FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Endco Gunrnert a lavrar jazida de calcário dolomítico no município de Cembariá, Estado de Santa Catarina

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Enrico Guarneri a lavrar
jazida de calcário dolomítico em terrenos situados no lugar denominado Congonha no distrito e município de Camburtú, Estado de Santa Catarina numa
área de cento e treze hectares e vinte e sete ares (113,27 ha) definida por
um retângulo tendo um vértice situado à distância de mil e vinte e oito
metros (1. 028 m), com orientação magnética oitenta e um graus e trinta
minutos noroeste (81° 30' NW) da única ponte existente entre os quilômetros
oitenta e oitenta e um- (km 80 e 81) da rodovia Florianôpolls-Itajai e os
lados divergentes dêsse vértice os seguintes comprimentos e orientações megnéticas: mil duzentos e quatorze metros e cinqüenta centímetros (1.214,50 m),
sessenta e oito graus noroeste (68° NW); novecentos e trinta e dois metros
e setenta centímetros (932,70 m), vinte e dois graus sudoeste (22° SW).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo
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único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a : recolher aos
cofres públicos, na forma da lei .os tributos que fôrem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento, do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
oU nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
ar-t, 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de dois mil duzentos
e oitenta cruzeiros (Cr$ 2.280,00).
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Setlee,

DECRETO N.o 17.947 -

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Hermano Chaves Franck a pesquisar díetomite no município de Arquiraz, no Estado do Ceará

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorieedo o cidadão brasileiro Hermano Chaves Franck
a pesquisar diatomita no lugar denominado Lagoa .Funda, no distrito e município de Arquíree, no Estado do Ceará, numa âree de dois hectares (2 ha),
delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de cento e
vinte metros (120 m), no rumo vinte e três graus e trinta minutos sudoeste
(23 0 30' SW) do canto sudoeste (SW) da casa de residência de Francisco
de Costa e os lados que partem dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e sessenta metros (160 m) , oitenta graus
noroests, (80° NW); cento e .vinte e cinco metros (125 m), dez graus sudoeste (10° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có-digo de Minas.
Art. 3.° O,título da eutorisação de pesquisa, que será uma via autên-
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tica dêste Decreto pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério de Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de feverei~o de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.

DECRETO

N.o

17.948 -

DE 28 DE FEVEREIRO DE

1945

Autoriza a "The São Paulo TramwaYJ LiglIt end Power Co. Ltd." a ampliar
suas instalações e dá outros providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe. confere o artigo 74, letra a J da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n,v 2. 05~, de 5
de março de 1940:
Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica julgou
conveniente deferir a medida, requerida pela interessada de comum ecôrdo
com sua associada, a Companhia de Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro,
Limitada, decreta:
Art. 1.0 A "The São Paulo Tramway, Light and Power Company, Limited", fica: autorizada a:
I - Instalar em sua usina geradora da Serra do Cubatão o sétimo grupo
turbina gerador, trifásico, com a potência de 67.000 kw, medida nos bornes
do gerador, com freqüência de 60 ciclos por segundo, compreendendo a adutora e acessórios, as turbinas, o gerador, os transformadores e, todo o aparelhamento mecânico e elétrico complementar.
.
II - Construir, sob a tensão de 230 mil Volts e com a extensão aproximada de 335 km, uma linha de transmissão, trifásica, apoiada em tôrres de
aço, entre as usinas geradoras .da Serra do Cubatão e do Ribeirão das Lages
(Fontes), no município de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, esta de - propriedade da Companhia de Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro, Limitada.
In - Construir as subestações transformadoras: elevadora e abaíxedora
junto às usinas mencionadas no inciso lI.
Parágrafo único. As instalações de que trata êste artigo destlnam-sa a
suprir temporàrtamente a Companhia de Carris, Luz e Fôrça do Rio de J aneiro, Limitada, com energia elétrica, trifásica, sob a tensão de 132 mil Volts
e a freqüência de 50 ciclos por segundo, até que esta possa completar a empliação da capacidade geradora do seu sistema, cujas obras já foram autorizadas pelo Govêrno e se acham em andamento.
Art. 2.° Para executar os trabalhos de que trata o presente Decreto, a
"The .São Paulo Tramway, Light and Power Company, Ltd.", gozará dos
direitos previstos no art. 151 do Código de Águas e, em particular, fica, desde
já, autorizada a desapropriar por utilidade pública uma faixa de terra com ao
largura mínima de 110 metros no trajeto da linha de transmissão de. que
trata o inciso lI, do art. LO, de acôrdo com as plantas aprovadas pelo Mi...
nístro da Agricultura.
Parágrafo único. No caso de desapropriação, os acordos a que se refere
o art. 10 do Decreto-lei n.? 3.365, de 21 de junho de 1941, deverão ser
efetivados dentro de 60 dias, a partir da publicação dêste Decreto, findo o
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prazo mencionado, as desapropriações ainda não realizadas serão intentadas
judicialmente e no regime de urgência previsto no art. 15 do aludido Decretolei n.? 3.365, nêle Incluído o aditamento que lhe fez o Decreto-lei n.? 4.152,
de 6 de março' de 1942.
Art. 3.° Mediante comunicação ao órgão competente, a "Tbe São Paulo
Tramway, Light and Power Ccmpany, Ltd.", poderá oportunamente transferir
pelo custo, à Companhia de _Carrís, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro, Limitada,
o conjunto das instalações autorizadas por êste Decreto e localizadas no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 4. 0 O preço da energia elétrica suprida em face do que dispõe o
parágrafo único do art. 1.0 dêste Decreto será o mesmo que está sendo cobrado no Estado de São Paulo a consumidores em condições similares, devendo
ser fixado pela Divisão de Águas, do Departamento Nacional da Produção
Mineral, . em caso de litígio entre as emprêsas supridora e suprida.
Art. 5.°
. obriga-se a:

Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada

I - Registrá-Ia na Divisão de Águas, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de trinta (30) dias a
partir da sua publicação.
II Apresentar, dentro de seis meses, à mesma Divisão de Águas os
estudos, projetos e orçamentos das instalações de que trata o presente Deereto.
lI! Iniciar e conc1uir as Instalaçêes nos prazos que forem determinados pelo Ministro da Agricultura, depois da aprovação dos respectivos estudos,
projetos e orçamentos.
.
Parágrafo único. Os prazos determinados neste Decreto poderão ser prorrogados pelo Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas do Departamento Nacional da Producâo Mineral.
Art. 6.° O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO N.o 17.949 -

DE

1

DE MARÇO DE

Desapropria por utilidade pública imóvel no

1945

Distrito Federal

O Presidente da República, usando da etribuíçâo que lhe confere o artigo 74, letra a J de Constituição e de ecôrdo com o art. 6,0, combinado
com os art. 4.° e itens bem do art. 5.° do Decret-o-lei n.? 3.365, de 21
de junho de 1941, que dispõe sôbre desapropriações por utilidade pública',
decreta:
Art. 1.0' E' declarada de utilidade pública a desapropriação do imóvel
situado à Avenida Guilherme Maxwell n.? 163, em Bonsucesso, Distrito Federel ,
Art. 2.° Cabe ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores efetivar
a presente desapropriação, nos têrmos do art. 10. 0 do Decreto-lei n.? 3.365,
de 21 de junho de 1941.
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Art. 3.° As despesas com a presente desapropriação serão custeadas
pelos recursos de Caixa de Economia da Polícia Militar do Distrito Federal.
Art. 4.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de março de 1945, 124.0 de Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 17.950

DE

1

DE MARÇO DE

1945

Declara sem efeito o Decreto n,o 15.965, de 3 de julho de 1944

o

Presidente da República, usando do atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constituição, e tendo ern- vista o que consta do processo
n.? S.C. 128.52844, do Ministério da Fazenda, decreta:

Art. 1.0 Fica sem efeito o Decreto n.? 15.965, de 3 de julho de 1944,
que incluiu o cidadão doutor Vicente de Sabóia Lima nas sanções de que
trata o Decreto-lei n.? 4.166, de 11 de março de 1942.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art , 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de março de 1945, 124.° de Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO

N.O

17.951 -

DE 1.0 DE MARÇO DE

1945

Aprova novos projeto e orçamento para obras na Estrada de Ferro Santa
Catarina.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo n," 74, letra a, da Constituição, e atendendo ao que consta do processo
n.? 1.503-45, do Departamento de Administração do Ministério da Viação
e Obras ·Públicas, decreta:
Artigo único. Ficam aprovadas, em substituição aos que baixarem com
o Decreto n.o 5.269, de 22 de novembro de 1941, os novos projeto e orçamento, na importância de Cr$ 9.498.813,00 (nove milhões quatrocentos e
noventa e oito mil oitocentos e treze cruzeiros), que a êste acompanham,
rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro,
para construção de uma ponte, 'em concreto armado, de três.. arcos sucessivos
com 41,65 rn de vão cada um, sôbre o rio Itajáí-Assú, entre as estacas
2.303 e 2.324 da linha Itajai a Blurnenau, da Estrada de Ferro Santa Catarina, arrendada ao Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. As respectivas despesas serão atendidas, no corrente
exercício, por conta da sub-consignação 01/ 02/ 31/01, alínea b, da tabela
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12, a que se refere o artigo 3.° do Decreto-lei n.? 7.213, de 30 de dezembro
de 1944, e nos exercícios de 1946 e 1947, à conta dos recursos que forem
consignados nos respectivos Planos de Obras e Equipamentos.
Rio de Janeiro, 1 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.O 17.952 -

DE

1

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Altino Matos da Silva a comprar pedras
preciosas

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista .o Decreto-lei n." 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Altino Matos da Silva,
residente em Poxoréu, no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n.? 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Art. 2.° Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JI...1'1. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

"A. de Sousa Costa.

DECRETO N.O 17.953 -

DE

1

DE MARÇO DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituiçâo, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n.? 3.195, de -14 de abril de de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cergo de Ajudante de Tesoureiro, Padrão G,
da Delegacia Fiscal do Tesouro-Nacional no Estado do Pará, do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da' exoneração de Jacinto Vasconcelos Moreira de Castro, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta-Corrente do Quedro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
Cal. de LeIs -

VaI. II
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DECRETO N.o 17.954- DE 1 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão belga Léon Valensa a comprar pedras preciosas

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em Vista o Decreto-lei n. o 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão belga Léon Valensa, residente nesta
Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.? 466, de 4 de
junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do
presente decreto.
Art. 2.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Ríó de Janeiro, 1 de março de
da República.

1945, 124.° da Independência e 57."
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 17.955 _

DE

1. 0 DE 'MARÇO DE 1945

Aprova a reforma dos estatutos do Banco do Estado de São Paulo S. A., com
sede na Capital do Estado de São Paulo.

Não foi publicado ainda no "Diário Oficial" por falta de pagamento.

DECRETO Nv 17.956 -

DE

5

DE.MAl~ÇO DE

1945

Cria Junção na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da
Escola do Estado Maior, do Ministério da Guerra

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da Escola do Estado Maior, da Diretoria do Ensino do Exército,
do Ministério da Guerra, uma função de fotógrafo, referência XV.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste decreto correrá,
no presente exercício, à conta de destaque da parcela de Crg 13.200,00 (treze
mil e duzentos cruzeiros), da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal
Extranumerário, Sub consignação 08 Novas admissões, etc., Anexo n.? 17
Ministério da Guerra, do Orçamento Geral da República para 1945.
0
Art. 3. Éste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N.? 17.957 -

DE

5

DE MARÇO DE

1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Sotviço
Atuarial, do Ministério do Trebelho, Indústria e Comércio

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", daConstituiçâo, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de 'Extranumerário-mensalista do Serviço Atuarial, do Ministério doTrabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos cruzeiros) anuaís,
correrá, no presente exercício, à conta da Verba I - Pessoal, Consignação 11
_ Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n.? 21
_ Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, do Orçamento Geral dai
República para 1945.
Art. 3.° Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124.° da, Independência e 57.° da
Repliblíca.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N,? 17. 958

~

485

DE 5 DE MARÇO DE 1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Bxtrenumerérío Mensalista da Divisão
do Orçamento do Ministério da Educação e Saúde

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário Mensalista da Divisão do Orçamento,
do Departamento de Administração, do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2. 0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de
57.000,00 (cinqüenta e sete mil cruzeiros) anuais, correrá à
conta da Verba 1 ~ Pessoal, Consignação II ~ Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, Anexo n.v 15 Ministério da Educação e
Saúde, do Orçamento Geral da República para 1945.

c-s

Art. 3. 0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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A'l'OSDü PODEH. EXECUnVO

DECRETO N.O 17.959 -

DE 5 DE MARÇO DE 1945

Cria iunçõee na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do
Serviço de Documentação, do Ministério da Agricultura

o Presidente da República, usando da' atribuicão que lhe confere o artigo, 74. letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, conforme a relação anexa, duas funções de redator na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerárío-menselisto do Serviço
de Documentação, do Ministério da Agricultura.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros) anuais,
correrá, no presente exercício. à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II
Pessoal Extranumerário, Sub consignação 05 Mensalistas, Anexo n.? 14
Ministério da Agricultura, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonío Salles.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO
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DECRETO N.o 17.960 -

DE 5 DE MARÇO DE 1945

Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extrenumerério-monseliete do Departamento de Artilharia do Arsenal de Marinha
d.">, Ilha. das Cobras, do Ministério da Marinha
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art.
Numérica
lharia do
Art.

1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento de ArtiArsenal de Marinha da Ilha .das Cobras, do Ministério da Marinha.
2.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de J3'ne1:'0, 5 de março de

19~J.5,

124.° da Independência e 57.° da

República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem ,

MINISTÉRIO DA MARINHA
ARSENAL DE MARINHA DA ILHA DAS COBRAS _ DEPARTAMENTO DE ARTILHARIA
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.o 17.961 -

DE

5

DE

MARÇO

DE

1945

Aprova noves Tabelas Numéricas de Mensalistas e de Diaristas da Administração do Pôrto do Rio de Leneiro, institui o regime de salá~io-famí.lia
e dá outras providências

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas, em substituição às vigentes, as anexas Tabelas Numéricas : Ordinária e Suplementar de Mensalistas e de Diaristas da
Administração do Pôrto do Rio de .Ianeíro (A.P.R.J.).
§ 1.0 Os atuais empregados' em comissão e os mensalistas passarão a
ocupar as funções constantes das Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Mensalistas .
§

2.°

Dentro de trinta dias a .parfir da publicação dêste decreto, a

A.P.R.]. publicará no Diário, Oficial a relação nominal do pessoal a que
se refere o parágrafo anterior, obedecendo à nova nomenclatura adotada.
§ 3.° Deverá haver, em relação a cada empregado, eqüivalêncla entre
o salário majorado nas proporções fixadas pelo Decreto-lei n," 5.976, de 10
de novembro de 1943, acrescido, quando fôr o caso, da diferença a que se
refere o art. 104 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.? 7.847, de
16 de setembro de 1941, e o salário da função que passar a ocupar nas Tabelas, consideradas as promoções realizadas em 1944.
§ 4.° Pele prazo de trinta dias, a contar da publicação da relação nominal, poderão ser apresentadas reclamaçôes quanto _ao enquadramento, cabendo ao Superintendente da A.P .R.]. julgar tais reclamações, sempre com
observância do disposto no parágrafo anterior.
§ 5.° O pessoal diarista passa a integrar a Tabela Numérica de Diaristas.
Art. 2.° A Tabela Numérica Ordinária de Mensalistas, a que se refere
o artigo anterior, compreende:
a) funções isoladas de provimento em comissão; e
b) séries funcionais, tôdas de existência permanente.

§ 1.0 As referências de salário das funções que integram essa Tabela
têm os valores constantes da escala-padrão de salários que acompanha êste
decreto.
§ 2.° O número de funções preenchidas em cada série funcional dessa
Tabela não poderá ser superior ao total previsto como situação definitiva,
para a mesma série funcional.
§ 3.° As funções excedentes, dessa Tabela, serão suprimidas à medida
que vagarem, nâo podendo, em hipótese alguma, ser novam'ente preenchidas,
ainda que em caráter provisório.
Art. 3.° A Tabela Numérica Suplementar de Mensalistas, a que se
refere o art. 1.0, compreende:
a) funções isoladas de provimento em comissão; e
b) funções isoladas de provimento efetivo,

tôdas a serem suprimidas quando vagarem.

Parágrafo único. Essas funções não poderão ser, em 'hipótese alguma,
novamente preenchidas, aind~ que em caráter provisório.
Art. 4.° Fica instituído', para o pessoal da A.P.R.]., o regime de
salârío-famifia que vigorar para os servidores civis da União.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 5.° Além de empregados em comissão e de mensalistas, diaristas
e tarefeíros, a A.P. R.J. poderá também admitir pessoal contratado.
§ 1.0 A admissão de contratado dependerá, em cada caso, de prévia
autorização do Presidente da República, e só poderá ser feita para o desem,
ponho de funções especializadas, para as quais não haja, na A.P.R.J., empregado devidamente habilitado.
§ 2.0

A proposta de contrato indicará, como condições de locação:

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 contratado; e

d) o salário a ser atribuído.
§ 3.°

Aos contratados aplicar-se-á, no que couber, o disposto no Regulamento do Pessoal da A. P . R. J. e, subsidiàriamente, a legislação referente aos extranumerários~contratados do Serviço Público Federal.
Art. 65' Acrescente-se o seguinte inciso ao § 1.0 do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.? 7.847, de 16 de setembro de 1941:

"VII -

Chefe da Seção de Contabilidade."

Art. 7.° O art. 16 do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 7.847,
de 16 de setembro de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16. A admissão de diaristas só poderá ser feita para
funções de natureza braçal ou subalternas.
Parágrafo único. As funções de diaristas constarão de tabela numérica aprovada para essa modalidade de empregados."

Art. 8.° Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, exceto quanto ao disposto nó art. 4.°, que vigorará a partir de 1 de julho
de 1941.
Art. 9.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima,

ADMINISTRAÇÃO DO PÔRTO DO RIO DE JANEIRO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA DE MENSALISTAS
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• •••••...
• .........
Conferente-Auxiliee- • •.•.•...
Conferente-Auxiliar .........

-II

:?:l

24

i .............••........••.
I ......... ····•··•··••· ••.•

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

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

Artífice
Artifice

...................
"." ......_,., ..
... ,... ,.....
,

...

,

~

6

Conf.erent~Auzi1iar

-

650,00
600,00
5.50JOo
500;00.
4SMil
400,00

--.,..

-

103

121
143

-

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

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

I.. . . . . . . :.. :.::.::::::::::::

-500;00'
450,00

17
15
14
13
12
11
10

..
Con.t,~tre

t

3,
..........................
6
..........................
6' .. . .........................
1)\,\··········· .....................'

15

-11

-- II -11

4

11

~: II -4~
I
iõ. I
- 9.1

-- II
1,

~

..,....
25
22

-

~I

-----

-

3
6

70'

I/>,
14
12'
11

I

-4

I

II' ..........................

I

--

25
24
23
22
21
20
19
17

I

451l' \

..
6·
5

.. .. ... ..1

-- I ::::::::::::::::::::::::::
11>

9;1

368

"
1t

I........
~.o~~~~~t~
I ..........................

I

I

-.-1

--

-

15

-

I

Conferente-AuxilimConferente-Auxiliar

(regime de 200 horas mensais)

I

f,

10.
81
96
121
53

deVigi1~a,

78

-

f

e

,

Confte.rente
C,oníerente.
'Conferente
Conferente
Conferente
Conferente
Conferente

6
7
4
10
4
13.
14,

l~ustriais

-

-

1
1

~

Ul

8
8'"

''""

~.

"'"

~

160

-

1-+1- ~;-

§

.

<O

SITUAÇÃQPROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL,

Núm.
de
funções

Salário
mensal
Cr$

Função

I

Núm.,
de

I

I Feitor

..................... 1
Feitor ..........-.............
Feitor ... .... .. . . . . . . . . . . . . . . .

381
-3
3
._-

600.00
500,00
~50,OO

'-

_.
Feitor .....................
Feitor .....................

650.00
600,00

-

1
1

26
4

'I

I
I

Feitor

I

I

Subinepetor ........ '" .....
Conferente ....•..••.••.....

1.700.00
1.650,00

Conferente .................
Confreente •......•........•

1.400,00
1C200'00}

--

I

-~I

1.200,00
1.100,00

Fiel .......................
Conferente .................

I

I

·1
I .. · ...... ·· .............. ·
.... ... .. .. . . . .. .. .......

42

1 .. • .... • ...... • . . . . . . . . . .

-

-

;

;

~

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

42

"

---

~

6

-

I! ••...•. •~~i~~~~~e.r~~ ...... . . 1
1 .......................... [

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

16
15
14

I
I
Fiel'

I

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

13
16

1::::::::::::::::::::::::::1
I ..........................

-

-

14
12
11
10

I

10

-

Vegss
dentes

I

84

-

Exce-

Referência de
salário

I

-61

6
5
1

Função

funções

I
31
1
6

co

I
I ................. · ........
I

-s91··.. ·......·....·......../

I

11

~I

I

-

I ~I
6

39
38
35
31

I

II

27

-

-

1

27

25

4

I

--32

~
42
o
- - -o"

-

1
6

I
I

II

-

Cf;

53

8

6

-"'6

-

5

13
15

-

_ _ _o

33

"'"
'"

~~

~

I -

Guarda. . . . . . . • . . • . . . . . . . •
Guarda. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Guarda...
..
..

26
34
14

~

Guarda

"

450,00
400,,0
~360,QO

I

'

!

_
6

Guarda-Fiscal

-,6

II

••.• '. . . . . . . ..

Guarda-Fiscal.. . . . .. .. .. .. .

12

1

I

I

_
__5_1 Guindasteiro

1

--1/

Marinheiro

-

1

Motorista' -:

1

Motorista,

:

j

~_":""'"

I

.. ·· · ··..· ···I

500,00

-

-

,li

I·· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8

1

1

I

·1

)6'11

I·

6 1
_ .\:

Guínâeeteíro- ... ..
,

I,,'

I
;

IJ

300,00 ;

'I

i

-1

.J

----.;-1

1
I
1..........................

1500~OO'

500,00

1..........................
1

12

-I

_ ,_,....

I

-

8

6

-I

-

/;.

I

-

8

~

00

o
J~- "
I - , -6 ''~""
"~
_._5_ 1
si ~ ê

1~I

1

-=-

8

17
14

--3

I

-=-

§

I

'

M eetre de Lancha

__

26
8
11
-

.14

I +1 :

I

Marfnheito
J ••• ; •• ; ••••••••••••••••••

4

15
14
13
12

15
14

-, ••.. ,......

~

I

1I

, . , -, ,.........

:

9

I

~~~~~~-;~i~~~l

I

8

12
\
11[
I
10
1 Cr$ 510.00

····

1.6

I

-

I

I
-

I

I

II. .. .. .. . ...~~~'
..lI
... .. . .. .. .. .. .

~I·

600,00

I

-

--2-

~-

MO,OO

5

'i

350,00

2~

34
45
-

-

r

-

-=-

3

-3

1
-

--1-

"<<OO

1I

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de
funções

Salário
mensal
C,$

Função

5

Mestre

2
2

Encarregado
Encarregado

~

Artífice
Artífice

1

es
'"
O

SITUAÇÃO PROPOSTA

1.000,00
.
.

SOO,OO

700,00
600,00 L
600,00 r

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

14

+1
1

....,.

I M.9t.9..ri.Ma

-

'.' •.•.••••..
."

• ..

Mqtgrilt... ....••..• ,

"

I

-

6'0·0·
5QQ;llQ
,'1:Ó."!
.

1

'3. 3 ·..............•.•.
....... .

----'--1
'v

._

::::::::

~_

..

J

16
14
12

••••••••••••••••.

d. .
=3
3

_ _

1

2
3

TABELA NUMÉRIGA SUPLEMENTAR DE MENSALISTAS
a) Funções íeoteâee, de. provimento em comissão

SITUAÇÃO PROPOSTA

5IT:UAÇÃO ATUAL

I

Número 'I
de
funções

I

Número
Função

de
funções

1
1

19 I
~

I
--I
28

I

I

Salário
mensal

Função

c-s

I

I
-'-I
1

I

I

Ajudante de Tráfego
'
.
Chefe de Seção ; ............•... ;.
Inspetor
.
Assistente Jurídico'
.
Subinspetos •..•.
o"

•

' , ' • • • • • • • • o"

.'

o' • • •

2.500,00
2.000,00
1.700,00
1.400,00
1.409,00

1

10
8
1
8

do Tráfego
/
II Ajudante
Chefe de Se'çilo' .....•.....••.•.•.. 'I
Inspetor
"
Assistente jurfrtteo .••••......•.•...
II Subínspetor
". ," .. '••'. "
-0"

••••••••••

0'0"

•••••••

J

--I
28

1

I

~

'"

II

2.800,00
2.300.00
2.000,00
1.600',00
1.600,00

'.,o"

g

!:l
~

"
§"

-e
O

1

~
~

'"
g

b) Funções isoladas, de provimento efetivo

SITUAÇÃO ATUAL

~I
de
funçõe3

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Is~~
mensal

I

Função

Cr$

~
de
i funções

1
1

1

I Chefe
I

I

I

1

de Divisão ......•....••.....
Chefe do Expediente e Contencioso.-.
Ajudente do Tráfego .....• ~ •.., ••. ~.I
Carpinteiro
z , • .;.; ••• .-[
Eletri,::ista~ .. : .•••• ; ~ •..••.•. ~ ••. ; •

Motor-ista

.- ; . • .

1 I Ajudante de Eletricista ....•••....••
2
Motorista
, . . .. ..•.•.
. .. .
11·Ms.,ssamista
;'...•.•• .-. . ..
8
Motorista. . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . .

~

1

I Ascensorista

1
3

I Trabalhador

Armaaenista

Cr$

I

I

2
1.

S~
mensal

Função

3.000,00
3.-000,00
2.650,00
'·650.00
650.00
650.00
600,00
600.00
5,')0,00
.5$0/10

2
1
1
1

1
1

1,

I
I

de Divisão ..•...••.••••• -. . • .
Chefe do Expediente e Contencioso..
Ajudante do Tráfego ••••••••••••••
Carpinteiro -.".'
" -...•... .-•.•.. (
Eletri:ista
.
~ •

I
I

Motorista .......•..-

~

;.....•

1
Ajudante de Eletricista ......•....•
2
Motorist a. .. .. ..
.. .• .•. . ••.. . . ..
1 . Messamistá .•.. :. '.. •••. . •.. .• .. ..•.
S i' Motorista ......•••••....••••...•.••

'.................

"?OO.OO

1

, .. ..
..
',' ..•. • .. ..

~oq,r)O

I

300,00

1
3

I Trabalhador

I

~241

.241

.1

I

Ascensorista ....•.'

Armazenísta

~
o"
§'
"'"
fi

I Chefe

_...............

.....•... '.' ...•..•.•. "1
'.. • .••.
.

3.400,00
3.400,00
2.950,00
800,00
800,00
800,00
750,00
750,00
700,00
700,00
,650,00
55Q,OO
450,00

~

"ê

~

TABELA NUMÉRICA DE DIARISTAS
,

SITUAÇÃO ATUAL

Núme~o

de
funções .

I
I

Salârio
diário
Cr$

I

I
4
25
60
85
140
80
800'
500
180
850
50

-

2.774

II
I

I
I
I
I

I
II

24;00
20,00
18,00
16,00

15,00
14,00

13,00
12,00
11,00
10,00
8,00

-

I
I

Número
de
funções

Despesa
'anual
Cr$

. Salário
diário
Cr$

Despesa
anual
Cr$

I

I

I

I

J

\

I
I
I
I

I
II

-

SITUAÇÃO ;PROPOSTA

I

I
I

,"

28.800,00
150.000,00
324.000,00
408.000,00
630.000,00
,336.000,000
3.120.000,00
1.800.000,00 '
594.000,00.
2.550.000,00
120.000,00

-

10.060.800,00

I,

I

4
35
70
80
180
40
800
520
260
630
20
30
20
2.689

I

~

CIO

30;00
26;00

36.000,000

24;00

504.000,00
528.000,00
1. 134.000,00
240.000,00
4.560.000,00
2.808.000,00
1. 326.000,00
3.024.000,00
84.000,00
90.000,00
48. OOO,~O

22,00
21,00
20,00
19,00
18,00
17,00
16,00
14,00
10,00
8,00

273.000,00

I

to

o

g
''"~"
'"

I

14.655.000,00

~
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ESCALA-PADRÃO DE SALÁRIOS
Referência

· . ... . .. ..... . . . .. .
"

~

~

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

.

....
'"
...................................................
·
,
.
.....
'"
.
..........
..
.
'"
.
.....
..
.....
.
·
'
.
.........
'"
.
...... '"
.
...
.
........
.
..
.
......
'"
.
...... '"
.
...
.
·
.
'

'

~

~

,

-
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DECRETO NP 17.992 -

P~

5

P~ MARÇO PE

1945

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arig o 74, letra a, da Const,itu.i~,~o, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decre:o-lei n.? 3.195, de 14 de abril dee 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica..m suprimidos dois cargos da classe E da carreira de Prático
[e Farmácia, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde,
ragos em virtude da promoção de Jerônimo Caetano da Silva e Orlando Rireíro de Sá, ficando sem eplícação a dotação correspondente,
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0 da
República.
Gf;TULIO

V ARGJ\S.

Gustavo Capanema.

DECRETO N," 17.963 -

DE 5 DE MARÇO DE 1945

Suprime cergcs extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decrero-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos oito cargos da classe B da carreira de Trabalhador, dç Quadro Suplementar QO Ministério de Educação e Saúde, vagos em
virtude da aposentadoria de Maria de josus da Fonseca e promoção de Ana
Maria da Ccste, Elvira Joaquina de Melo, Joaquim Lacerda, Ricardo Inácio,
Jorge Portageiro Cassalto, Jorge dos Santos- é Maria Albertina Cora, ficando
sem aplicaçjio a doteção correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124. 0 da Independência e 57.° da
República.
GETt1I,.IO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.o 17.964 -

DE 5 pE MARÇO DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1..0, alínea n, do Decreto-lei n,c 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da classe F da carreira de Contínuo,
do Quedro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude

506

ATOS DO PODER 'EXÊCUTIVO

do falecimento de Leonardo "de Leão, ficando sem aplicação

a

dotação cor-

respondente ,
Art, 2.° Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.? 17.965 -- DE 5 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea 11, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos seis cargos da classe H da carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde,
vagos em virtude da promoção de Alfredo Ângelo Lopes, Orlando da Mote e
Silva Júnior, Otoniel Rocha, Paulo Antônio da Silva, Pedro Monteiro de
Barros e Virgínia Lázaro, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, "5 de março de 1945, 124.° da Independêncle e 57,0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.o 17.966 -

DE.

5

DE

MARço DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República,. usando da atribuição que -Ihe confere o artigo 74, letra "a", "da Constituição, o ncs têrmos do art. 1.0 , alínea "n", do
Decreto-lei 11.° 3 .195, de 14 de ~bri1 ele 1941, decreta:
ArL 1.0 Fica suprimido um cargo da classe E da
da Quadro Suplementar do Ministério da Educação e
tude da promoção de Heráclio Melgaço Dias, devendo
dente ser levada a crédito da conta-corrente do Quadro

carreira de Zelador,
Saúde, vago em vira dotação corresponPermanente do refe-

rido Ministório .
Art. 2.° Revogam-se as dísposlções em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124.°" da Indapandência e 57. 0 da
Repúbüca .
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cepeneme,
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DECRETO N.o 17.967 _

DE 5 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea "n", do
Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três cargos da classe D da carreira de Artífice, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos em
virtude da aposentadoria de Constantino Acquestuci; e promoção de João
Miguel e Maria de Lourdes Rodrigues, ficando sem eplíceção a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
G~TULlO

VARGAS..

Gustavo Capanema.

DECRETO N.o 17.968 .,...- DE 5 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargos. extintos

o Presidente da República, us-ando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea "n", do
Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art; 1.0 Ficam suprimidos quatro cargos da classe C da carreira de
Atendente, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos
em virtude da promoção de Cícero Merçal de Melo, Manuel Machado Pimenta e Maria das Dores Lorena ,,8 falecimento de Armando Clemente Coelho, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2;° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124.° da Independência
República.
GETULIO'

Co

57. 0 da

VARGAS.

Guetevo Capanema.

DECRETO N.o 17.969 -

DE 5 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea "n", do
Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 194·1, decreta;
Art. 1.0 Ficam suprimidos cinco cargos da classe C da carreira de Guarda
sanitário, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos
em virtude da aposentadoria de Afonso Pereira dos Santos: da exoneração de
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.êrtno da Silv-eira Guedes; e promoção de Nelson Alves, Nilton Batista Caldas
e Oscar de Moraís, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as dísposiçêea em. contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.•
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.o 17.970 -

DE

5 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art . 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de. abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos sete cargos da classe B da carreira de Servente, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos
em virtude da exoneração de Antônio Ribeiro de Carvalho; da promoção
de Antônio Verdejo, Demétrio da .Ccsta Campos, Edine Correia do Nascimente, José Manuel Teixeira (1.0) e José Nunes Madureira; e do falecimenta de João Sanches Teixeira, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.o 17.971 -

DE

5

DE

MARÇO DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da classe C da carreira de Prático
de Laboratório, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde,
vago em virtude da promoção de Estanislau Ra.nos, ficando sem aplicação
a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cepeneme .
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DECRETO N.o 17.972 -

DE

5-09

5 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargv extinto

o. Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere, o artigo 74, letra a, de-Constituiçâo, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941,decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da classe 4 da carreira de Patrão, do
Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
da promoção de Antônio Bispo da Costa, ficando sem aplicação a dotação
correspondente.
Art.

2.0

Revogam-se as disposições em contrâr!o.

Rio de Janeiro, 5,de março de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO, VARGAS'.

Gustavo Cepsnema,

DECRETO N.o' 11'.973 -

DE' 5 DE MARÇO·DE':·194S

Suprime caJlgo" extinto
O' Presidente- da- República, usan-do da atribuição que 111e confere: o arligo 74, letra a. da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n,o 3 ..195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da classe 3 da carreira de Guarda
Sanitário Marttbnc;; do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e
.Saúde, vago em virtude da promoção de Manuel de Moura Costa, ficando
sem aplicação a dotação correspondente'.
Art.

2,.0

Revogam-se as. disposições, em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de março de. 1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.

Gustavo Capanema.

DECRET0~ N.O'

17'.974 -

DE

5', DE MARÇO DE. 1945

Suprime.. carlY» extinto
(JJ. Presidente- da República, usando da atribuição que lhe confere' 0, ar-tigo 74, letra a. da Constituição. e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3 ..195;. de 14 de' abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido. um cargo da classe 4 da carreira de Maquinista Marítitno; do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e
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Saúde, vago em virtude da promoção de Antena! Augusto de- Freitas, ficando
sem aplicação a dotação correspondente.
Art.

2.0

Revogam-se as disposiçôes . em- contrário.

Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República. '
GETULIO VARGAS.

GUstavo Capanema.

DECRETO

M.O

17.975 -

DE

5

DE MARÇO DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente. da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art . 1.0, alínea 11, do De.
ereto-lei n.o 3; 195,-- de 14 de - abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um..cargo,4,~ classe E da carreira de Servente
(Decreto-lei n.? 145, de 1937), do Quadro Suplementar do Ministério da
Educação e, Saúde, vago em virtude da nomeação .para outro cargo de Antônio João de Moura, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art.

2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de ma_rço de 1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República".
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO NP 17.976 -

DE"

5

DE MARÇO DE

1945

Suprime CanJa extinto

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmoe do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da classe 3, da carreira de Marinheiro, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago
em virtude da promoção" de Manuel dos Reis, ficando sem aplicação a dotação correspondente,
"
"
ArL

2.°

Revogam-se as disposições em contrârlo ,

Rio de Janeiro, 5 de março de 1945. 124.° da Independência e 57.0 da
República'.
GETULIO VARGAS,

Gustavo Cepeneme,
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DECRETO N.O 17.977 -

DE

511

5 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargo _extinto

o Presidente da: República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínean, do
Decreto-Iei n.? 3.195,de.14 de: abril de. 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo de Assistente (Escola Nacional de
Química), padrão I, do Quadro' Suplementar do Ministério da Educação e
Saúde, vago em virtude da nomeação para outro cargo de Ataliba Passos
Lepage- ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 5 rle março de 1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo. Cepeneme,

DECRETO N.o 17.978 -

DE

5 DE MARÇO DE 1045

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um cargo da classe D da carreira de Auxiliar
de Ensino. do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago
em virtude da promoção .de Edite Pereira de Araújo, ficando sem aplicação
a dotação correspondente.
Art . 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.o 17.979 -

Dl:

5

DE MARÇO DE 1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Bxtmnumerérío-menseliste do S-erviço
de Estatística da Previdência e Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
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Art. 2.0' A despesa com a execução dó disposto neste decreto, na im,
portância de Cr$ 36.600,00 (trinta e seis mil e' seiscentos cruzeiros) anuais,
correrá
conta da Verba I --'- Peésoat; C6n:sigrtação 11 - Pessoal Extranu,
merârto, Subconsígnação 05 - Mensalistas, Anexo n. c 21 - Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, do Orçamento Geral da República para

a

1945.
Art. 3.° Êste decreto entrará em vigor na data' de' sua publicação.

Rio" de janeíac, 5 de março de 19'45, i24.o· da Indeperídêncíé é 57.0 da
República.

GÉTULIÔ VARGAS-.
Alê"andre MaÍ'cofJ(Jes Filho.

~
li'
o

t;;'

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I

SERVIÇO DE ESTATíSTICA DA PREVIDÊNCIA E TRABALHO

~

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

~

~

SITUAçÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

'"
Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

Número
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funções

Estatístico

........................
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Xl

Ordinária
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2

"J
ee
~

I

I

Tabela

s
g

"""f<
"

Bstetíetico

1
1
1
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Referência

Séries funcionais

.. .......................
. . .. . ........ . .... . . ...
. . . . . . . . . . . . . . . . - ••••
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•••••••••••••••••

•••••
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DECRETO N.o 17.980 -

DE fi DE MARÇO DE

1945

Exclui do relJime de liquidação as emprêsas que menciona e dá outras
providências
O· Presidente da República, usando _da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.0 e
7.° do Decreto-lei n.? 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.0, parágrafo único, do Decreto-lei n.? 5.661, de 12 de julho de 1943, decreta:

Art. 1.0 Ficam excluídas do regime de liquidação a que foram submetidas pelo Decreto n.? 13.560, de 1 de outubro de 1943, as emprêsas Indústrias Químicas Geroneaao Sociedade Brasileira Limitada e Indústrias Bra,
aileiras Textis-Químicas Limitada, com sede em São Paulo, cessando as atribuições do respectivo Liquidante.
Art. 2.° Êste Decreto entrará em vigor na. data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza 'Costa.

DECRETO NP 17.981 -

DE

7

DE MARÇO DE

1945

Extingue cargo excedente

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo da classe F da carreira de Calculista
do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, vago em virtude da
promoção de Zenó Castelo Branco, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIonio SalIes.

DECRETO N.o 17.982 -

DE

7

DE MARÇO DE

1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n." 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos oito (8) cargos da classe D da carreira de
Auxiliar de Ensino do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura,
vagos em virtude da promoção de Domingos, Pereira de Azevedo e das esc-
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nerações de Antônio Batista Guimarães, Carlos Alberto Ramalho de Menezes,
Humberto Canarím, José Maria Ferreira, Maria Guiomar Alves de Melo,
Moacir Aparecido Bernardez e de Otávio de Melo Barros, devendo a dotação
correspondente ser levada a, crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente
do 'referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência' e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N.o 17.983 -

DE

7 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe E da carreira de
Auxiliar de Ensino do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura,
vagos em virtude das promoções de Oscar de Miranda Pompeu e de Otaviana Leão Soares, devendo a dotação correspondente ser levada; a crédito da
Conta Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIamo Sellee,

DECRETO N.o 17.984 -

DE 7 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art 1.0, alínea 1':, do Decreto-lei 0.° 3,195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1)' cargo da classe E da carreira de
Contínuo do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vago em virtude da promoção de Altino Rodrigues de Oliveira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente
do referido Ministério.
Art. 2,0 Revogam-se as dispcsíções em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945; 124. 0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalJes.
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DECRETO N.o 17..985 -

DE

7

,DE MARÇO DE

1945

Suprime cargos extintos

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

n:

Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe D da carreir
de Dactilógrafo do Quadro Suplemer-tar do Ministério da Agricultura, vago:
em virtude da exoneração de Clice Macedo Kossatz e da pr~~oção de Elz a
Futuro, devendo a dotação correspondente ser levada a crêdítc da Conta
Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçôes em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N,? 17.986 -

DE

7

DE

MARÇO

DE

1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a., da Constituição, e nos têrmos doart 1.0 , ,alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe F da carreira de
Dactilógrafo do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vagos
em virtude da demissão de Lina Pires Leal Kleiman e da promoção de julieta de Castro Peixoto, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito
da Conta Corrente do Quadro' Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

'Apolonio Salles.

DECRETO' N.O 17.987 _

'DE 7 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art 1.0, alínea n, do Decreto-lei n,o 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe H da carreira de
Oficial Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura,
vagos em virtude das promoções de Sílvio de Oliveira Lima e de Magdala
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pereira Reis, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Selles,

DECRETO N.? 17.988 -

DE

7

DE MARÇO DE·

1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e nos têrmos do art 1.°, alínea n, do Decreto-Iei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Eicam suprimidos três (3) ca~gos da~classe C da carreira de
Servente do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vagos em
virtude da exoneração de Arnaldo Pereira Guimarães, da aposentadoria de
Manuel Damião da Costa e da promoção de Oscar Rodrigues Gomes da :
Paz, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.989 -

DE

7

DE MARÇO DE

1945

Transferência de reconhecimento de curso de agronomia e de veterinérie

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e tendo em vista o Decreto-lei n.v 295, de
27 de dezembro de 1944, da Interventoria Federal no Estado do Paraná,
decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidos os reconhecimentos dos cursos de agronomia
da extinta Escola Agronômica do Paraná e de veterinária da extinta Escola
Superior de Veterinária do Paraná para os cursos idênticos da Escola Superior
de Agricultura e Veterinária do Paraná, com sede em Curitiba.
Art. 2.° A atual Escola deverá satisfazer às exigências constantes das
alíneas a, b e c do artigo único dos Decretos ns. 8.462· e 8.463, de 24 de
dezembro de 1941, que reconheceram os cursos de agronomia e de. veterinária das escolas extintas, referidas no artigo 1.0
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO

N.O

17.990 -

DE

7

DE

MARço

DE

1945

Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de' Extranumerário-mensalista da
Divisão de Aguas, do Ministério da 'Agricultura

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, conforme a relação anexa, duas funções de mes,
tre especializado na Tabela Numérica .Ordinária de Extranumerário-mensalista
da Divisão de Ãguas, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério da ·Agricultura.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importência de Cr$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos cruzeiros) anuais,
correrá. à conta da .Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsígnaçâo 05 - Mensalistas, Anexo 14 - Ministério da Agri;
cultura, do Orçamento Geral da República para 1945.

Art·. 3. o

~ste

Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Fanelro; 7 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0 da
República.
GETpLIO VARGAS.

Apolonio Salles.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL DIVISÃO DE ÁGUAS
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

Número

d.

Séries funcionais

funções

Mestre .Especializado

1
1

2

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

I

Referência

II
XXII
XIX

Tabela

Observações

ATOS

no
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DECRETO N,? 17.991 .......:..

DE

7

DE MARço DE

1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Bxtrsnumerério-menseliete da Caixa
de Amortieeçêo, do Ministério da Fazenda

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Oi'<1inária.de Extranumerário-mensalista da Caixa de Amortização, do Ministéria da Fazenda.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na impomncia de Cr$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos cruzeiros) anuais,
correrá, no presente exercício, à conta de destaque da Verba I _ Pessoal,
Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsigneção 08 - Novas admissões,' etc., Ariexo n.? 16 - Ministério da Fazenda, do Orçamento Geral da
República para 1945.
Art. 3.°

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

~

MINISTIlRIO DA FAZENDA
CAIXA DE AMORTIZAÇÃO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

Séries funcionais

a)

SITUAÇÃO PROPOSTA

Referência

Tabela

Número
de
funções

Séries funcionais

a) Serviço de

Obrigações

I

I

Guerra

Correntista

VII

8

Ordinária

I

""
"

éJ

Correntista

15
15

8

g

i

I

!

~
"'

"o

Serviço de Obriaaçõe!f

Guerre

Tabela

Referência

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

VII

ATOS

no
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DECRETO N.o 17.992 -

DE

7

DE

MARÇO

DE

1945

Autoriza os cidadãos brasileiros Sidney Deicides de Avila, Antônio Záccar~ e
Joaquim Lemos a pesquisar água mineral no município de Ibiré, no Estado de São Paulo

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos tênnos do Decreto-lei n.? 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Sidney DeIcides de
Avila, Antônio Záccaro e Joaquim Lemos a pesquisar água mineral numa área
de quarenta hectares, oitenta e cinco ares e cinqüenta centiares (40,8550 ha),
situada no distrito e município de Ibirá, no Estado de São Paulo e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice na confluência dos córregos
pouso-Alegré e das Bicas e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: mil duzentos e sessenta metros (1.260 m),
setenta e sete graus sudeste (77° SE); novecentos e quarenta metros (940 m),
vinte e oito graus noroeste (28° NW); quinhentos e cinqüenta metros e quarenta centímetros (550,40 m), cinqüenta e cinco graus e trinta minutos sudoeste (55° 30' SW); cento e oitenta e dois metros (182 m) , quarenta e
dois graus sudeste (42° SE); quatrocentos e sessenta metros (460 m) , se~
tenta e sete graus sudoeste (77° SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será urna via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e dez cruzeiros (Cr$
41'0,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da: Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apoloaio Sa1les.

DECRETO N.o 17.993 -

DE

7

DE

MARÇO

DE

1945

4.utoriza a cidadã brasileira Maria Rezende a pesquisar cassiterita e asseciados no município de. São João deI Rei, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Maria Rezende a pesquisar
cassiterita e associados numa área de cento e quarenta e um hectares e seis
ares (141,06 ha), situada no imóvel denominado fazenda do Escobar, distrito de Caburu, município de São João del Rei, no Estado de Minas Gerais,
área essa delimitada por um pentágono irregular que tem um vértice a duzentos e oitenta metros (280 rn}, no rumo magnético trinta e seis graus no-roeste (36° NW) da confluência dos córregos do Escobar e Pernambuco e os
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e sessenta metros (760 m) , sessenta e um graus sudoeste
(61° SW); dois mil metros (2.000 m) , trinta e dois graus sudeste (32° SE);
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trezentos metros (300 m), trinta e nove graus nordeste (39° NE); mil e
setecentos metros (1.700 m), três graus noroeste (3° NW); quinhentos me.
tros (500 m), setenta graus noroeste (70° NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ.
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via. autên,
tica dêste decreto, pagará a taxa de mil quatrocentos e vinte cruzeiros (Cr$
1.420,00) e será transcrito no, livro' próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57,0
da: República.
GETuLIO V ARGAg.

Apolonio SaIles.

DECRETO N.o 17.994 -

DE

7

DE MARÇO DE

1945

Declara caduco o Decreto 'n.o 11.799 de 5 de março de 1943

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artig o 74, letra a, da Constituição e nos têrmcs do Decretá-lei n." 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada caduca a autorização concedida ao cidadão brasileiro Mário Martins Delgado, pelo decreto número onze mil setecentos e
noventa e nove (11.799) de cinco (5) de março de mil novecentos e quarenta e três (1943), que o autorizou pesquisar baritina nos terrenos da fazenda Poção no. município de Santa Luzia, no Estado da Paraíba.
Art.

2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio' SalIes.

DECRETO N,? 17.995 -

DE

7 DE MARÇO DE 1945

Torna sem efeito' o Decreto n.O 12.497; de 27 de maio de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-:
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) e tendo e rnvista o que requer o Interessado, decreta:
Art. 1.0 Fica sem efeito a autorização conferida ao cidadão brasileiro
Petrônio de Machado Lacerda pelo' decreto número doze mil quatrocentos e
noventa e sete (12.497), de: vinte e sete (27) de maio' de-mil novecentos e
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quarenta e três (1943» para pesquisar amianto no imóvel denominado fazenda. Santa Rosa, situado no distrito e município de Boa Vista, no Estado de
pernambuco.
Art. 2.° Revogam-se as disposições' em contrário.
Rio de- Janeiro, 7 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.996 -

DE 7 DE MARço DE 194,5

Renova o Decreto n. o 9.928, de 9 de julho de 1942

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Sebastião Soares da Cunha.
em renovação à autorização que lhe foi conferida pelo Decreto número nove
mil novecentos e vinte e oito (9.928), de nove (9) de julho de mil novecentos e quarenta e dois (1942), a pesquisar minério de níquel e associados
em terrenos situados no lugar denominado Santa Maria,. no distrito de Pocrane do município de Ipanema, no Estado de Minas Gerais, numa área de
cem hectares (100 ha), definida por uma linha poligonal que tem um
vértice situado na barra do ribeirão Santa Maria no rio Manhuassu e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações
magnéticas: duzentos e dez metros (210 m), trinta e cinco graus noroeste
(35 0 NW); duzentos e cinqüenta e cinco metros (255 m), cinqüenta e oito
graus nordeste (58° NE); cem metros (100, m) , sessenta e seis graus sudeste
(66° SE); cem metros (100 m}, sessenta e um graus nordeste (61° NE);
setenta e três metros (73 m), dezesseis graus nordeste (16° NE); seiscentos
e oito metros (60S m), oitenta e nove graus sudeeta . (89 0 SE); mil e oitenta e cinco metros (1. OS5 m), treze graus e trinta minutos sudeste (13°
30' SE); duzentos e vinte e seis metros (226 m) , setenta e um graus sudoeste
(71° SW); cento e trinta e dois metros (132 m), cinqüenta e oito graus sudoeste (58° SW); cento e noventa e cinco metros (195 m), setenta e dois
graus e trinta minutos noroeste (72 0 30' NW); cento e cinqüenta e cinco
metros (155 m), oitenta e sete graus noroeste (87 0 NW); quatrocentos e oitenta e cinco metros (485 m), quarenta e três graus noroeste (43 0 NW);
cem metros (100 m), trinta graus nordeste (30 0 NE); cento e trinta metros
(130 m), seis graus noroeste-r S? NW); cento e vinte e três metros (123m),
trinta e cinco graus noroeste (35° NW); cento e setenta e oito metros (178 m),
cinqüenta e três graus noroeste (53 0 NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidca no
Código de Minas.
Art. 3'l O título da autorização de pesquisa, que será uma via. eutêntíca dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00) e será
transcrito no lívropróprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1(ts.
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DECRETO N.o 17.99'7 .-

l,)E

7

1945

DE MARÇO DE

Autoriza o cidadão brasileiro Oscar Júlio Ikeii a pesquisar calcário, celoite, xisto
argiloso e associados no município de lporanga, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0,0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Oscar Júlio Iken a pesqui;
ear calcário, calcita, xisto argiloso e associados numa área de quinhentos hecta.,
res (500 ha). situada no lugar denominado Córrego-das-Pedras, distrito e município de Iporanga, TiO Estado de São Paulo, delimitada por um retângulo ten,

do um dos vértices a setecentos metros (700 m), rumo sessenta e nove graus
sudeste (69° SE) da confluência do córrego das Pedras com o ribeirão dos
Pilões e os lados convergentes nêsse vértice os seguintes comprimentos e
rumos: três mil trezentos e trinta e três metros (3.333 m) , vinte e um graus
nordeste (21° NE); mil e quinhentos metros (1.500 m), sessenta e nave
graus noroeste (69° NW).
...
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrârio ,
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaJles.

DECRETO N,? 17.998 -

DE

7

DE

MARÇO

DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro João Alves de Sousa a pesquisar mica e associados
no município de Mentene, do Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da etríbuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bresileiro João Alves de Sousa a
pesquisar mica e associados numa área de quarenta hectares (40 ha ) situada
no distrito de Bom Jesús Mantens do município de Mentena, do Estado de
Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice a cento e noVenta metros (190 m), rumo dois graus noroeste (2° NW) magnético, da foz
do córrego Bananeiras afluente do ribeirão São Félix e os lados que partem
dêsse vértice com oitocentos metros (800 m) rumo setenta graus nordeste
00° NE) magnético, quinhentos metros (500 m) rumo vinte graus sudeste
(20 0 SE) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outor.gada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
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Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00), e será
transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Selles,

DECRETO

N.O

17.999 -

DE

7

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Alcindo Gomes de Melo a pesquisar scheelita, no
município de São Tomé, no Estado do Rio Grande do Norte

o Presidente da República, usando da etribuiçâo que lhe comere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
'29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Alclndo Gomes de Melo a
pesquisar scheelíta numa área de quatrocentos e cinqüenta hectares (450 ha j ,
situada no imóvel denominado Matinhas, distrito e município de São Tomé,
no Estado do Rio Grande do Norte e delimitada por um retângulo que tem
um vértice a seiscentos e sessenta e cinco metros (665 m ) , rumo sessenta e
sers graus trinta minutos nordeste (66° 30' NE) magnético, da confluência
dos rios Potengí fi Pedra-Preta; os lados que partem dêsse. vértice, com três
mil metros (3.000 m) rumo setenta greus noroeste (70° NW) magnético, mil
e quinhentos metros (1.500 m) rumo vinte graus sudoeste (20° SW) magnético.
.
Art.' 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Ar:: 3.° O título da autcrtaeçâo de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 4.500,00)
e' será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaI1es.

DECRETO N.o 18.000 -

DE

7

DE MARÇO "DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto Manuel de Oliveira Chagas a pesquisar
sal-gema no município de Cotinguíbe, no Estado de Sergipe
O Presidente da, República, usando da etrtbuíção que .Ihe comere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos- têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Roberto Manuel de Qliveira Chagas a pesquisar sel-gema, no distrito e município de . Cotlnguíba,
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Estado de Sergipe, .numa área de quinhentos hectares (500 ha) delimitada
por um retângulo que têm um vértice a três mil quatrocentos e dezoito metros
(3.418 m), no rumo verdadeiro setenta e dois graus cinqüenta minutos nor~
deste (72~ 50' NE) do centro da- plataforma da Estação de Cotinguiba,da
Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, os lados que convergem no vértice
considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos verdadei_
dois mil e quinhentos metros (2.500 m), quarenta e cinco graus nor.,

t'OS:

deste (45 0 :NE); dois mil metros (2.000 m) , quarenta e cinco graus noroeste

(45

0

NW).
Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ.

Art. 2.°
digo de Minas.

Art. 3.°
dêste decreto
transcrito no
Ministério da
Art. 4.°

O título da autoriaeção de pesquisa, que será uma via autêntica
pagará a t:;''X8 de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Agricultura.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.° da.
República.
GETULIO VARGAS.

Apoíonio Sal1es.

DECRETO N." 18.001 -

DE 7 DE MARÇO DE 1945

Renova o De-creto n,o 8.991, de 12 de março de

1942

o Presidente da República, usando da etríbuiçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovada a autorização concedida à cidadã brasileira
Iolanda Ramos dos Santos pelo, decreto número oito mil novecentos e noventa
e um (8.991) de doze (2) de março de mil novecentos e quarenta e dois
(1942) para pesquisar celcáreo em terrenos de sua propriedade situados no
lugar Sítio da Boa Esperança, no distrito de Salto de Pirapora, município de
Sorocaba. no Estado de São Paulo, numa área de vint-e e nove he-tares e
sessenta e nove ares (29,69 ha) que começa num ponto a setecentos e setenta
e cinco metros (775 m ) na direção magnética setenta e cinco graus sudeste
(75 0 SE). da confluência do rio Ponte Alta com o córrego Tanquinho e os
lados a partir dêsse ponto têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
quatrocentos e quarenta e nove metros (449 m), trinta e dois graus sudeste
(32 0 SE); quetrocentos e noventa e cinco metros (495 m) , cinqüenta e oito
graus nordeste (58 0 NE); quinhentos e noventa e oito metros (598 rn ) , trinta
e dois graus noroeste (32 0 NW); trezentos e cinqüenta e oito metros (35,S m ) ,
cinqüenta e oito graus sudoeste (58° SW); vinte e oito metros (28 m ) , trinta
e dois graus sudeste (32 0 SE); cento e setenta e cinco metros (175 m),
cinqiienta e oito graus sudoeste (58 0 SW). e segue pelo rio Ponte Alta até
o ponto de partida.
"
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos -têrmos estabelecidos no CÓ··
digo' de'. Minas.
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Art. 3.° O título da, autorização de pesquisa, que será uma vía autêntica
dêste decreto. pagará SI taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
mmscnto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Mi.rüstério da Agricultura.

Art

4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 18.002 -

DE

7

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadâo brasileiro Epaminondas Luís de Amorim a lavrar- jazida
de calcáreo, mármore e associados no município de Itararé, no Bemâo
de São Paulo

O Presidente da República, usando da etribuiçâo que lhe confere Q artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.v vl •985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Epaminondas Luís de Amorim a lavrar 'jazida de calcáreo, mármore e associados em terrenos situados .na
fazenda denominada Santa Maria do Espinho, no município de Itararé. Estado
de .Sàc Paulo, numa área de cinqüenta hectares (50 ha) definida por um
retângulo tendo um vértice situado à distância de duzentos e cinqüenta 'metros (250 m) com orientação magnética quarenta e cinco graus sudeste (45°
SE) do marco de cimento existente no quilômetro um mais oitocentos .metros
rkm 1+800 m) da estrada particular que partindo do quilômetro vinte e
três mais oitocentos metros (km 23+800 m) da estrada municipal Ibifi Lumber segue para a referida fazenda e os lados divergentes dêeee vértice os
seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil metros (1.000 m), quarenta e cinco graus nordeste (45 0 NE); quinhentos metros (500 m) , qus...
rente e cinco graus noroeste (45° NW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
.Mtnas e dos artigos 32, 33, 34 e suas a-líneas, além das seguintes e. de outras
'constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas nêste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher HOS
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do ar t • 68 do Código
de Minas .
Art. 3.° Se o concessionârlo da eutorizaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na for-ma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.

Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da Ievra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departemento Naciona. da Produção Mineral e gozará dos Iavorée discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
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transcrito no
Ministério da
1. 000.00).
Art. 7.0
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A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
livro próprio da Divisáode Fomento da Produção Mineral do
Agricultura, após o pagamento da taxa de mil cruzeiros (Cr$
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1945', 124.° da Independência e 57,0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N,? 18.003 -

DE

7

DE MARÇO DE

1945

Autoriza a Emprêsa Terras e Colonização da Organização Henrique Lage _
Patrimônio Nacional - a pesquisar carvão mineral no município de Oríeene, no Estado de Santa Catarina

o Presidente da República, usando da etr-ibuiçâo que lhe confere o ar.
tigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei 0.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Emprêea Terras e Colonização Henrique Lage
Patrimônio Nacional - a pesquisar carvão mineral em terrenos do imóvel
denominado Colônia do Grão Pará, no distrito e município de Orleans, no Estado de Santa Catarina, numa área de novecentos e noventa e oito hectares e setenta ares (998,70 ha ) dellmiteds, por uma poligonal mistilínea, que tem início
num ponto situado à distância de trezentos e cinqüenta metros (350 m) no
rumo magnético três graus e quinze minutos nordeste (3 0 15' NE) da confluência dos rios Oratório e' do Rast-o, sendo a parte retilínea constituída de
dois ramos, que assim se definem pelos seus comprimentos e rumos magnéticos:
para leste (E), dois mil trezentos e setenta e seis metros (2.376 m), sessenta
e cinco graus e vinte e' cinco minutos nordeste (65° 25' NE); quatrocentos
e vínte e um metros (421 m) , doze graus e trinta e dois minutos noroeste
(12° 32' NW);' cento e vinte e um metros (121 m ) , doze graus e vinte e cito
minutos nordeste (12° 28' NE); oitocentos e cinqüenta e três metros (353m),
setenta e um graus e trinta e dois minutos noroeste (71 0 32' NW); quatrocentos e quarenta e três metros (443 m), dez graus e vinte e seis minuto'
nordeste (10° 26' NE); mil e quarenta metros (1,040 m), setenta e nove
graus e, quarenta e um minutos nordeste (79 0 41' NE); quinhentos e trinta
metros (530 m), setenta e oito graus e cinco minutos nordeste (78° 5' NE);
novecentos e oitenta e três metros (983 m) , sete graus e vinte e cinco minutos nordeste (70 25' NE); encontrando o rio Ceplvari, na margem direita;
para oeste (W), do ponto inicial, mil quinhentos e quarenta e três metros
(1. 543 m), cinqüenta e quatro graus e quinze minutos noroesta (54° 15'
NW,); mil seiscentos e oitenta e sete metros (1.687 m ) , seis graus e quinze
minutos nordeste (6° 15' NE); mil seiscentos e cinco metros (1,605 m) , oitenta e três graus e quarenta e cinco minutos sudeste (83 0 45 SE); mil seiscentos
e setenta e quatro metros (1.674 m ) , seis graus e quinze minutos nordeste
(6° 15' NE); encontrando também o rio Ceplvari: e a parte curvelinea é constituída por uma linha prolongando a margem direita do rio Capivari entre as
extremida.íea dos ramos retilíneos já referidos.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
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Art. 3. 0 O título da autoriza-ção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e noventa e cinco cruzeiros (Cr$ 4.995,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124. 0 da Independência e 57.0 da
RepúJ:olica.
GETULIO VARGAS.
Apolonio SaJles.

DECRETO N.? 18.004 -

DE 7 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão breeiteiro Ricardo Martins do Nascimento a pesquisar mica,
quartzo e associados no município de Conselheiro Pena, do Estado' .
de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da etrlbuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e 006 têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, la
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:.
Art. 1.0 Fica autorizado o cidedão brasileiro Ricardo Martins do Nasci.menta a pesquisar mica, quartzo e associados em terras devolutas' do Estàdo
de Minas Gerais, situadas no local denominado "Pedra Bonita", distrito e
municipio de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais, numa área de oit-enta
e cinco hectares (85 ha), e delimitada por um pentágono tendo um dos seus
vértices situado à distância de quarenta e oito metros (48 m), e rumo magnético cinqüenta e cinco graus sudeste (55 0 SE), da confluência dos córregos
Itatiaia e Pedra Bonita e cujos lados a partir dêsse vértice têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m), sessenta e
seis graus sudeste (66 0 SE); mil quatrocentos e dez metros (1.410 m), vinte
e cinco graus nordeste (2$0 NE); setecentos e vinte e cinco metros (725 m) ,
oitenta e seis graus noroeste (86 0 NW); seiscentos metros (600 m), trinta
graus sudoeste (30 0 SW); seiscentos metros (600 m), dois graus sudoeste
(2' SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ'
.digo de Minas.
Art. 3. 0
dêste decreto,
8er.á transcrito
do Ministério

Art. 4. 0

O título da eutortaeçâo de. pesquisa, que será uma via autêntica
pagará a taxa deoitqcentos e cinqüenta cruzeiros (85.0,00) e
no livro próprio da Di:visã~ de Fom~ntó da P.rod~çã().Mine:rál
da AgricuIt:.ur~.
.
. .
.
.
Revogam-se as disposições em contrário .

Rio de Janeiro, 7 de março de' ,1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
Apoiamo SaIles.

Col. de Leis -

voi. II

F. 34
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DECRETO N,? 18.005 ---::

DE

7

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Rcârigo Otávio Filho a lavrar, jazida de iltnenúa.
monezite e eircônio no município de Santa Cruz, no Estado do Espírito Santo

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art . 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Rodrígo Otávio Filho a
lavrar jazida de ilmenita, monazita e aircônic em terrenos situados no lugar
denominado Saí, município de Santa Cruz, no Estado do Espírito Santo, numa
área de setenta e cinco hectares (75 ha) , definida por um polígono mistilí.neo
tendo um vértice situado na linha de preamar, à distância de duzentos e trinta.
e dois metros (232 01.), com orientação magnética trinta e cinco graus sudoeste
(35 0 SW) do meio da ponte sôbre o rio Saí, próximo à sua barra e os lados,
a pertír dêsse vértice, os seguintes comprimentos e orientações magnéticas:
duzentos e quarenta e quatro metros (244 01.), trinta graus .noroeste (30 0 NW)
e mil novecentos e oitenta metros (1·980 01.), cinqüenta e sete graus e trinta
minutos nordeste (57° 30' NE) até a margem esquerda do ribeirão da Água
Boa.. seguindo pelo mesmo até o Oceano Atlântico e daí pela linha de preamar
até o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do art. 28' do Código de Minas e dos artigoo
32, 33, 34 e SUSlS alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado 8. recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do ert . 68 do Código
de Minas.

Art. 3.° Se o concessionário da eutoríaaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.

Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departementa Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
ert . 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êete decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil e quinhentos
cruzeiros (Cr$ 1.500,00).
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 5'1,0 da
República.
GETULIO VARGAS.

ApoIamo SaIles.

A'ros DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N.O 18.006 -

531

DE 7 DE MARÇO DE 1945

Renova o Decreto n.o 9.641, de 11 de junho de 1942

o Presidente da República, usando da etríbuiçêo que lhe confere o artigo 74, Ietra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.'> 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Ait. 1.0 Fica renovada a autorizaçâo concedida ao cidadão brasileiro
Jacob Klabin Lafer pelo decreto número nove mil seiscentos e quarenta e um
(9.641), de onze (11) de junho de mil novecentos e quarenta e dois (1942)
para pesquisar carvão mineral e pirite em terrenos de propriedade da Sociedade Indústrias Klabin do Paraná de Celulose S. A. situados no quinhão
vinte e três (23) da divisão judicial da fazenda Imbauaínho, atuelrnente
Campina dos Pupos, no distrito de Ortigueira, no município de Tibagi, no
Estado do Paraná, numa área de mil. hectares (1.000 ha), delimtt.s.da por
um polígono -mistilíneo que tem _um vértice situado na confluência do arroio
Grande no rio Tibagi, na margem esquerda dêste último e os lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações: dois mil seiscentos
e sessenta metros (2.660 m), oitenta e três graus e trinta minutos sudoeste
(83° 30' SW); dois mil e setecentos metros (2.700 m), norte (N) j quatro
mil oitocentos e quarenta metros (4.840 m), oitenta e seis graus sudeste
(86° SE) até a margem esquerda do rio Tibagi, pela qual segue para mcntante até o ponto de partida.
Art. 2. 0 ~ Esta autoriaaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3,0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro própr-io da Divisão de. Fomento -da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Ar-t. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Sal1es.

DECRETO N.? 18.007 -

DE 7 DE MARÇO DE 1945

Concede à Companhia de Cimento Portland Paraiso autorização para
funcionar como emprêsa de mineração

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição e nos têrmos do. Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), combinado com o Decreto-lei
n.? 3.553, de 25 deagôsto de 1941, decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Companhia de Cimento Portland Paraíso, SQR
ciedade anônima, com sede na capital do Estado de São Paulo, constituídapela' Assembléia Geral de Constituição realizada em dez (10) de maio de
mil novecentos e quarenta e três (1943), cuja ata foi arquivada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo, sob número dezoito mil novecentos e
oitenta e oito (18.988), em sessão de nove (9) de julho de mil novecentos
e quarenta e três (1943), autorização para funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o que dispõe o art. 6.° § 1.0 do Decreto-lei 0.° 1.985,
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de 29 de janeiro de 194d (Código de Minas), combinado com o Decreto-lei
0
3.553, de 2? de agôsto de 1941, ficando a mesma sociedade obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a
vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as 'disposições em contrário.
0.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.

DECRETO

N.O

18-008

~ DE

7

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadâo brasileiro Roberto Manuel de Oliveira Chagas a pesquissu
salgerna no município de Cotinçuibe, no Estado de Sergipe

o

Presidente da República, usando da etrtbuíçêo que lhe confere o artigo 74, letra a, .da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei u.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 {Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Roberto Manuel de Oliveira Chagas a pesquisar salgeme em terrenos situados no distrito e município
de Cotinguiba, no Estado de Sergipe, numa área de quinhentos hectares
(500 ha ) delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de três
mil oitocentos e noventa e oito metros (3.898 m ) , no rumo verdadeiro setenta
e quetro graus e cinqüenta e cinco minutos nordeste (74° 55' NE), do centro
da plataforma da Estação de Cotlnguíba da Viação Férrea Federal Leste Brasileíro: os lados, que partem dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
turnos verdadeiros: cinco mil metros (5.000 m), leste (L); mil metros
(1.000 m), sul (S).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
\ligo de Minas.
Art. 3.° O título da autoriseção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a texa de cinco mil-, cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
wanscrlto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sotíee

DECRETO N.O 18.009 -

DE

7 DE MARÇO DE 1945

.Autoriza os cidedêosÓbresileiros Daniel Castaiíon, Sebastião Teixeira Lopa,
Lima e José Roberto de Oliveira a pesquisar bauxita, hidrergilite, mica
'eassociadds 'no município de São João Neoomuoeno.. no Estado de
'Minas Geceie
O Presidente ·daRepública, usando da -etribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, daConstituiçâo, e rios têrmos do Decreto-lei n.v 1.985. 'te
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1: 0 Picam autorizados eis cidadãos brasileiros Daniel Castaõon, Seibasrlão Teixeira Lopes 'Lima e José Roberto de Oliveira' 81 pesquisar bauxita,
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hidragilita, mica e associados no lugar denominado Ronca e Grama, no distrito
de Descoberto, no município de São João Nepomuceno, Estado de Minas Gerais, numa área de trezentos e treze hectares (313 ha) , delimitada por um
paralelogramo que tem um vértice à distância de oitocentos eum metros
(801 m), no rumo magnético sessenta e oito graus nordeste (68° NE) da
confluência dos ribeirões Ronca e Grama; os lados que partem dêsse vértice
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: três mil cento e sessenta
metros (3.160 m }, oito graus nordeste (8° NE); mil metros (1.000 m),
oitenta e quatro graus sudeste (84° SE).
Art. ,2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autoríaeçâo de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três mil cento e trinta cruzeiros (Cr$ 3.130.00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em' contrário.
'Rio de Janeiro, 7de março de 1945, 124.° da Independência e 57.
República

da

GETULIO VARGAS.

Aoolonio Salles.

DECRETO N.O 18.010 -

DE 7 DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileira João Casimira de Faria, a peequieer mica e essedados no município de Miradouro, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da etríbuíção que lhe confere o .lrtfgo 74, letra a, da Constituição; e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão _brasileiro João Cesimíro de Faria,
a .pesquisar mice e associados na fazenda da Cabeceira, situada no distrito e
município de Miradouro, no Estado de Minas Gerais, numa área de dezesseis
hectares e oitenta ares (16,80 ha) delimitada por um polígono que tem um
vértice à distância de quinhentos metros (500 m), no rumo vinte e seis graus
e trinta minutos sudeste (26° 30' SE), da confluência do córrego dos Coelhos
no ribeirão Jorge; e os lados,a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: duzentos e cinqüenta metros (250 m), setenta e sete graus
sudeste (77 0 SE); trezentos e cinqüenta metros (350 m), nove graus sudoest-e
(9° SW); duzentos e cinqüenta metros (250 m), dezesseis graus sudeste (16°
SE); trezentos e dez metros (310 m) , oitenta graus noroeste (SOO NW); duzentos e cinqüenta e cinco metros (255 in), doze graus noroeste (12° NW);
trezentos e cinqüenta metros (350 m), dezoito graus nordeste (18 0 NE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará Z! taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mi-ieral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

534

A'I'DS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.o 18.011 -

DE

7

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadão bresíleito Raimundo Gonçalves Barbosa a pesquisar mica
e associ'!1dos no município de Ceretinge, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando 'da atribuição que lhe confere o "Ctigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Raimundo Gonçalves Barbosa a pesquisar mica e associados no lugar denominado Povoado-de·Santa
Rita, no distrito e município de Caratínga, no Estado de Minas Gerais, numa
área de trinta e dois hectares e quarenta ares (32,40 ha), delimitada por um
retângulo que têm um vértice a duzentos e oitenta metros e cinqüenta e nove
centímetros (280,59 m), no rumo magnético trinta e cinco graus e quarenta
e um minutos noroeste (35° 41' NW), de um marco de pedra lavrada situada
em terrenos de Raimundo Goncalves Barbosa a um metro (1 m) da confluênci~ dos córregos do Lelé e equitibá, e os lados que divergem do vértice
considerado, têm a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
novecentos metros (900 m) , trinta e dois graus sudeste (32° SE); trezentos
e sessenta metros (360 m) , cinqüenta e oito graus sudoeste (58 0 SVl).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorizeção de pesquisa, que será uma via autêntíca
dêste decreto, pagará a texe de trezentos e trinta cruzeiros (Cr$ 330,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

J

Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Selíe«.

DECRETO rc.c 18·012 -

DE

7

DE MARço DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim de Andrade Vilela a pesquisar bauxita
e associados no município de Juiz de Fora, no' Estado de Minas Gera!:.

°

o Presidente da República, usando da etribuiçâo que lhe confere artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fíca autorizado o cidadão brasileiro Joaquim de Andrade Vilela
a peaquiser bauxita e associados numa área de setenta e oito hectares e noventa
e três ares (78,93 ha), situada no distrito e município de Juiz de Fora, no
Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um polígono irregular, que
tem um' vértice a cento e setenta e quatro metros (174 m), no rumo vinte
e um graus e dez minuots sudeste (21 0 10' SE); da' 'confluência do ribeirão.
Floresta no rio Paraibuna, e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: quatrocentos e quarenta e quatro metros
(444 m), três graus nordeste (3° NE); trezentos e noventa e três metros
(393 m) , sessenta e três graus nordeste .(63° NE); trezentos e sessenta e cinco
metros (355 m), dez graus e querenta minutos mordeste (10° 40' NE); qui-
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-nhentos e oitenta e nove metros (589 m), setenta e nove graus e vinte miDutos sudeste 09° 20' SE); quinhentos e oitenta e cinco metros (585 m), um
grau sudeste (lo SE); setecentos e dois metros (702 m) , oeste (W); quatrocentos e trinta e cinco metros (435 m) , quarenta e nove graus sudoeste
(49 0 SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có-digo de Minas .
. Art. 3.° O título da autoríaeção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de! setecentos e noventa cruzeiros (Cr$ 790,00)
e será transcrito no livro próprio de Divisão de Fomente> da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições vem contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolanio SaIles.

DECRETO N.O 18.013 -

DE 7 DE MARço DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Gonçalves Linhares a pesquisar algamatolito e talco, no município de Pará de Minas. no Estado de Minas

Gerais
O Presidente da República, usando da etribuiçâo que lhe confere o artigo 74, letra B. da Constituição, e nos termos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Raimundo Gonçalves Linhares a pesquisar algamatclito e talco, numa área de vinte e quatro hectares
(24 ha), situada no lugar denominado Capâo-Grosso, distrito e município de
Pará de Minas, no Estado de Minas Gerais, área esta delimitada por um retângulo que tem um vértice a quatrocentos e noventa e cinco metros (495 m),
no rumo magnético oitenta e quatro graus trinta minutos sudoeste (840 30'
SW), da confluência do córrego Pedras; no ribeirão Paciência e os lados, divergentes deste vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos megnéticosr
seiscentos metros (600 m), vinte e oito graus trinta minutos sudeste (28 0 30'
SE); quatrocentos metros (400 m), sessenta e um graus trinta minutos sudoeste (61 0 30' SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
- Art. 3.° O título da autortaeção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará S! taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
trensoríto no livro próprio da Divisão de Fomento da Producêo Mineral dEJ
Ministério da Agricultura.
Art. A. o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Faneíro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio SaIles.
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DECRETO N.o 18.014 -

DE

7

DE MARÇO DE

1945

Autoriza0 cidadão brasileiro José Fressato a pesquisar água mineral no /nu.
nicípio de Campo Largo, no Estado do Paraná

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ertl,
go 74, letra a, da Constituição, e nos. têrmos do Decreto-lei n.? 1,985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas),decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Freseato a pesquisar
água mineral no lugar denominado Morro da Esperança, no distrito de Fer_
raríe, município de Campo Largo, Estado do Paraná, numa área de dezoito
hectares e vinte e nove ares (18,29 ha), delimitada por um polígono retilíneo
que tem um vértice S! seiscentos e cinqüenta e três metros e trinta e nove
centímetros (653,39 m), no rumo magnético cinqüenta e um graus nordeste
(51 0 NE) do canto sudeste (SE) da capela do Sagrado Coração de Jesus, sita
no lugar denominado Bolinete, à margem da rodovia Ferraria - São Miguel;
os Iedos, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: duzentos e vinte e três metros e trinta centímetros
(223,30 m), setenta e seis graus e quarenta minutos sudeste (76° 40' SE);
quatrocentos e noventa metros (490 m), doze graus nordeste (12° NE)j quatrocentos e cinqüenta e oito metros e setenta centímetros (458,70 m), setenta
e nove graus noroeste (79° NW); trezentos e cinco metros e vinte e cinco
centímetros (305,25 m), doze graus sudoeste (12° SW)j duzentos e teinta e
dois metros e dez centímetros (232,10 m), oitenta graus e quinze minutos
sudeste (80° 15' SE); cento e oitenta e um metros e trinta e seis centímetros (181,36 m), onze graus 'e vinte minutos sudoeste (11° 20'SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art.· 3.° O título da autoriaeção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará e taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de
República.

J~lneiro,

7 de março de 1945, 124,0 da Independência e 57. 0 da
GETULIO VARGAS.

ApoIamo Selles,

DECRETO N." 18.015 Renova o Decreto

n. 0

DE

7 DE MARÇO DE 1945

10.701, de 23 de outubro de 1942

o Presidente da República, usando da atribuição, que lhe confere o artígo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art- 1.0 Fica renovada a autorização conferida ao cidadão brasileiro Ho-rácio Klabin pelo decreto número dez mil setecentos e um (10.701), de vinte
e três (23) de outubro de mil novecentos e quarenta e dois (1942), para
pesquisar carvão numa área de novecentos e noventa hectares (990 ha) aituada no imóvel denominado Salto Aparado, distrito de Queimadas, no município de Tibagi, no Estado do Paraná, e delimitada por uma linha poligonal
que tem um vértice na confluência dos rios Lageado Bonito e Tibagi, e cujos
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lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: dois mil
metros (2.000 m), setenta e três graus noroeste (73° NW); quatro mil duzentos -e _oitenta metros (4.280 m), trinta e dois graus e trinta minutos noroeste (32° 30' NW); dois mil e quinhentos metros (2.500 m) , oito graus
nordeste (8 0 NR), o trecho da margem esquerda do rio-T'ibagi, compreendido
entre a extremidade dêste terceiro lado e
ponto de partida.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autoríaeção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e cinqüenta 'cruaerroe
(Cr$ 4.950,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.

°

Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 18.016 -

DE

7 DE MARÇO

DE 1945

Concede à Emprêsa de Mineração do Paraná Limitada autorização para
funcionar como emprêsa de mineração

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta: ,
Art. 1.0 E' concedida à Emprêsa de Mineração do Paraná Limitada,
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com sede na Capital do
Estado do Paraná, constituida por instrumento particul'arde seis (6) de
junho de mil novecentos e trinta e quatro (1934), autorização para funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o que dispõe o art. 6.°,
§ 1.0 do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas),
ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida
autorização.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonío Salles.

DECRETO N,o 18.017 -

DE 7 DE MARÇO

DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro }uventino Alves Martins a lavrar jazida de mica
e associados no município de Capelinha, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da .Répública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Juventino Alves Martins a
lavrar jazida de mica 'e associados em terrenos devolutas no lugar denominado
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Rencho do Meio no distrito e município de Capelinha, no Estado de Minas
Gerais, numa área de cinqüenta hectares (50 ha), delimitada por um quedrado de setecentos e sete metros e cinqüenta centímetros (707,5~ m) de lado,
que tem um vértice à distância de trezentos e cinqüenta e cinco metros (355 m)
no rumo magnético oitentaie um graus sudoeste (81 0 SW) da confluência do
primeiro córrego tributário da margem esquerda do córrego Rancho do Meio
e os lados, que partem dêsse vértice, têm as seguintes .orlentaçõee magnéticas:
dezenove graus nordeste (19° NE) e setenta e um graus sudeste (71 0 SE).
Esta autortaeçâo é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo
único do art , 28 do Código de Minas· e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressa_
mente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a ~ecolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos a União, ao
Est&xic e ao Munirípío, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3,0 Se o concessionário da eutorlaaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incuinbem, a autoriaacão de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5,° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Deparíjs,
mento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pegamento da taxa de mil cruzeiros (Cr$
1. 000,00) .
Art. 7,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124,° da Independência o 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.

DECRETO N.o 18.018 -

DE 7 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Roârigo Otávio Filho a lavrar jazida de ilmenite,
moneeite, zircônio e rutilo, no município de Aracruz, no Estado do
Espírito Santo

o

Presidente da República, usando da etribuiçâo que lhe confere o artin.v 1. 985, da

go 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Rodrigo Otávio Filho a
lavrar jazida de ilmenita, monaaíta, zircônio e rutilo no lugar denominado
Barra do Riacho no distrito de Riacho, no município de Aracrue, no Estado
do Espírito Santo, numa área! de noventa hectares (90 ha) delimitada por um
polígono mistilíneo assim definido: uma reta de dois mil e seiscentos metros
(2.600 m) no rumo magnético dezoito graus nordeste (18° NE), que partindo
da foz do córrego Minhoca vai ter ao canal que liga a lagoa Bernerdes ao rio
Riacho; daí pelo canal citado, até encontrar o rio Riacho; por êste rio até a sua
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foz pela linha de preamar média até a foz do córrego Minhoca. Esta autori-

",ação é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do
art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das
seguintes e de outras constantes do mesmo Côdige, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
EstG.do e ao Município, em cumprimento do disposto do art 68 de Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será - declarada caduca
cu nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo' e
subsolo para ás fins da ISNra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departementa Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
trG.'1lscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ 1.800,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
Rep6blica.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes.

DECRETO N.? 18.019

~ DE

7 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Brazilio Vieira Barbosa a lavrar jazida de argila
refratária e associados no município de São Paulo, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artígo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Brazilio Vieira Barbosa a
lavrar jazida de argila refratária e associados em terrenos situados em Butantan,
zona do distrito e município de São Paulo, no Estado de São Paulo, numa área
de. sessenta e oito hectares e quarenta ares (68,40 ha), definida por um pentágono írreguler, que tem um vértice situado à distância de duzentos e oitenta
e cinco metros (285 m) , com orientação cinqüenta graus nordeste (50 0 NE),
do centro da ponte sôbre o Rio Jaguaré, na estrada de rodagem São Paulo-Itu;
e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orienta_ções: mil e quarenta metros (1.040 m), quarente graus sudoeste (40° SW);
quatrocentos e cinqüenta e oito- metros (458 m), oeste (W); quinhentos e
setenta e oito metros (578 m), treze graus 'noroeste (13° NW); mil cento e
setenta e seis metros (1. 176 m), sessenta e sete graus nordeste (67° NE);
duzentos e sessenta e seis metros (266 m), trinta e sete graus e trinta minutos sudeste (37 0 30' SE). Esta- autorizacâo é outorgada mediante as con-'
dições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos
artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente mencionadas nêste decreto.
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Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a ;ec-olher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que fôrem devidos a União, SI)
Estado e ao Município, em cumpriment-o do disposto do art. 6'3 do Código
de Minas.
Art. 3. 0 Se o concessionário da eutoríaeção nêc cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4,0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art . 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
trenscrtto no livro próprio da Divisão de. Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil trezent?s e oitenta· cruzeiros (Cr$ 1.380,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonia Sa1Ies.

DECRETO N," 18.020 -

DE

7

DE, MARÇO DE

1945

Autoriza. o cidadão brasileiro Luís Holanda õâontenegco a lavrar jazida de
maJjnesita e associados no município de lguetu, no Estado dó Ceará

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Luís Holanda Montenegro
a lavrar jazida de magnesita e associados em .terrenos situados no lugar denominado Vila Alencar, no município de !guatu,n-o Estado do Ceará, numa área
de cento e oitenta hectares (180 ha}, definida por um retângulo que tem
um vértice situado à distância de trezentos metros (300 m), com orientação
magnética oito graus e trinta minutos sudoeste (8 0 30' SW), do marco quilométrico quatrocentos e trinta e cinco (km 435) da Estrada de Ferro Baturité, e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: dois mil duzentos e cinqüenta metros (2 .250 m), setenta e nove
graus sudoeste (79" SW), oltcoentos. metro! (800 m) , onze graus sudeste
(11° SE). Esta autorieeção é outorgada mediante as condições constantes do
parágrafo único do art . 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolhe: aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que fôrem devidos à União, ao
Est sdo eao Município, em cumprimento do disposto do art. 63- do Código
de Minas.
Art. -3.0 Se o concessionário da eutorlaação não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
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Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas,
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Deperta..
mento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
trenscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento. da taxa de três mil e seiscentos
cruzeiros (Cr$ 3.600,00).
Art. 7.°

Revogam-se. as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.0 du
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 18.021 -

DE 7 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão b1"<J.sileiro Benjamim l ecob de Sousa a pesquisar auto
município de Diamantina, no Estado de Minas Gerais

110

o Presidente da R-epública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmoe do Decreto-lei 0.0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Benjamim Jacob de Sousa a
pesquisar ouro no lugar denominado Faaende-do-Capão, no distrito de Gouveia, município de Diamantina, Estado .de Minas Gerais, numa área de cem
hectares (100 ha ) delimitada por um quadrado de mil metros (1. 000 m)
-de 'lado, 'que tem um vértice a cento e doze metros (112 m), no rumo magnético norte (N), da confluência dos córregos do Arrependido e do Bata/una; os
lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os rumos
magnéticos: sul (S) e oeste (W).
Art. 2:° Esta
Código de Minas.

autortzeção

é

outorgada

nos

têrmoa

estabelecidos

no

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e será
transcrito. no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de-março de 1945, 124;0 da Independência' e 57,° da

-Repúb'lica .

Apolonio SalIes.
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DECRETO N.o 18.022 -

DE

7

DE MARço DE

1945

Autoriza o cidadâo brasileiro Teodósio Herculano da Costa a pesquisar mica e
associados no município de Bom Jesus do Galho, no Estado de Minas
Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra B, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. -1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Teodósio Herculano da
Costa a pesquisar mica e associados no lugar denomínado .Córrego-Grande, si·
tuadc no distrito e município de Bom-Jesus-da-Galho, no Estado de Minas
Gerais, numa área de vinte e oito hectares e vinte ares (28,20 ha), delimi-,
tada por um paralelogramo, que tem um vértice a distância de cento e cinqüenta metros (150 m), no rumo magnético oitenta e um graus sudeste
(81 0 SE), da confluência dos córregos Grande e da Boa-Vista, e os lados,
que .pertem dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e setenta metros (470 m), oitenta e um graus sudeste
(81 0 SE); seiscentos metros (600 m) , seis graus e trinta minutos sudoeste
(6° 30' SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art . 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêndêste decreto, pagará Ei1 taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124,° da Independência e 57,° da
República,
GETULIO VARGAS.
Apolonío Salles.

DECRETO N," 18,023 -

DE

7

DE

MARço

DE

1945-

Autoriza o cidadão brasileiro Ângelo Pinheiro Bittencourt a pesquisar mica,
quartzo, pedras coradas, oeulim e associados no município de Rio Preto,
do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrrnos do Decreto-lei ri,o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ângelo Pinheiro Bittencourt a pesquisar mica, quartzo, pedras coradas, caulim e associados em terrenos do imóvel Fazenda dos Pinheiros, situados no distrito e município de
Rio Preto, Estado de Minas Gerais, numa área de vinte e 'oito hectares, dez
ares e quarenta e Um centlares (28,1041 ha), delimitada por um polígono
tendo um vértice sôbre a confluência dos córregos da Serra e dos Guedes e
os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnétícoe: trezentos e oitenta e um metros (381 m) , vinte e três graus noroeste
(23 0 NW); trezentos e sessenta metros (360 m) , quinze graus nordeste
(15 0 NE); setecentos e quatro metros e setenta centímetros (704,70 m) , cltenta graus sudeste (80 0 SE); oitocentos e sessenta metros e quarenta centímetros (860,40 m), quarenta e oito graus sudoeste (48 0 SW),
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Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêndêste decreto, pagará e taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00 I e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçêo Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sa1Ies.

DECRETO N.o 18.024 _

DE7

DE

MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Rodri~o Otávio Filho a lavrar jazida de ilmenite,
monazita e eirconitn no município de Vitória, no Estado do Espírito
Santo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra R, da Constituição e nos têrrncs do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0' Fica autorizado o cidadão brasileiro Rodrigo Otávio Filho a
lavrar jazida de ílmenita, monazita e airconita em terrenos situados entre o
rio da Praia Mole e a Vila de Carepebus, no município de Vitória, no Estado do Espírito Santo, numa área de cinqüenta e um hectares e' cinqüenta
ares (51,50 ha), definida por um polígono mistilíneo tendo um vértice situado
na foz do rio da Praia Mole e os lados, a partir dêsse . vértice, sucessivamente,
os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: seiscentos e quarenta
metros (640' m), seis graus nordeste (6° NE); setecentos e sessenta metros
(760 m), cinqüenta e oito graus nordeste (580 NE)j quinhentos e quarenta
metros (540 m), trinta e dois graus sudeste (32 0 SE) até o Oceano Atlântico e daí pela linha de preamar até o ponto de partida. Esta autorização é
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Art. 2.° O concessíonârio da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que- forem devidos à União, ao
Estedo e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 6e de. Código
de 1\1111as.

Art. 3. 0 Se o concessionário da eutoríaacão não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma ·dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedadesvizihhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 -e 40 do Código de
Minas.
Art. S.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departe..
menta Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
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ArL 6.0 A autorização de lavra terá PQr título êste decreto, que será
trenscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil e quarenta cruzeiros (Cr$ 1.040,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N. o

18.025 -

DE

7

DE MARÇO DE

1945

Retifica o decreto n." 16.380, de 16 de agôsto de 1944.

1'1.1"0 foi publicado ainda no "Diário Oficial" por falta de pagamento.

DECRETO N.O 18.026 -

DE

7

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Rodrigues Prates a pesquisar mica e
associados no município de Malacacheta, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0
Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel Rodrigues Prates
a pesquisar mica e associados em terrenos devolutos, situados no distrito e
município de Malacacheta, no Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta e dois hectares (62 ha) , delimitada por um polígono que tem um vértice sôbre a confluência do córrego Pequeno com o ribeirão Soturno. e os
lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m), sessenta graus sudeste (60 0 SE); quinhentos
metros (500 m), dois graus nordeste (2° NE); oitocentos e sessenta metros
(860 m), quarenta e dois graus noroeste {42° NW); seiscentos metros
(600 m), quarenta graus sudoeste (40 0 SW); quatrocentos metros (400 m) ,
trinta graus sudeste (30 0 SE).
Art. 2,° Esta autorização é
Código de Minas.

outorgada nos

têrmos estabelecidos no

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos e vinte cruzeiros (Cr$ 620,00)
e será transcrito no .livro próprio da Divisão de Fomente da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.°

Revogem-se cas disposições em contrérlo .

Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N,? 18.027 -

DE

7

DE

MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Teodósio Herculano da Costa' a peequissu: mica
e associados no município de Bom Jesus do Galho, no Estado de Minas
Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos ' do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 "(Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Teodásio Herculano da
Costa a pesquisar mica e associados no lugar denominado Córrego da Pedra,
no distrito e município de Bom Jesus do Galho, Estado de Minas Gerais, numa
área de trinta e três hectares e vinte e nove ares (33,29 ha), delimitada por
um quadrilátero irregular que tem um vértice a duzentos metros (200 01), no
j-umc magnético quatro graus nordeste (4° NE), da confluência dos córregos
da Pedra e do Mantimento, e os lados, a partir do vértice conaideradc, têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trazentos e setenta metros
(370 m), cinco graus e quarenta minutos sudeste (5° 40' SE); setecentos e
vinte metros (720 m), oitenta graus sudeste (80° SE); quinhentos e quarenta e cinco metros (545 m), norte (N); setecentos e quarenta e sete metros (747 m), oitenta e seis graus sudoeste (86° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via eutêntica dêete dee..'o, pagará a taxa de trezentos e quarenta cruzeiros (C,S
340,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.? 18.028 -

DE 7 DE

~ARÇO

DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro }esuino Inácio Pereira a pesquisar quartzo no
município de Vitória da Conquista, no Estado da Behie
O Presidente da República,· usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmoa do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.

1.0

Fica autorizado o cidadão brasileiro Jesuino Inácio Pereira

a pesquisar quartzo numa área de trinta hectares (30 ha) , situada no lugar
denominado Queimadas, distrito de Barra da Vereda, no município de Vitória da Conquista, no Estado da Bahia e delimitada por um retângulo cujo
centro está a quatrocentos e dez metros (410 m), rumo oitenta e nove graus
nordeste (89° NE); magnético, da confluência dos córregos Machadeiro e
Vereda e cujos lados têm seiscentos metros (600 m), na direção leste-oeste
(EW), e quinhentos metros (500 m) , na direção norte-sul (NS).
.
Art. 2.° Esta autorizaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autoriaeçêo de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa 'de trezentos cruzeiros ~Cr$ 300,00) e será
Cal. de Leis - VaI. II
F. 35
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transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57,0 da
Rep6blica.
GETULIO VARGAS.

Anolonio Salles.

DECRETO N,? 18.029 -

DE

8

DE MARÇO DE

1945

Cria funções na Tabela Nwnérica Ordinária de Extranwnerário-mensalista
da Odontoc1ínica Central da Marinha, do Ministério da Marinha

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a; da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas três funções de dentista, referência XV, na
Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Odontoclínica
Central da Marinha, da Diretoria de Saúde Naval, do Ministério da Marinha.
Art. 2,0 A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos cruzeiros) anuais,
correrá, no presente exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação
II - Pessoal Extranumerário, Subconsigneção 05 - Mensalistas, Anexo 0.0 19
Ministério da Marinha, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio' de Janeiro, 8 de março de 1945, 124.° da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.~

DECRETO N.o 18.030 -

DE

8

DE MARÇO DE

1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Administração do Ministério da Educação e eSaúde

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art , 1.0 Fica alterada, de conforrnidede com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Administração, do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério de Educação e Saúde.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto nêste decreto, na importàneia de Cr$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá
conta da Verba 1 - Pessoel, Consignação 11 - Pessoal Extranumerário,
Subconslgnação 05 Mensalistas, Anexo 0.° 15 - Ministério da Educação
e Saúde, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3,0 Êste decreto entrerá em vigor na data de sua publicação.
â

Rio de Janeiro, 8 de março de 1945, 124.° da Independência e 57,0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAúDE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE
Serviço de Administração
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

)

Número
de
funções

Séries funcionais

Tabela

Referência

r

I

I

'I

I

Número
de
funções

·......... . . ........ . ...
0.0'_'

---

••••

0.00·0

••

0.0

••••

• • • • 0.0 • • • • • • • • • 0 ' 0 · · ' ••

XI
X
IX

Ordinária
Ordinária
Ordinária

-

2
1
2

5

10

Auxiliar de Curso

. .......................
............... _.... 0.0.
. . .. . . . . . ...... . . . . . . ...

••••••••••

0.

0

0.0

Auxiliar de Escritório
•••

•••••••••••

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

XI
X
IX

Ordinária
Ordinária
Ordinária

2
2
2
2

VII

Ordinária

5

-

-

13

I

I
•

••••••••••

•

••••••

0.0

0.00.0·

••

0.0.

••••••••

,_

••••

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

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

8

'"

I

XI
X
IX
VIII
VII

.

i

XI
X
IX

I

Auxiliar de Escritório
••••••••••••••••••

~

cn

4

3

I

1
1
2

Tabela

Referência

-

I

Auxiliar de Curso
1
1
1

Séries funcionais

''""
~c§

I

OI

:';
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DECRETO N.o 18.031 -

DE

8

MARÇO

DE

DE

1945

Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerario-mensalista da
Caixa de Amortização, do Ministério da Fazenda

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Ficam criadas, conforme a relação anexa, seis funções de servente na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Caixa
de Amortização, do Ministério da Fazenda.
Art. 2.° A despesa com a execução, do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos cruzeiros) anuais, e
correrá, no presente exercício, à conta de destaque da Verba I - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 - Novas admissões,
etc., Anexo n,? 16 - Ministério da Fazenda, do Orçamento Geral da República
para 1945.
Art. 3.°

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 8 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. do SOUza Costa.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
CAIXA DE AMORTIZAÇÃO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

-

I

Número

de

Séries funcionais

funções

Set rente

2

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

4

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

II

Referência

Tabela

Observações

I

\

I

VI

I
I

V

6

DECRETO N.o 18.032 -

DE

8

DE

MARÇO

DE

1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ftcam suprimidos cinco (5) cargos da classe F e três (3)
da classe E, da carreira de Escrevente, do Quadro Suplementar, do Minis-
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tério da Guerra, vagos, os primeiros, em virtude da exoneração de Gilberto
'j'ôrres e da aposentadoria de Joaquim Chaves Soares, João de Oliveira Freitas, Agripino Nunes de Azevedo e Osvaldo Marques de Oliveira, e os segundos, em virtude da promoção de Francisco de 'PaulaConti, Miguel Fer-.
reira Santos e Sebastião Caetano da Silva, devendo a dotação correspondente
ser levada ti crédito da conta corrente do Quadro Permanente, do referido
Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N," 18.033 -

DE

8

DE

MARÇO

DE

1945

Aprova o Regimento da Comissão de Investimentos
O Presidente da República; tendo em vista o disposto no art. 6.° do
jjecreto-Ieí n.? 6.567, de 8 de junho de 194-4, e usando da atribuição que
lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica eprovado o Regimento da Comissão de Investimentos,
assinado pelo Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda e que acompanha o presente Decreto.
.
Art. 2.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publíceção .
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
do República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

Hegimento da Comissão de Investimentos
CAPíTULO 1
DA FINALIDADE

Art . 1.0 A Comissão de Investimentos, cr-iada pelo Decreto-lei n. o 6.567,
de 8 de junho de 1944, tem por fim regularizar a liberação antecipada dos
"Certificados de Equipamento" e "Depósitos de Garantia", instituídos pelo
Decreto-lei n.? 6.225, de 24 de janeiro de 1944, regulamentado pelo Decreto-lei n.v 15.800, de 8 de junho de 1944.

CAPíTULO Il
DA ORGANIZAÇÃO
0

Art. 2. A Comissão de Investimentos é constituída de seis membros,
nomeados pelo Presidente da República, dos quais um' (1) representante da
Confederação Nacional das Indústrias e um (1) representante das Federações das Associeçôes Comerciais do Brasil.
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§ 1:° O Ministro 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 aquêle que, como Vice-Presidente, deve substituí-lo na presidência da Comissão, em seus impedimentos ocasionais.

Art. 3.° Aos membros da Comissão de Investimentos é concedida uma
gratificação a título de representação, correspondente a duzentos cruzeiros
(Crâ 200,00) por sessão, até o máximo de mil e seiscentos cruzeiros (Cr$
1.600,00), por mês.
Parâgrefo único. Os membros da Comissão perderão a gratificação de
que trata êste artigo, pelas sessões a que não comparecerem.
Art. 4.° A Comissão de Investimentos será secretariada pela Secretaria
da Comissão de Financiamento da Produção.

CAPíTULO

m

DA COMPETÊNCIA DA. COMISSÃO

Art. 5.0 Compete à Comissão:
a) resolver sôbre a liberação dos "Certificadoe de Equipamento";
b) resolver sôbre a liberação dos "Depósitos de Garantia" exceto no
caso de liberação para cobrir prejuízos;
c) eugertr ao interessado a substituição do equipamento a importar,
quando julgar que outro possa melhor atender às finalidades visedae pelo
importador.

Art. 6.° No caso de liberação dos "Certificados de Equipamento",
deverá prevalecer o objetivo de facilitar a importação de máquinas ou equipementoe destinados à produção já existente no país, tendo em vista:
ti) que é necessário aperfeiçoar a produção do país, dando-lhe eficiência
conslderedo o mercado internacional;
b) que os "Certificado de Equipamento" não devem servir para a
importação de matérias primas ou produtos que não se destinem diretamente à melhoria dos processos industriais do país;
c) que a decisão da Comissão de Investimentos se beseerâ no exame
das relações a que se refere o art. 8.0, consideradas apenas as exigências
dêste artigo.

Art. 7° A liberação dos "Certlflcados de Equipamento" destinados a
novos empreendimentos e a liberação imediata dos "Depósitos de Garantia"
só se justificam quando se tratar:
a) de indústrias em cujo incremento esteja empenhado o Govêrnoj
b) de empreendimentos que tenham por fim a produção de combustíveis,

a melhoria dos transportes, o barateamento de gêneros allmenrícíos ou de
produtos que interessem à saúde pública;
c) de produção de material bélico;
d)'·. de aproveítemento de matérias primas nacionais em indústrias capazes de subsistir, sem favores do govêrno, no período de apôa guerra.
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CAPITULO IV
DAS LIBERAÇÕES DOS "CERTIFICADOS DE EQUIPAMENTo"

Art. 8. 0 O portador de "Certificado de Equipamento" que pretender
liberá-lo encaminhará seu pedido por Intermédio da Carteira de. Câmbio do
:Banco do Brasil S. A. acompanhado de uma relação em três vias, duas das
quais se destinam à Comissão de Investimentos, com os seguintes elementos:
a) nome do portador do Certificado:
b) sede enderêço:
c) natureza da indústria;

d) descrição sumária des máquinas ou equipamento que pretender importar;
e) país de onde será feita a importação e indicação do exportador ou
de seu representante no Brasil;
f) valor provável do material ô,' importar.

Art. 9.0 No prazo de trinta dias úteis da data do recebimento pela Comissão de Investimentos das relações mencionadas no art. 8.°, esta deve comunicar à Carteira de Câmbio do Banco do Brasil S. A. informações sôbre
o andamento do processo ou a decisão definitiva sôbre o mesmo proferida.

CAPITULO V
DAS

Art. 10.

ATRIBUIÇÕES

Ao Presidente incumbe:

a) presidir as sessões;
b) promover as diligências convenientes aos objetivos da Comissão de
Investimentos;
c) conceder prorrogação de prazo para apresentação de parecer;
d) conceder vista de processos aos membros da Comissão de investimentos;
e) mandar organizar a ordem do dia das reuniões, podendo alterá-h
quando entender conveniente ao andamento dos trabalhos;
f) submeter à discussão e votação as atas das reuniões e 8! matérias
constantes da ordem do dia e proclamar os resultados;
~n tomar parte nas discussões e votações, nestas com o próprio voto e
com o voto de qualidade;
h) resolver as questões de ordem, que sejam levantadas;
i) conceder a palavra aos membros da Comissão, respeitada a precedência;
j) estabelecer com precisão o ponto a ser debatido;
k) chamar a atenção do debatedor, quando êste se desviar do assunto
em discussão ou ao esgotar-se o tempo de que possa dispôr para usar da
palavra;
1) fixar data para as sessões ordinárias e convocar as extraordinárias;
m) solicitar ao Presidente da República a designação de substitutos dos
membros da C. L. quando fôr o caso;
n) dar exercício aos membros da C.L;
o) orientar de modo geral os trabalhos da Comissão no sentido da pclítica de liberação dos "Certificados de Equipamentos" e dos "Depósitos de
Garantia", de acôrdo com os Capítulos IH e IV dêste regimento.

Art. 11. Ao Vice-Presidente incumbe, além de suas outras atribuições
como membro, substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos.
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Art. 12.

Aos membros da Comissão de Investimentos incumbe:

a) comparecer a tôdas as sessões, salvo motivo de fôrça maior justíficado perante o Presidente;
b) estudar e relatar as matérias que lhes forem distribuídas,. dentro de
8 dias, a . contar da data de distribuição do processo, salvo prorrogação requerida ao. Presidente e por êle concedida;
c) solicitar ao Presidente, quando necessário, a conversão de processos .
em diligências para obter esclarecimentos necessários; inclusive os que possam
resultar de consultas a outros membros da Comissão de Investimentos;
d) tomar parte na discussão dos assuntos em debate;
e) votar e justificar seu voto, podendo fazê-lo em separado, se vencido,
e servir de prolator da deliberação, quando o seu voto fôr vencedor;
t). pedir vista de processo, quando necessário e por prazo não superior a 3 dias, ao ser anunciada a votação;
15) entregar à Secretaria os processos relatados ou vistos;
h) sugerir, por escrito, a deliberação da Comissão, tôdas as medidas que
julgar úteis ao cabal desempenho das atribuições da Comissão de Investímentos e ao andamento dos processos;
i) requerer ao Presidente a convocação de sessões extraordinárias, justificando o seu pedido;
j) assinar o livro de presença, ao comparecerem às reuniões;
k) subscrever as atas, depois de aprovadas.

Art. 13.

Ao Secretário incumbe:

a) dirigir os Serviços de Secretaria;
b) distribuir os processos sucessivamente pelos membros da Comissão,
com exclusão do Presidente;
c) assistir às Sessões da Comissão de Investimentos, redigir as atas e
proceder à sua leitura ou, com aprovação do Presidente da Comissão, designar outro servidor para estas funções;
d) assinar a correspondência, por delegação do Presidente;
e) receber adiantamentos para os pagamentos a que se refere o art. 3.°.
ou indicar o funcionário que os deva receber, de acôrdo com as requiaições que forem feitas pelo Presidente;
f) indicar o funcionário que o deva substituir em suas ausências, me:
diante designação do Presidente.
Art. 14. Aos Servidores da Secretaria incumbe executar os trabalhos
concernentes às atribuições dêsse órgão, que lhes forem distribuídos pelo
Secretário .

CAPiTULO VI
DAS

SESSÕES

Art. 15. A Comissão de Investimentos reunir-se-à, mediante convocação do Presidente, tantas vêzes quantas forem necessárias para o desempenho
de seus encargos.
Parágrafo único A requerimento de qualquer membro poderá também
o Presidente convocar a Comissão.
Art. 16. A Comissão de Investimentos só deliberará com a presença
de pelo menos quatro membros inclusive o Presidente.
Art. 17. Salvo delíbereção em contrário, as sessões da C. I. serão se~
cretas .

Parágrafo unrco . Quando especialmente convocados, poderão comparecer
às' sessões da C. I. os interessados ou técnicos no assunto objeto de estudo.
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Art. 18.
1.0 2.°

3;° 4.° -
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A ordem do trabalho das sessões será a seguinte:

verificação da presença dos membros da Comissão;
leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior;
expediente;
ordem do dia (discussão e votação das matérias).

Art. 19. A ata resumira com clareza tudo quanto ocorrer na sessão.
Art. 20. As retificacões feitas à ate da sessão anterior, reconhecidas
procedentes pelo plenário, ~ serão consignadas na ata do dia.
Art. 21. A ordem do dia, organizada em conformidade com as instruções do Presidente, só poderá ser alterada em caso de urgência ou de preferência concedida para qualquer matéria, a critério do Presidente.
Parágrafo único. Da ordem do dia deverão constar as matérias cuja
discussão não tenha sido ultimada.
Art. 22. O Presidente, abrindo a discussão sôbre cada um dos pareceres em mesa, na ordem em que tiverem. sido incluídos na pauta dos trabalhos, concederá a palavra aos respectivos relatores, para que façam a leitura dos fundamentos de seus pareceres, e, ao têrmo da exposição de cada
relator, aos membros que a solicitarem para discutir a matéria em debate.
Parágrafo único. Exclusiva o relator, os- membros só poderão usar da
palavra sôbre cada matéria a ser votada, durante cinco minutos.
Art. 23. Depois de falarem todos os membros inscritos para discutir a
matéria, o relator poderá, mais uma vez, fazer uso da palavra, por tempo
não excedente de 10 minutos.
Art. 24. Durante a discussão e sõmente na primeira sessão em que
fôr considerada a -matéria, poderão ser apresentadas emendas, sôbre as quais
será emitido parecer pelo mesmo 'relator e antes de qualquer votação da
matéria.
Parágrafo único. Só serão admitidas as emendas apresentadas por es~
crito e que tenham relação com a matéria em discussão; tais emendas serão
supreesíves, substitutivas, aditivas ou modificativas, devendo se submetidas
a .votos na ordem desta classificação.
Art. 25. Encerrada a discussão da matéria, será a mesma posta em
votação, e, pelo Presidente, colhidos os votos e proclamado o resultado.
§ 1.0 A votação será nominal, expressa pelas fórmulas sim ou não, nos
casos de total acôrdo ou desacôrdo coro os têrmos do parecer, podendo ter
lugar, nesta última hipótese, a apresentação de voto em separado.
§ 2.° Se as divergências com. as conclusões do parecer não forem fundamentais, dará o membro voto com restrições, que será reputado como favorável.
§ 3.° Se o voto do relator fór vencido, o Presidente designará para redigir, dentro do prazo de 8 dias, o novo parecer, o membro da C.I. cujo
voto tenha sido vencedor.
Art. 26. Nenhuma deliberação se considerará adotada senão quando
reunir votos favoráveis da maioria dos membres presentes.
Art. 27. Salvo resolução em contrário, tomada pela C.I., as matérias serão submetidas a uma única discussão.
Art. 28. Caberá ao autor do parecer aprovado dar :edação fi~al à
deliberação resultante, redação que será lida e submetida a aprovaçao na
mesma sessão em que foi votado o parecer ou na sessão seguinte.
Art. 29. Os pareceres serão emitidos por escrito, em têrmos explícitos,
sôbre a conveniência da aprovação ou da rejeição da matéria a que se referirem e terminarão sempre por conclusões sintéticas, sob a: forma de decíeôes
de modo que possam 'Servir para despacho do. processo e inclusão na ata.
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Art. 30. Um relator de matéria sujeita à deliberação da C.I. poderá declarar-se suspeito ou impedido, fundamentando a declaração; o Presidente, se concordar com as razões da suspeição ou do impedimento, designará outro relator.
Art. 31. As deliberações serão devidamente encaminhadas pelo Presidente para que sejam apreciadas ou cumpridas na forma competente.

CAPíTULO VII
DISPOSIÇÕES

GERAIS

Art. 32. É vedado a qualquer membro da C.I. bem como a qualquer funcionário ou extranumerário com exercício na Comissão, prestar informações sôbre assuntos em andamento ou estudo nêsse órgão, sem que
tenham recebido, para isso, expressa autorização do Presidente.
Art. 33. Os casos omissos nêste regimento e relativos ao funcionamento da C.!. e de seus órgãos serão resolvidos pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda.

Rio de Janeiro, 8 de março de 1945. -

DECRETO NP 18.034 -

A. de Souza Costa.

DB 8 MARÇO DE 1945

Dispõe sôbre a lotação nominal das repartições do Minist.ério da Marinha

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e tendo em vista o Decreto n.? 16.633, de 21
de setembro de 1944, alterado pelo Decreto 0. 0 17.057, de fi de novembro
de 1944, decreta:
Art. 1.0 A lotação nominal dos funcionários das repartições do Ministério
da Marinha é a constante da tabela anexa ao presente decreto.
Art. 2.° Os funcionários removidos por efeito dêste decretovdeverâo
entrar em exercício, na repertiçêo em que ficam lotados, no prazo estabelecido
pela legislação em vigor e independentemente de qualquer comunicação escrita.
Art. 3.° Êate decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de março de 1945, 124. 0 da, Independência e 57.'')
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO _N.o 18.035 -

DE 9 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro João Duarte da Silva a Comprar
peâres preciosas.
Ngo foi publicado ainda no Dikio Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N.o 18.036 -
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DE 9 DE MARÇO DE 1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Bxtrenamerério-menesliete da Divisão
do Pessoal. do Ministério da Educação e Sá&de

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão do Pessoal, do
Departamento de Administração, do Ministério da- Educação e Saúde.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto .neste Decreto, na importância de Cr$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 _ Pessoal, Consignação Il - Pessoal Extranumerário, Subconsignaçâo 05 - Mensalistas, Anexo n.o 15 - Ministério da Educação e Saúde, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.0

Êste -Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 9 de março de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N.o 18.037 -

DE

9

DE MARÇO DE

1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada; conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerárío-mensalíste do Departamento Nacional de Seguros
Privados e Capitalização, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2. 0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) anueis,
correrá à conta da Verba I _ Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconaignaçâo 05 _ Mensalistas, Anexo 21 - Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicàção.

Rio de Janeiro, 9 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMÉRCIO
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DECRETO N.o 18.038 -

DE 9 DE MARÇO DE 1945

Cria funções em comissão e funções gratificadas na Tabela Numérica Ordinária da Caixa Econômica Federal de São Paulo, inclui função em comissão na Tabela Numérica Suplementar da mesma Caixa e dá outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária da Caixa Econômica Federal de São Paulo, seis (6) funções em comissão de Chefe de
Agência, referência 50, e seis (6) funções gratificadas de Chefe de Seção,
com a gratificação anual de c-s 6.000,00.
Parágrafo único. As funções em comissão de Chefe de Agência só poderão ser exercidas por empregados da Caixa.
Art. 2.° Fica incluída, na Tabela Numérica Suplementar da Caixa
Econômica Federal de São Paulo, a função isolada, em comissão, de Avaliador Chefe da Seção de Jóias e. Mercadorias, com o salário mensal de
Cr$ 2.800,00; ti partir de 1 de janeiro de 1944.
Art. 3.° Ficam incluídos, na relação das gratificações adicionais a que
se refere o art. 10 do Decreto D.O 17.136, de 13 de novembro de 1944, os
empregados constantes da relação anexa.
Art. 4.° Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, exceto quanto ao disposto no artigo anterior, que vigorará a partir de 16 de
novembro de 1944.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de j'aneírc, 9 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 18.039 -

DE 9 DE MARÇO DE 1945

Cria os Depósitos de Motomeeanizagão de Recife e de Pôrto Alegre
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criados os Depósitos de Motomecanização de Recife e
de Pôrto Alegre, na conformidade da letra b do art. 3.° do Regulamento para
o Serviço de Material Automóvel do Exército, aprovado pelo Decreto número 14.071, de 25 de novembro de 1943.
Art. 2.° O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N.o 18.040 -

DE

12

DE MARÇO DE

1945

Cria um Consulado honoréaío em Castilho

o Presidente da República, usando da: atrlbuíção que lhe confere :o artigo 23, do Decreto-lei 0,0 791,' de 14 de outubro de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica criado um Consulado honorário em Cestllho, _, na República Oriental do Uruguai.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio- de Janeiro, 12 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

L.

DECRETO

N.O

18.041 -

DE

12

R~

de Macedo Soares.

DE MARÇO DE

1945

Declara de utilidade pública, para desepropríeçêo, imóveis eítueâoe em Nova
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de ecôrdo com o art. 5.°, letras a, b e n,
do Decreto-lei n." 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1.0 São declarados de utilidade pública, para desapropriação, os
terrenos, inclusive benfeitorias que neles existirem, de localidade denominada Fazenda da Posse, no Município de Nova Iguaçu, Estado do Rio de
Janeiro, de propriedade da firma Guínle Irmãos e outros, os quais se acham
compreendidos na poligonal A. B. C. D. E. F . A., representada na planta anexa
à Portaria n.? 87, de 7 de agosto de- 1942, do Ministério da Aeronáutica,
baixada de acôrdo com o Decreto-lei n.? 4. OaB, de 12 de janeiro do
mesmo ano.
Art. 2.° A despesa resultante dessa desapropriação correrá à conta dos
recursos de que trata o Decreto-lei 0.0 6. 967-A, de 17 de outubro de
1944, prorrogado pelo- de 0.° 7.0S9-A, de 21 de novembro do mesmo ano.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de i945, 124.° da Independência e 51.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Joaquim Pedro Salf,ado Filho.

DECRETO N.a 18.042 -

DE 12 DE MARÇO DE 1945

Desapropria, por utilidade pública, a Ilha dos Ferros e lIhota da Casa das
Pedras, com tôdas as instalações nelas existentes.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constiutição, e de acôrdo com o ert. 6.°, combinado com
o art. 5.°, letras a, b e h, do Decreto-lei 0.0 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 São declaradas de utilidade pública, para desapropriaçâo, a
Ilha dos Ferros e e Ilhota da Casa das Pedras, situadas na Baía de Gua-
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nabara, nesta Capital, com todo o. apeeelhamento destinado ao armazenamento e à distribuição dos derivados de petróleo, equipamentos e bens móveis
e imóveis, pertencntes à Companhia Brania de Petróleo, S. / A.
Art. 2.° Destinam-se êsses imóveis e Instalaçêee ao Parque de CombU9tÍveis da Aeronáutica.
Art- 3.° Fica
Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar as
desapropriações em aprêço, na forma do art. 10 do Decreto-lei n.o' 3.365,
de 21 de junho de 1941.
Art. 4.° As despesas com a execução do disposto neste Decreto cor':'
-erâo à conta do crédito aberto pelo Decreto-lei 0.0 6. 967-A, de 17 de outubro de 1944, prorrogado pelo de 0.° 7. 059-A, de 21 de dezembro de 1944.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.

°

Rio de Janeiro, 12 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N.o 18.043 -

DE

12 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o Ginásio Sentíseímo Sacramento, com sede em Maceió, no Estado
de Alagoas, a funcionar como colégio

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino aecundário e do Decreto-lei n. o 4.245, de 9 de abril de 1942, decreta:
Ar1. 1.0 O Ginásio Santíssimo Sacramento, com sede em Maceió, no
Estado' de Alagoas, fica autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2.° A denominação do estabelecimento de ensino secundârlo de que
trata o artigo anterior passa a ser Colégio Santíssimo Sacramento.
Art. 3.° O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio Santíssimo Sacramento, considerar-se-á, quanto aos seus cursos cléesíco
e científico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12' de março de 19'~5, 124.0 da Independência .eS·7.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO

N. °

18.044 _. DE 12 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o Ginásio Marcelino Champa~nat, com sede em Curitiba, .no E.stado
do Paraná, a funcionar como colégio.

Não foi publicado ainda no "Diârio Oficial" por falta de pagamento.

Col. de Leis -

VaI. II

F. 36

562

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.o 18.045 -

DE

12

DE

MARÇO

DE

1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Faculdade
Nacional de Odontologia, do Ministério da Educação e Saúde

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Faculdade Nacional de Odontologia, da Universidade do
Brasil, do Ministério da Educação e Saúde, três funções de artífice, referência XI.
Art. 2.0

A despesa com a execução do disposto neste decreto, na im-

portância de Cr$ 27.000,00 (vinte e sete mil cruzeiros) anuais. correrá à conta

da Verba 1 - Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n.? 15 - Ministério da Educação e Saúde,
do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.°

Êste decreto entrará em vigor na deta de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gust~vo

DECRETO N.o 18.046 -

DE

12

Capanema.

DE MARÇO DE

1945

Altera a Tabela Numéríoe Ordinária de Extranumerário~mensalista da Divisão
de Orgenieeçêo Hospitalar, do Ministério da Educação e Saúde
O Presidente - da República, usando da atribuição que lhe confere o
tígo 74, letra a, da Constituição, decreta:

81'-

Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão de Organização
Hospitalar, do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Educação
e Saúde.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de CrS 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) anuais, correrá à conta da
Verba 1 Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n.'? 15 - Ministério da Educação e Saúde,
do Orçamento Geral da República para o exercício de 1945.
Art ; 3.°

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO· N. c 18. 047 -

DE

12

DE

MJ).RÇO DE

1945

Cria lunçóesna Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário..mensalista
do Departamento Administrativo do Serviço Público.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a. da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, conforme SI relação anexa, dez funções de auxiliar de seleção, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mansa,
lista do Departamento Administrativo do Serviço Público.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto oeste decreto correrá,
no presente exercício, à conta do destaque da importância de Cr$ 85.200,00
(oitenta e cinco mil e duzentos cruzeiros) da Verba 1 -Pessoal, Consignação 11 Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 Novas admissões, etc., Anexo n.? 3 - Departamento Administrativo do Serviço Público,
do Orçamento Geral da República para 1945.

Art. 3.°

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de março de 1945, 124.° de Independência e S7;O
da República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalh.ães.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO·
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

'ilTUAÇÃO A'I'UAL

SITUAÇÃO PROPOSTA
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DECRETO N.o 18.048 -

DE

12

DE MARÇO DE

1945

Cria a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do DePEcrta.
mento de Rádio do Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento de Rádio,
do Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras, do Ministério da Marinha.
Art. 2,° A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância anual de Cr$ 982.800,00 (novecentos e oitenta e dois mil e oitocentos
cruzeiros), correrá, no presente exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas,
Anexo n. o 19 - Ministério da Marinha, do Orçamento Geral da República
para 1945.
Art. 3.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

MINISTÉRIO DA MARINHA
ARSENAL DE MARINHA DA ILHA DAS COBRAS DE RÁDIO

DEPARTAMENTO

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

Número
de
funções

Séries Funcionais

Referência

Auxiliar de Escritório
3

VIII
VII

5
8
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1
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XVII
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Número
de
funções

I

5

Referência

I
I

4

Séries funcionais

I

Mestre Especializado

XIX
XVIII

9

Mestre

5
5

XVII
XIV
XIII

6
16

Radiotécnico

XXII
XIX
XVI

7
7
9

23
Tesoureiro

XIX

1

1

Tesoureiro Auxiliar

XV

1
1

DECRETO N,? 18.049 -

DE 12 DE MARÇO DE 1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Bxtrenumerério-meneeliste do SeTServiço de Comunicações. do Ministério da Fazenda.
O Presidente da República, usando de atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da. Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada. de conformidade com a relação anexe, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de C0muníceções, do Ministério dEI Fazenda.
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Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste decreto, na imo
portância de Cr$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconslgneçêo 05 Mensalltas, Anexo n. o 16 Ministério
da Fazenda, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.0

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de março de 1945, 124.° da! Independência e '57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

MINISTERIO DA FAZENDA
SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
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DECRETO N.o 18.050 -

DE

13

DE MARÇO DE

1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Bxtrenumerério-meneelíete do Departamento de Justiça d? Trabalho, do Conselho Nacional do Trebelho

o Presidente da República, usando da atribuição qua lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento de Justiça do Trabalho, do Conselho Nacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2.0 'A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) anuais, correrá, no presente exercício, à conta da Verba I - Pessoal, Consignação II - Pessoal
Extranumerário, Subconsignação 05 _ Mensalistas, Anexo n.v 21 - Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, do Orçamento Geral da República
para 1945.
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçâo .

Rio de Janeiro, 13 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

MINISTÉRIO DO TRABALHO. INDúSTRIA E COMÉRCIO
JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO· DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA DO TRABALHO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
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DECRETO N.o 18.05.1 -

DE

13,

DE MARÇO

DE· 1945

Autoriza o Ginásio Belmiro César, com sede em Curitiba, no Estado do
Paraná, a funcionar como colégio

o Presidente da República, usando' da atribuição que lhe confere o
o art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino
secundário e do Decreto-let-n.v 4.245, de 9 de abril de 1942, decreta:
Art. 1.0 O Ginásio Belmíro César, com sede em Curitiba,' no Estado do
Paraná, fica autorizado' a funcionar como colégio.
Art. 2.0 -A denominação do estabelecimento de ensino secundário de que
trata o artigo anterior' passa a ser Colégio Belmiro César.
Art. 3.° O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido ao

Colégio Belmiro. César, .considerar-se-é, quanto aos seus cursos clássico e científico, sob regime de inspeção preliminar.

Art. 4..0 Revogam-se as. disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de março de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanem.a.

DECRETO N. o 18.052 -

Autoriza

Q

DE·

13

DE :MARÇO DE

1945

Ginásio Além Paraíba, com sede em Além Pereibe; no Estado
Minas Gerais, a funcionar como colégio.

d~

Não foi publicado ainda no "Diário Oficicl" por falta de pagamento.

DECRETO N." 18.053 -

Autorizo

O

DE

13

DE MARÇO DE

1945

Ginásio Divina Providência, com sede em Curitiba, no Bstedo d<.
Paraná. a funcionar como colégio.

Não foi publicado ainda no "Diário Oficial" por falta de pagamento.

DECRETO N. o 18.054 -

DE

13

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o Ginásio SaIesiano Nossa Senhora do Carmo, com sede em Belém
na Estado do Pará, a funcionar como colégio.

Não foi publicado ainda no "Diário. OficiaI" por falta de pagamento.
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DECRETO N.018.055:- DE 14 DE MARÇO DE 1945
Faz público o.depósito· do instr!.!mento de ratificação, por parte do Govêrno
da Colômbia, da Convenção para a repressão do tráfico ilícito de drogas
nocivas e respectivo Protocolo de assinatura, firmados em Genebra, a 26
de íunho de 1936.

o Presidente da República faz público o depósito do instrumento de
ratificação, por parte do Govêrno da Colômbia, da Convenção para a repressão do tráfico ilícito de drogas nocivas e respectivo Protocolo de eesínatura, firmados em Genebra, a 26 de junho de 1936, conforme comunicação feita ao Ministério das Relações Exteriores pelo Secretariado da Ligadas Nações, por nota de 29 de abril ele 1944, cuja tradução oficial ecompanha .0 presente Decreto.
Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

José Roberto de Macedo Soares.

DECRETO N.? 18.056 -

DE

14

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o Ginásio Nossa Senhcra das Mercês, com sede em Niterói, no Estado
do Rio de Janeiro, a funcionar come colégio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere Q artigo 74, letra B, .da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino secundário edo Decreto-lei n.o 4.245, de 9 de abril de 1942, decreta:

o.

Art. 1.0
Ginásio Nossa Senhora das Mercês, com sede em Niterói,
no Estado do Rio de Janeiro, fica autoriaadoia funcionar como colégio.
Art. 2.° A denominação do estabelecimento de ensino secundário de que
trata o artigo anterior passa 51 ser Colégio Nossa Senhora. das Mercês.
Art. 3.° O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio Nossa Senhora das Mercês, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico e científico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de março de "1945. 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.o 18.0S7' _

DE

14

DE MARÇO DE

1945

·'Autoriza o Ginásio da Imaculada Conceiçêo, com sede em Fortaleza. no
Estado do Ceará. a funcionar como colégio
O Presidente da República, usando da etribuiçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino secundário e do Decreto-lei n.v 4.245, de 9 de abril de 1942, decreta:
Art. 1.0 O Ginásio da Imaculada Conceição, com sede em Fortaleza,
no Estado do Ceará, fica eutcríaado a funcionar como colégio.
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Art. 2.0 A denominação do estabelecimento de ensino secundário de
que trata o artigo anterior passa 8! ser Colégio da Imaculada Conceição.
Art. 3. 0 O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio da Imaculada Conceição, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico
e científico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrârío,

Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N." 18.058 '-

DE

14

DE MARÇO DE

1945

Altera o art. 1.0 do Decreto n. a 11.172, de 30 de dezembro de 1942
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da' Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o artigo primeiro (1.0) do Decreto número
onze mil cento e setenta e dois (11.172) de trinta (30) de dezembro de
mil novecentos e quarenta e dois (1942) .. o quel passa a ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Uraquitan Bezerra Leite a pesquisar turfa no lugar denomínedo Camaragíbe, no município de São Lourenço, no Estado de Pernambuco, numa área de duzentos e um hectares
(201 ha) , definida por um polígono que tem um vértice situado à distância
de duzentos e setenta e oito metros e oitenta centímetros (278,80 m) com
orientação magnética oitenta e nove graus e treze minutos sudeste (89° B' SE)
do marco quilométrico dezesseis (Km 16) da Estrada de Fe-ro Great Western
e os lados a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e orientações
magnéticas: três mil metros (3.000 m), treze graus sudeste (13° SE); quinhentos e sessenta metros (560 m), setenta e sete greus nordeste (77 0 NE);
dois mil metros (2.000 m) , treze graus noroeste (13° NW); t-rezentos e
trinta metros (330 m ) , setenta e sete graus nordeste (77° NE); mil metros
(1.000 m), treze graus noroeste (13° NW): novecentos e noventa metros
(990 m), setenta e sete graus sudoeste (77° SW).
Art. 2.° Ficam mantidas as demais disposições dos ertigos do referido
Decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 3. 0 A presente alteração de decreto não fica
mento de taxa na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 4. 0

da

sujeita ao paga-

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apoiamo Sales.
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DECRETO N.o 18.059 -

DE

14 DE MARÇO

DE

1945

Retifica o art. 1.0 do Decreto n.O 17.089, de 8 de novembro de 1944

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo primeiro (1.0) do decreto número
dezessete mil e oitenta e nove (17.089) de oito (8) de novembro de mil
novecentos e quarenta e quatro ( 1944), que autoriza o cidadão brasileiro
Newton Andrade a pesquisar quartzo e associados no lugar denominado Santo
Antônio das Comechas, no distrito de Mimosa, município de Bocaiuva, Estado
de Minas Gerais, o qual passa a ter a seguinte redação: Fica autorizado o
cidadão brasileiro Newton Andrade a pesquisar quartzo e associados no lugar
denominado Santo Antônio das Comechas, no .dlstríto de Mimosa, município
de Bocaiuva, Estado de Minas Gerais, numa área de oitenta e oito hectares
e vinte ares (88,20 ha) delimitada por um polígono retilíneo irregular que
tem um vértice a trezentos e quinze metros (315- m) no rumo magnético
oitenta e quatro .graus sudoeste (84 0 SW) da confluência dos córregos da
Lavra e Santo Antônio, e os lados a partir do vértice considerado, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil metros (2.000 m ) ,
vinte e três graus sudoeste (23 0 SW); setecentos metros (700 m), sessenta
e sete graus sudeste (67 0 SE); dois mil metros (2.000 m), vinte e três
graus nordeste (23 0 NE); duzentos e seis metros (206 m), sessenta e
sete graus noroeste (67 0 NW); duzentos e oitenta e três metros (283 m),
dezenove graus sudoeste (19 0 SW); quinhentos metros (500 m), dezessete
graus sudoeste (17 0 SW); quinhentos metros (500 m), oito graus sudoeste
(8 0 SW); quinhentos metros (500 m), setenta graus noroeste (70 0 NW);
quinhentos metros (500 m) , vinte e seis graus' nordeste~ (26° NE); quatrocentos e cinqüenta metros (450 m), seis graus nordeste (6° NE); trezentos e
sessenta e seis metros (366 m), doze graus nordeste (12 0 NE); vinte- e um
metros (21 m), sessenta e sete graus noroeste (67 0 NW).
Art. 2.° A presente alteração não fica sujeita a pagamento de taxa na
forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.0 Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referido
decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N. o 18.060 -

DE; 14 DE MARÇO DE 1945

Autoriza a Amcíigonite S. A. Indústria Cerâmica, a transformar 50 % do
seu capital e em ações ao portador.
Não foi publicado ainda no "Diário Oficial" por falta de pagamento.
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DECRETO N,? 18.061 -

DB

14

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadão breeiíeiro Ari Sales a pesquisar mica e associados no mu'"
nicípio de Governador Valadares, no Estado de 'Minee Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão braaileirc Ari Sales a pesquisar
mica e associados no lugar denominado Garajaú, no distrito de Chonín, no
município de Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais, numa
área de cinco hectares (5 ha), delimitada por um paralelogramo que tem
um vértice a novecentos e quatro metros e setenta e seis centímetros
(904,76 m), no rumo magnético oito graus e cinqüenta e quatro minutos
sudoeste (8. 0 54' SW), da confluência dos córregos Garajaú e Cessímlro,
e os lados que divergem no vértice considerado têm, a. partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e quarenta e cinco metros
(145 m), quarenta c cinco graus e trinta minutos sudeste (45 0 30' SE);
trezentos e cinqüenta metros (350 m) , quarenta e seis graus e trinta minutos sudoeste (46° 30' SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada
digo de Minas.

110S

têrmos estabelecidos no CÓ.

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêsto decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívísâo de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 18.062 -

DE

14 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Bnsíoo Gusmeri a Iavrar jazida de calcário
dolomíticotla município de Campos, no Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. o 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

°

Art. LO Fica autorizado
cidadão brasileiro Enrico Guarner! a lavrar
jazida de calcário dolomítico situada em terrenos do lugar denominado Lagarto, no distrito de Mónção, município de Campos, no Estado do Rio de
Janeiro numa área de cento e oitenta e quatro hectares e cinqüenta ares
(184,50 ha), definida por um paralelogramo que tem um vértice coincidindo com o marco quilométrico cinco mais quinhentos e dez metros
(Km 5
510 m) da estrada de rodagem de Monção a Lagarto, e os lados,

+

A'ros DO PODER EXECUTIVO

577

divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil e quinhentos metros (1.500 m), vinte e sete graus noroeste
(270 NW); mil duzentos e quarenta metros (1.240 m), cinqüenta e sete
graus nordeste (57° NR). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos
artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma das crtigcs 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo
e sub-solo para os fins da lavra, na forma elos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados
no art, 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de três mil e setecentos cruzeiros (CrS 3.700,00).

Art.

7.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 18.063 -

DE 14 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o ciâeâão brasileiro Rafael Ceio Nunes Coelho a peequieer mica
e associados no município de Peeeenhe, Estado de Minas Gerais

O Presidente do República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Rafael Caio Nunes Coelho a pesquisar mica e associados na fazenda dos Montes Claros, no local
denominado Lavra do Morro Redondo, no distrito de Ramalhete, município
de Pessanha, Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta e nove hectares
. e noventa e cinco ares (49,95 ha), delimitada por um quadrilátero irregular que tem um vértice na confluência do córrego dos Caités com o ribeirão dos Montes Claros, afluente do ribeirão São Metias Grande; e os
lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos e cinqüenta metros (850 m), sessenta graus
Colo de Leis -

VaI. II

F. 37
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sudeste (60 SE); quinhentos e cinqüenta e cinco metros (555 m) , trinta
graus sudoeste (30 0 SW)j novecentos e cinqüenta metros (950 m), sessenta
graus noroeste (60 0 NW); quinhentos e sessenta e três metros e noventa e
quatro centímetros (563,94 m), quarenta graus e dezoito minutos nordeste
(40" 18' NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cá.
digo de Minas.
ArL 3.° O título da autorização de pesquisa, que será urna via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e
será transcrito no Iivro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N.o 18.064 -

DE

14 DE 1fIARÇO DE 1945

Autoriza a cidadã brasileira Joana Loureiro da Cunha a pesquisar talco, amianto
e associados no município de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais

à Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, da
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. l.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Joana Loureiro da Cunha a
pesquisar talco, amianto e associados no lugar denominado Bom Retiro, em
terrenos pertencentes à viúva José Mapa e Filhos, no distrito de Santa Rita,
município de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, numa área de dez
hectares cro ha), limitada por um retângulo que tem Um dos seus vértices
situado à distância de cento e trinta e três metros (133 m), rumo magnético
setenta e nove graus e quarenta minutos sudeste (79 0 40' SE), do cruzamento do caminho para. Santa Rita Com o córrego Mapa e cujos lados, adjacentes a êsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quinhentos metros (500 m), setenta e três graus e cinqüenta minutos
sudeste (73° 50' SE) e duzentos metros (200 m), dezesseis graus e dez minutos nordeste (16 0 10' NE), respectivamente.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3,0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apoíonío SalIes.
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DECRETO N. o 18.065 -

DE 14 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo José do Nascimento a pesquisar diamantes
no município de Diamantina, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Geraldo José do Nascimento a pesquisar diamante em terrenos situados no lugar Palmital, distrito
de Datas, município de Diamantina, no Estado de Minas Gerais, numa área
de vinte hectares (20 ha), delimitada por um retângulo que tem um vértice
na extremidade de uma poligonal de dois lados que partindo da confluência
do córrego da Cabeceira com o Ribeirão Andrequicé ou Cachimbo tem os
comprimentos e rumos magnéticos seguintes: trinta e. oito metros (38 m), oitenta e sete graus e trinta minutos nordeste (87 0 3 0 ' NE); seiscentos metros
(600 m), dezoito graus nordeste (18° NE). Os lados adjacentes do retângulo nesse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m), dezoito graus nordeste (18 0 NE); quatrocentos metros (400 m) , setenta e dois graus sudeste (72° SE).
Art. 2.0 Esta autorização
Código de Minas.

é outorgada nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles'.

DECRETO N." 18.066 -

DE 14 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Júlio Carneiro Pontes a pesquisar calcita e
associados no município de Pirei, no Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta;
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Júlio Carneiro Pontes a
.peequisar calcita e associados no imóvel denominado Machadinha, na fazenda
da Malhada, no distrito e município de Piraí, no Estado do Paraná, numa
área de setenta e um hectares (71 ha), delimitada por um polígono, que tem
um vértice no marco quilométrico cento e quarenta e oito (km 148) da estrada
de rodagem Curitiba-Venceslau Braz e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cem metros (IOO m), norte (N);
duzentos e quarenta metros (240 m), oitenta e seis graus sudeste (86° SE);
trezentos metros (300 m), quatro graus nordeste (4° NE); oitocentos metros
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(800 m), oitenta e seis graus sudeste (86 0 SE); oitocentos metros (800 m)
quatro graus sudoeste (4° SW)j oitocentos metros (800 m) , oitenta e sei~
graus noroeste (860 NW); trezentos metros (300 m) J quatro graus nordeste

(4° NE); duzentos metros (200 m) , oitenta e seis graus noroeste (86 0 NW)
e daí por uma reta até o ponto de partida.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via eutên,
tica dêste decreto, pagará a taxa de setecentos e dez cruzeiros (Cr$ 710,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mí.
neral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124. 0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.
Apoíonio SalIes.

DECRETO N? 18.067 -

DE 14 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Aureo Alves de Azevedo a pesquisar 'qr.18rtzo
e associados no municipio de "Sente-Terese", no Estado de Espírito~Santo,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decrete:
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Áureo Alves de Azevedo
a pesquisar quartzo e associados, no lugar Alto-do-Caldeirão, na lavra denominada Paraíso, distrito dé Santa-Maria, município de Santa-Teresa', no
Estado do Espírito-Santo, numa área de quinze hectares e doze eres 05,12 ha},
delimitada por um retângulo que tem Um vértice à distância de duzentos
e setenta e dois metros (272 m) , em dois (2) alinhamentos assim descritos: cento e setenta e dois metros (172 m) rumo magnético trinta e dois graus
noroeste (32 0 NW), cem metros (100 m) rumo magnético setenta e sete
graus noroeste (77° NW), contado da fachada lateral noroeste (NW) do
prédio residência de Gustavo Frederico; os Iedos que partem dêsse vértice
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e quatro
metros (504 m ; , treze graus nordeste (13° NE); trezentos metros (300 m),
setenta e sete graus sudeste (77° SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de treaentos cruzeiros (Crg -300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apclonio Sales.
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DECRETO N.o 18.068 -
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DE 14 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Washington Pires Gavião a pesquisar quartzo
no município de Itararé do Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra 8, da Constituição e nos têrmos do I:!.ecreto-Iei n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decrete:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Washington Pires Gavião
a pesquisar quartzo numa área de quarenta e cinco hecteres (45 ha) situada .no distrito e município de Itararé do Estado de São Paulo e delimitada por um retângulo tendo um vértice a' seiscentos e setenta metros
(670 m), rumo vinte graus noroeste (20° NW) magnético, da confluência
dos córregos Morro-Grande e Pedras e os lados que partem dêsse vértice
com novecentos metros (900 m), rumo setenta e quatro graus nordeste
(740 NE) magnético, quinhentos metros (500 m) e rumo dezesseis graus
noroeste (16° NW) msgnético .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da· autorização de pesquisa, que será uma via eutêntica dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 450,00) e será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art . 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de ms.orço de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 18.069 -

DE 14 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Ferreira Neto a pesquisar ceutim,
quartzo, areia quartzosa e associados, no município de Magé, no Estado
de Rio de Janeiro

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decrete:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Ferreira Neto
a pesquisar caulim, quartzo, areia quar-tzosa e essociados, no sítio da Batalha,
distrito de Guia de Pacopaiba, município de Magé no Estado do Rio de
Janeiro, numa área de vinte e oito hectares noventa e sete ares e setenta
e nove centiares (28,9779 ha), delimitada por um paralelogramo que tem
um vértice à distância de duzentos e dez metros (210 m), t10 rumo oitenta
graus trinta minutos sudoeste (80° 30' SW) da estação Climatológica da
Diretoria de Meteorologia do Ministério da Agricultura; os lados, a partir
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dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: seiscentos metros
(600 m), quinze graus nordeste (15 0 NE); quinhentos metros (500 m),

leste (E).
Art. 2.° Esta autorização é 'outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.°- O titulo da autorização de pesquisa, que será urna da eutêntlca dêete decreto, pagerá a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e

será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.

Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N,o 18.070 -

DE

14

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Ieci Teixeira da Costa a pesquisar calcedônia
e calcita no município de Pedro Leopoldo, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, -da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1,985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro J aci Teixeira da Costa a
pesquisar calcedônia e calcíta numa área de um hectare e oitenta ares (1,80
ha) situada no imóvel denominado Coxo d'Água, distrito e Município de
Pedro Leopoldo, no Estado de Minas Gerais e delimitada por um paralelogramo tendo um vértice a mil oitocentos e sessenta e três metros (1.863 rn) ,
no rumo dezoito graus noroeste (18 0 NW) magnético, do entroncamento das
estradas, que vão de Coxos e Jaguará para Pedro Leopoldo e os lados, que
partem dêsse vértice, cem cento e cinqüenta metros (150 rn ) e rumo vinte e
um graus noroeste (21 0 N\>V); cento e vinte metros (120 m) e rumo setenta
graus nordeste (70° NR) ..
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art . 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via eutêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Faneíro, 14 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sallee,
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DECRETO N.O 18.071 -

DE 14 DE MARÇO DE 1945

.Autor-iza o cidadão brasileiro Eduardo Símoneen a pesquisar quartzito e associados no município de Mogi das Cruzes, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da. atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmcs do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Eduardo Simonsen a pesquisar quartzito e associados numa área de cent? e seis hectares e setenta e
três ares 006,73 ha), situada no distrito de Taiassupeba, município de Mogi
das Cruzes, no Estado de São Paulo, área essa delimitada por um pentágono
irregular, que tem um vértice a duzentos e sessenta metros (260 m), no
rumo magnético trinta e oito graus e trinta minutos noroeste (38°30' NW),
da ponte do caminho de Jurubatuba sôbre o ribeirão Quatinga, e cujos lados.
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
mil cento e noventa metros (1.190 m), cinqüenta e quatro graus e quinze
minutos nordeste (54°15' NE); quatrocentos e trinta e sete metros (437 m) ,
trinta e cinco graus sudeste (35° SE); mil novecentos e quarenta metros
(1.940 m) , cinqüenta e quatro graus e quinze minutos sudoeste (54°15' SW);
oitocentos e quinze metros (815 m), quarenta e cinco graus sudoeste (45 SW);
trezentos e vinte metros (320 m), quarenta e sete graus e trinta minutos
noroeste (47° 30' NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên-tica dêste decreto, pagará a taxa de mil e setenta cruzeiros (Cr$ 1.070,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da: Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sellee.

DECRETO N,? 18.072 -

DE

14 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Tomás Marinho de Albuquerque Andrade a
pesquisar calcário e associados nos municípios de Tomezíne e lceauím
Távora, no Estado do Paraná

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Tomás Marinho de Albuquerque Andrade a pesquisar calcário e associados no imóvel denominado
Fazenda Barra Grande, nos distritos de Tomaaina e Quatiguá, nos municípios
de 'I'omaaína e Joaquim Távora, no Estado do Paraná, numa área de duzentos e oitenta e seis hectares e vinte e dois ares (286,22 ha), delimitada
por um polígono que tem um vértice à distância de quinhentos .metros
(500 m), no rumo magnético cinqüenta e quatro graus sudeste (54° SE)
da barra do córrego Água dos Gonçalves, na margem esquerda do ribeirão
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Perobas e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: dois mil e quinhentos metros (2.500 fi), trinta e dois
graus e trinta .minutos noroeste (32° 30' NW); mil trezentos e trinta e
cinco metros (1.335 m), dezesseis graus e quinze minutos sudoeste (16° 15'
SW); quinhentos e vinte metros (520 m), oeste (W); mil e seiscentos
metros 0.600 m), dezesseis graus e quinze minutos nordeste (16° 15' NE);
quinhentos e oitenta metros (580 m), leste (E) : dois mil setecentos e sessenta metros (2.760 m): trinta e dois graus e trinta minutos sudeste (32 0 30'
.SE); mil trezentos e vinte metros (1.320 m), dezenove graus e quinze minutos sudoeste (19 0 15' SW)j quatro mil e quatrocentos metros (4.406 m),
cinqüenta graus sudoeste (50 0 SW); duzentos e cinqüenta metros (250 rn) ,
quarenta graus noroeste (400 NW); quatro mil trezentos e cinqüenta metros
(4.350 m) , cinqüenta graus nordeste (50° NE); mil cento e vinte metros
(1.120 m), dezenove graus e quinze minutos nordeste (19° 15' NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código' de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de dois mil oitocentos e' setenta cruzeiros
(Cr$ 2.870,00) e, será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULio VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO N. ° 18.073 -

DE

14 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o Cidadão brasileiro Breno Soares Maia a pesquisar calcário e associedoe no município de Passos, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmoa do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Breno Soares Maia a pesquisar calcário e associados numa área de duzentos e vinte hectares (220 ha),
situada na fazenda Córrego-Fundo, distrito e município de Passos, no Estado
de Minas Gerais, área esta delimitada por, um polígono irregular, que tem um
vértice a duzentos e cinqüenta e oito metros (258 m), no rumo magnético
cinqüenta e quatro graus e trinta minutos nordeste (54° 30' NE) da
confluência do córrego Fundo no Rio São João e os lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos
e trinta e cinco metros (235 m), setenta e dois graus e dez minutos nordeste (72 0 10' NE); noventa e cinco metros (95 m), quatorze graus e dez
minutos sudeste (14 0 lO' SE); 'quatrocentos e treze metros (413 m), sessenta
e nove graus sudeste (69° SE); quatrocentos e dez metros (410 m), setenta
e oito graus e cinco minutos sudeste (78 0 5' SE); duzentos e setenta metros
(270 m), cinqüenta e sete graus -e dez minutos sudeste (57 0 10' SE); trezentos metros (300 m) , treze graus sudeste (13 0 SE); quatrocentos e oitenta
e dois metros (482 m), quarenta e dois graus e dez minutos sudeste (42°10'
SE); trezentos metros (300 m), treze graus sudeste ( 13° SE)'; quatrocentos
e oitenta e dois metros (482 m) , quarenta e dois graus e dez minutos sudeste (42 0 10' SE); setecentos e vinte e cinco metros (725 m), cinqüenta
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e três graus sudeste (53° SE); novecentos e quarenta metros (940 m), quarenta e quatro graus sudeste (44 0 SE); seiscentos e vinte metros (620 mj ,
cinqüenta e um graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (51° 45' SW);
cento e trinta e cinco metros (135 m), setenta e oito graus e cinqüenta minutos noroeste (78°50' NW); quatrocentos e dez metros (410 m), quatorze
graus noroeste (14° NW); quinhentos e oitenta metros (580 m), cinqüenta
e um graus noroeste (51° NW); novecentos e noventa e cinco metros (995 m),
setenta e seis graus e quarenta minutos noroeste (76 0 40' NW); mil e setecentos metros (1.700 m), vinte e seis graus noroeste (26 0 NW) .
Art. 2.° Esta autortaeção é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de dois mil e duzentos cruzeiros (Crg 2.200,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisâa de Fomento da Produção MiM
"neral do Ministério da Agrículture,
Àrt. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.Q
da República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Seílee,

DECRETO N. ° 18.074 -

DE

14 DE MARÇO DE 1945

Autoriza os cidadãos brasileiros João Pereira Ribeiro e Clemente Pereira Ribeiro
a pesquisarem diamante no município de Diamantina, no Estado de Minas
Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros João Pereira Ribeiro
e Clemente Pereira Ribeiro a pesquisarem diamante no local denominado Pal-,
mital, no distrito de Datas, município de Diamantina, Estado de Minas Gerais,
numa área de vinte e um hectares (21 ha ) , delimitada por um retângulo que
tem um vértice a trinta e oito metros (38 m), no rumo magnético oitenta
e sete graus e trinta minutos nordeste (87° 30' N'E), da confluência do córrego da Cabeceira com o ribeirão Andréquicé ou Cachimbos, to os lados que
convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e cinqüenta metros (350 m), setenta e dois
graus sudeste (72° SE); seiscentos metros (600 m), dezoito graus nordeste
(180 NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêsto Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa1les.
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DECRETO N.o 18.075 -

DE

14

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Júlio Rodrigues Alves a pesquisar feldspato,
quartzo e associados no município de Socorro. no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art , 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Júlio Rodrigues
Alves a pesquisar feldspato, quertao e associados em terrenos situados no distrito e município de Socorro, no Estado de São Paulo, numa área de vinte
e oito hectares (28 ha), delimitada por um retângulo, que tem um vértice
B trezentos e cinqüenta e oito metros (358 m) , rumo magnético treze graus
nordeste (13° NE), do rnerco quilométrico cento e trinta (km 130) da
rodovia estadual Socorro-Bragança, e os lados adjacentes com os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: setecentos metros (700 m), sul (S);
quatrocentos metros (400 m), oeste (W).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3,° O título da autorização de pesquisa, que será urna vra autêntica dêste decreto, pagará a texa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e
será transcrito no livro próprio 'da Divisão de Fomento da Produção Mineral
de. Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N,? 18.076 -

DE

14 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Otávio Alencar de Lima a pesquisar calcário e
associados no município de Tomazina, no Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74·, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei u.? 1.985, de
2Y de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídedão brasileiro Otávio Alencar de Lima
a pesquisar calcário e associados numa área de cinqüenta e seis hectares, de~
aessete ares e cinqüenta centiares (56,1750 ha ) , situada na fazenda Ribeirão
Grande, distrito e município de Tomazina, no Estado do Paraná e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a trezentos e noventa
metros (390 m), turno setenta e um graus e trinta minutos sudoeste (71° 30'
SW) magnético do quilômetro trinta e dois (Km 32) da linha férrea Barra
Bonita-Rio do Peixe e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos .magnétlcos: trezentos e cinqüenta e cinco metros
(355 m), doze graus noroeste (12° NW); mil e quinhentos metros (1.500 m),
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vinte e seis graus noroeste (26 0 NW); trezentos metros (300 m), sessenta
(64 0 S\V); mil quinhentos e cinqüenta metros
(1.550 m) , vinte e seis graus sudeste (26 0 SE); trezentos e trinta metros
(33? m) , 'doze graus sudeste (12 0 SE); trezentos metros (300 m j , setenta
e alto graus nordeste (78° NE).

e quatro graus sudoeste

Art. 2.° Esta eutoríaação é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.'; O título da autorização de pesquisa, que será uma: via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e setenta cruzeiros
(Cr$ 570,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de .março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.? 18.077 -

DE 15 DE MARÇO DE 1945

Declara de utilidade pública, para desapropriação, terrenos nlodieie da Ilha
do Fundão, na Baía de Guenebre, situada entre a .Ilha do Governador
e o Engenho da Pedra.

o Presidente da República, usando de atribuição que lhe confere o artigo 74, alinee a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6.°,
combinado com o art. 5.0, letras a, b, h e n do Decreto-lei n.? 3.365, de 21
de junho de 1941,· decreta:
Art. L° São declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, inclusive as benfeitorias que nêles existirem, os terrenos alodiais da
Ilha do Fundão, na Baía de Guanabara, situa-da entre a Ilha do Governador
Ie a Ponta do Engenho da Pedra, de conformidade com a planta anexa ao
processo respectivo e aprovada pelo Ministro da Aeronáutica.
.
Art. 2.° Destinam-se 03 referidos terrenos, com a área aproximada de
410.749,16 m2, a instalações militares do Ministério da Aeronáutica.
Art. 3.0 Fica declarada. a urgência da mesma desapropriação e euton-izado o referido Ministério a efetivá-la na forma do art. 10 do Decreto
r,.o 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 4.0 A despesa com a execucêo do disposto neste Decreto correrá
à conta do Decreto-lei n.? 6.967~A, de 17 de outubro de 1944, revigorado
pelo de n.? 7.059-A, de 21 de novembro do mesmo ano.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de janei;'o, 15 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salaado Filho.
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DECRETO N,o 18.078 -

DE

15 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidsdêo brasileiro Antônio Portela a comprar pedras preciosas

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei 0.° 456,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Portela, residente
em Poxoréu, no Estado de Mato Grosso, a -comprar pedras preciosas _nos
têrmos do Decreto-lei ·0,0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
'
Art. 2.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de merço de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO

VARGAS.

A, de Souza Costa.

DECRETO N.? 18.079 -

DE

15

DE MúRÇO DE

1945

Transfere concessão a Ribeiro, Perade S. A. - Indústrias de Papel e Papelão, paUl aproveitamento da queda de água denominada Salto Pintado,
no município de Põrto União, Estado de Santa Catarina

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e atendendo ao requerido pela interessada,
decreta:
Árt. 1.0 Fica transferida a Ribeiro, Parada S.A. - Indústria de Papel
e Papelão, com sede em Limeira, Estado de São Paulo, a concessão para aproveitamento da queda' de água denominada Salto Pintado, situada no rio
Pintado, município de Pôrto União, Estado de Santa Catarina, outorgada
pelo Decreto n.? 10.535, de 30 de setembro de 1942, a Ribeiro, Parada
& Cía . Ltda .
Art.

2.°

Sob pena de caducidade da

concessão, a interessada obrí-,

ga-se a:

I - Registrar êste título na Divisão de Ãguas, dentro de trinta (30)
dias após a sua publicação.
II Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de trinta (30)
dias contados da data em que fôr publicada a aprovação da respectiva minuta
pelo Ministro da Agricultura
Art. 3.° O presente Decreto entra em 'vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS .

. Apolonio Salles.
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DECRETO NP 18.080 -

DE

589

15 DE MARÇO DE 1945

Torna eer eteim o Decreto n.? 16.497, de 30 de ag8sto de 1944

o Presidente da República, usando de atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e tendo em vista o que consta do processo
n." 64.965, de 1944, do Departamento de Administração do Ministério da
Educação e Saúde:
Resolve tornar sem efeito o Decreto n.? 16.497, de 30 de agasto de
1944, que extinguiu 2 cargos de Professor (E.N.M. - U.B.), padrão L,
da Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil, do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vagos em virtude da aposentadoria de José Raimundo da Silva e Nicolino Milano, devendo a dotação
correspondente ser levada' 8! crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO Nv 18.081 -

DE 15 DE MARÇO DE 1945

Extingue cargo excedente.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0) alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta-:,
Art. 1.0 Fica extinto um cargo de Professor (E.N.M. U.B.),
padrão L, da Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil, do
Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
da apcsentedorte de José Raimundo da Silva, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente. do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art.. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janei,o, 15 de março de 1945, 124.° d;a Independência e 57. 0
da Repúblice .
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.> 18.082 -

DE 15 DE/MARÇO DE 1945

Autoriza o Ginásio Pertenon Paranaense, com sede em Curitiba, no Estado
do Paraná, a funcionar como colégio.

Não foi publicado ainda no "Diário Oficial" por falta de pagamento.
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DECRETO

N'<~

18.083 -

DE

15 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintos.

o Presidente da República, usando da- atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrrnoa do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei 0.° 3.195, de 14 de abril de 1941, decrete:
Art. 1.0 Ficam suprimidos cinco cargos da classe B da carreira de Servente, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vagos em
virtude da aposentadoria de jultena Mártir de Oliveira; exoneração de Osvaldo Rodrigues Alvarea; falecimento de Antônio Foaquim Clemente; e promoção de João Sacerdote de Medeiros e José Balbino de Morais, devendo
a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-cot-rerrte do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Cepeneme.

DECH.ETO N""" 18.084 -

DE

15 DE MARÇO DE 1945

Suprime . cargos extintos

o Presidente da República, usando d a atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do 'art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195. da 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três cargos da classe C da carreira de Guarda
Sanitário, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vagos em
virtude dapromcção de Anacléto José dos Santos, Nestor .Merinbo e Tásso
Pontes, devendo ri dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cepeneme

DECRETO N.o 18.085 -

DE

15 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da classe E da carreira de Enfermeiro, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em vir-

591

ATOS DO PODER EXECUTIVO

urde de nomeação para outro cargo de 'Maria de Lourdes Rodrigues de Carvalho, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente
do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema

DECRETO NP 18.086 -

DE

15

DE MARÇO DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos dó art . 1.0, alínea n, do Deereto-lei n,? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da classe J da carreira de Veterinário, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
da promoção de João Batista Pereira Soares, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Minis,
térío .
Art. 2.° Revogam-se 2.S díeposícões em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema

DECRETO N.o 18.087 -

DE

15

DE MARÇO DE

1945

Suprime cergo extinto

o Presidente da República, usando da -etríbuiçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituicêo, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De.
ereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de.1941, decreta:
Art. LO Fica suprimido um cargo da classe H da carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago
em virtude da promoção de Fernando Duarte de Sousa, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124_° dEI Independência e 57."
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema
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DECRETO N,o 18.088 -

DE

15

DE MARÇO DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição" e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decrete-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da classe 4 da carreira de Foguista,
do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude da
promoção de Manuel Marques Seixas, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de-Janeiro, 15 de março de 1945, 124.° da Independência e '57.°
de República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema

DECRETO N," 18.089 -

DE 15 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da classe G da carreira de Dentista, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude da promoção de Carlos Antônio Klunge, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido
Ministério.
Art.

2.°

Revogam-se

as

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.? 18.090 -

DE

15 DE MARÇO

DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos, têrmos do art. 1.0,' alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da classe H da carreira de Dentista, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
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do falecimento de Ismael Atiae. devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art.

2. 0

Revogam-se as

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de março de 1945~ 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cepeneme .

DECRETO N." 18.091

~ DE

15

DE MARÇO DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de 1941, .decreta:
Art. 1,0 Fica suprimido um cargo da classe E da carreira de Dactilógrafo. do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em
virtude da promoção de Ari Cardoso de Assunção, devendo a dotação ·COl-·
respondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.

Art.

2.°

Revogam-se as

disposições em

contrárío .

Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N." 18. 092

~ DE

15

DE MARÇO DE

1945

Suprime caréo extinto
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1,0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3'-195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da classe I da carreira de Médico
Sanitarista, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago
em virtude da promoção de Adclberto Severo da Costa, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
Cal. de Leis -

VaI. II

F. 38
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DECRETO N.? 18.093 ..,-

DE

15

DE MARÇO DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da classe' C da
de Leboratório, do Quadro Especial do Ministério da
vago em virtude da promoção de Antônio Miranda,
correspondente .ser levada a crédito da conta-corrente
do referido Ministério.

Art.

2.°

Revogam-se

as

disposições

carreira de Prático
Educação e Saúde,
de";'endo a 'dotação
do mesmo Quadro

em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.? 18.094 ..,-

DE

15

DE MARço DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da classe D da carreira de Artífice,
do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
da promoção de Nemésia- Lins Peixoto, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do _referido Mínistério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO

N.O

18.095 -

DE

15

DE MARÇO DE

1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e rios têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois cargos- da classe B da carreira de
Trabalhador, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vagos
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m virtude da promoção de Francisco Rosa da Silva e Lina de Araújo, dee endo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do

~es[Ilo Quadro do referido Ministério.
Art. 2. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124·.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N." 18.096 -

DE 15 DE MARÇO DE 1945

Suprime çargos extintos

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n,? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três cargos da classe C da carreira de Ateudente, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vagos em
virtude da aposentadoria de Marta Nunes da Silva; falecimento de Domiciano José Machado; e promoção de Hortência dos Santos Lima, devendo a
dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em' contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cepeneme,

DECRETO N.o 18.097 -

DE 15 DE MARÇO DE 1945

Extingue cargo excedente

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-Iei n,'> 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo de Oficial de Justiça (Justiça
dos Territórios) padrão D,do Quadro da Justiça Parte Permanente _
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude da aposentadoria de Alfredo Andrade Sampaio, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito ela Conta Corrente da mesma Parte, Quadro e 1\.1i~
rústério •
Art. 2.° Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.
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DECRETO N.o 18. (198 -

DE

15

DE MARÇO DE

1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra 8J da Constituição. e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De_
ereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos sete (7) cargos da classe F da carreira de
Polícia Especial do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, vagos em virtude das transferências de Thorwald Dalagaerd, J ofr re
Lemos Pereira, Alfredo de Matos Monteiro, José Zamagna, João Luís de Fa.
rias; Fernando Homero Gonçalves e. Francisco Vieira Goulart para outra
carreira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta
corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art . 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124,0 da Independência e 5'7.0
.da República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.
DECRETO N,? 18.099 -

DE 15 DEMARÇQ DE 1945

Suprime cargo extinto
O Presidente da R~pública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmoa do art. 1.0, alínea fi, -do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo de Juiz Substituto (Justiça
dos Territórios) padrão N, do Quadro da Justiça Parte Suplementar _
do Ministério da Justiça e "Negócios Interiores, vago em virtude da promoção
de Paulino Amorim de Brito, devendo a dotação correspondente ser levada
a crédito da Conta Corrente da Parte Permanente do mesmo Quadro e
Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.
DECRETO N.O 18 .100

Extingue

8

~

DE 16 DE MARÇO DE 1945

1.a Bateria. Independente de Artilharia de Costa

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica extinta a 1.a Bateria Independente de Artilharia
de Costa, com sede em Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N.o 18,101 -- DE 16 DE MARÇO DE 1945

Cria o 10.° Grupo Móvel de Artilharia de Costa

o
tigo

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arletra a" da -Constítuíção, decreta:

74~

Art. 1.0 É criado, para instalação imediata, com sede em Meceé
Estad? do Rio de Janeiro. o 10.° Grupo Móvel de Artilharia de Costa, que
terá organização e efetivo a ser~m fi.x:dos em ato ~o. Ministro da Guerra;
Art. 2.° Revogam-se as disposiçêes em contrarro .
Rio de Janeiro, 16 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
'
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
'DECRETO N,0 18.102 -

DE 17 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe, confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (l) cargo de Tesoureiro (Tesouro NadanaI), padrão 26, do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago
em virtude da nomeação do respectivo titular, Serafim Dorneles, para outro
cargo, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta corrente dq Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as 'disposiçôes em contrário.
Rio de Janeiro. 17 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N.o 18.103 -

DE 19 DE MARÇO DE 1945

Promulga a Convenção sôhre a reguíementeçêo do tráfego interemericenc de
veículos automotores entre
Brasil e diversos países, firmada em
Washington, a 15 de dezembro de 1943

°

o Presidente da República, tendo sido aprovada a 9 de maio de 1944 e
ratificada a 7 de novembro de 1944 a Convenção sôbre a regulamentação do
tráfego interamcricano de veículos automotores entre o Brasil e diversos países,
firmada em Washington, a 15 de dezembro de 1943; e
Havendo sido o referido instrumento de ratificação depositado nos arquivos da União Panamer-icana, a 8 de janeiro de 1945;
Decreta que a referida Convenção, apensa por cópia ao presente decreto,
seja executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Rio de Janeiro, 19 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

José Roberto de Macedo. Soares -
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GETÚLIO DORNELES VARGAS
PRSIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDO~ DO BRASn..

Faço saber, aos que a presente Carta de ratificação virem, que, entre a
República dos Estados Unidos do Brasil e diversos outros países, foi celebrada

em Washington uma Convenção sôbre a regulamentação do tráfego inter_
americano de veículos automotores, assinada pelo Brasil, a 15 de dezembro de
1943, e do teôr seguinte:

CONVENCIóN SOBRE LI> REGULAMENTACIóN DEL TRÁFICO AUTO,
MOTOR INTERAMERICANO
Los Gobiernos de las Repúblicas Americanas, deseosos de establecer entre
ei. regles uniformes para €lI control y la reglamentaeión del tráfico automotor

internacional eu sus carreteras, y para facilitar €lI movimiento de vehiculoe entre
dichos Estados,
Han decidido celebrar uns' Convención con teles propósitos, habiendo
convenido en los síguíentes articulos:
ARTícULO I

Se reconoce que cada Estado tiene jurisdicdón exclusiva sobre el uso de
sus cerreterae, pera convíene en el uso internacional de las mismas tal como se
especifica en la presente Convencíôn ,
ARTÍCULO II

De ecuerdo con la presente Convenclôn, se entenderá por vehiculo automotor todo vehiculo impulsado por sí miemo que circule en la vía pública sin
necesídad de neles, y que se use para el transporte de persones o mercaderiiaa,
Por carreteras se entenderá cuelquier vía pública conservada y abierta al
público para el trânsito de vehículos.
Por conductor se entenderá cualquier persona que guie o tenga efectivamente el control físico de un vehiculo automotor en una carretera .
ARTÍCULO III

EI condutor de un vehícul0 automotor que circule en cualquier Estado
parte en esta Convenclôn, está sujeto a las Ieyes y reglementos de tráfico vigentes en dicho Estado o subdivisiôn política del mismo .
Copia de dichas leyes o reglamentos-podrá ser sumínístreda al conductor,
al entrar en cada Estado, ya por las autoridades aduaneras que iramitan la
entrada del vehiculo, o por cualquier agenda autorizada.
ARTÍCULO IV

Los Estados Contretantes no permitirán que se pongan en vigor medidas
eduaneres que interpongan obstáculo al trânsito internacional.
Se considerará en epoyo de esta Convención, y se fomentará, toda si mpliflcaciôn de los reglamentos eduaneros y demás medidas regulatorias que han
sido o sean puestas en vigor por cualquíere de los Estados limítrofes, partes
en esta Convenciôn, para facilitar el tráfico internacional de vehiculos automotores.
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ARTícULO V

Antes de ser admitido al tráfico internacional, todo vehiculo deberâ ser
inscrito por el- Estado de origen en la forma que prescríban SUB leyes, o por
cualquier subdivisión del miamo que tenga atoridad legítima para hacerlo.
ARTÍCULO VI

Antes de ser admitido al tráfico internacional, todo conductor de vehículo
automotor deberá tener el permiso para conducir que requieran las leyes de
su Estado o que sea expedido por cualquiera de las subdivisiones políticas del
mísmo autorizadas para e110. En caso de no ser necesario tal perrniso en su
Estado, .o en las subdivisiones políticas del mismo, será válido un permiso
internacional especial para condueir como el que se especifica en el Artículo
XIII. Ningún conductor menor de 18 anos .de edad será admitido el trânsito
internacional.
ARTÍCULO VII

Prueba de haber cumplido con las disposiciones de esta Convención dará
a los vehículos automotores y a los conductores de los mismos el derecho de
circular por las carreteras de cualquiera de los Estados Contratantes.
ARTícULO

vm

Cada Estado o subdivlsíôn política deI mismo mantendrá oficinas centrales
de registro con facilidades para el intercambio de informaclones, con otroe
países, sobre la inscripción de vehículos y conductores .
ARTÍCULO IX

Además de la placa o placas de registro deI Estado de origen o de las
subdivisiones políticas deI mismo, cada vehículo deberá Ilever un distintivo de
registro internacional que indique ej país de origen, Este distintivo consistirá
de una placa ovalada no menor de 8 centímetros (3 pulgadas) de ancho por
26 centímetros (10 pulgadas) de largo, con letras latinas mayúsculas negras
sobre fondo blanco .
Las letras o nombres distintivos correspondientes a los diversos países
serán como sigue:
Argentina
.
Bolivia
.
Brasil ................•.........
Colombia
.
Costa Rica
,
.
Cuba
: .........•......
Chile
.
Ecuador
_
.
EI Salvador
,
.
Estados Unidos de América _
.
Guatemala
.
Haití
'.
Honduras
.
México
.
Nícaragua
.

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
COLmlIBIA
COSTA RICA
CUBA
CHILE
ECUADOR
SALVADOR
U. S. A.
GUATEM~L~

HAITI
HONDURAS
MEXICO
NICARAGUA
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Panamá •.................
Paraguay
Perfi
República Dominicana
Uruguay ..•... _..•.. ; ..
0.0

0.0

0.0

••••

•••••••••••••••

••••••••••••••

,

•••••

O-O

O

•••

.

•••••••••

Venezuela .................•.

PANAMA
PARAGUAY
PERU
REP."nOM.
URUGUAY
VENEZUELA

Esta plece distintiva será expedida por el Estado, o por sus representantes
autorizados.
Toda placa de registro deberá estar claramente visible .
Todo vehículo automotor que Ileve el distintivo internacional de registro
previsto en la Convención Internacional para la Circulecíôn de Automóviles,
suscrita en 1909 y modificada en 1926, se considerará que ha cumplido cou
las condiciones anteriores respecto a distintivos internacionales de registro.
Para ser admitido el tráfico internacional, cada vehiculo deberá llevar,
en lugar de fácil aeceso, el nombre del fabricante del vehiculo, el número de
fábrica del chasis y el número de fábrica del motor.
ARTícULO X

Siempre que no se haya d ispuesto. de otra manera en las Ieyes o 'reg'lade los respectivos Estados o de sus subdivísíones políticas, el
tamano de los vehiculos y de las cargas tendrán las siguientes limitaciones:
ment~ciones

1.

NingÚn vehiculo excederá una anehur~ exterior total de 2 metros

y 44 centímetros (8 pies) inclusive la carga que lleve.

2. Ningún vehiculo con o sin carga deberá exceder una altura máxima
.de 3 metros y 80 centímetros (12 pies, 6 pulgadas).
3. Ningún vehiculo excederá una longitud total de 10 metros y 70
centímetros (35 pies)y ningún tren o comblnaciôn de vehiculos enganchados
deberá exceder una longitud total de 13 metros y 75 centímetros (45 pies).
4. Ningún vehículo deberá Ilevar una carga que se extienda más de ,91
centímetros (3 pies) fuera. deI frente del mismo ,
5. Ningún vehiculo de pasejeros deberá Ilevar una carga que se extíenda
fuera 'de la línea exterior de los guardabarros del lado izquierdo, ni que se
extienda más de 15.2 centímetros (6 pulgedas) fuera de la Iínea exterior
de los guardabarros deI lado derecbo: disponi.éndose, sin embargo, que, en los
Estados donde sea obligatorio conservar la izquierda, regirán a la inversa las
disposiclones de este párrafo relativas al lado donde deben Ilevarse las cargas.
6. . Las autoridades competentes de los Estados podrán expedir permisos
eepeciales para vehiculos o combinaciones de vehíeulos que excedan los limites
que. acaba h de estipularse .
ARTícULO XI

Siempre que no dispongan otra cosa las leyes y reglamentce de los respectlvos Estado-s o de las subdivlsiones políticas de los mismos, serán indispensables en los vehículos automotores admitidos al tráfico [nternacional los
accesorios siguientes:
1. Todo vehiculo deberá tener frenos adecuedos para controlar el movimiento del vehículo, pararlo y mentenerlo inmóvil. Los frenos serán capacea
de parar el vehículo dentro de una distancia de 9 metros (30 pies), moviéndose
a una velocidad de 32 ldlômetros (20 millas) por hora, en un caminho a nível,
seco y liso.
2. Todo vehículo deberá tener una bocina u otro aparato destinado a.
Ilamar la atenclôn, que estimen satisfactorio las autoridades competentes.
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3. Todo vehículo automotor, a excepclôn de las motocicletas, deberâ
tener dos faros, uno a cede lado de la parte delantera del vehículo, 'los cuales
deberán proyecter de noche, eu condiciones atmosféricas normales y en caminc
nivel, un haz suficiente para distinguir claramente a una persona hasta una
distancia no menor de 107 metros (350 pies) y que puedan funcionar sin
producir una, luz que deslumbre o encendile . Toda motocicleta deberá tener
por lo menos un faro delantero ,
,
4. Todo vehículo automotor, y todo remolque o semirremolque que
ocupe el último lugar en un tren de vehículos, deberá llevar en la parte trasera
una [ámpara que prcyecte una, luz r-eja, claramente visible de noche en condiciones atmosféricas normeles, desde una distancia de 152 metros (500 pies).
La placa de registro en la parte trasera de dicho vehiculo deberá estar 'iluminada por una luz blanca de modo que. en iguales condiciones, pueda leerse
desde una distancia de 15 metros (50 pies).
5. Todo vehículo automotor deberâ tener un silenciador en buen estado
de íuncíonemlento y en uso constante para evitar' ruído excessivo o anormal.
6. Todo vehíeulo automotor construído o cargado de manera que obstruya
ta vista de] conductor hacia atrás, deberâ llevar un espejo colocado de modo
que refle]e el camíno a la vista deI conductor hasta una distancia, hacia atrás,
no menor de 70 metros (200 pies).
7. Todo vehiculo automotor, a excepción de las motocicletas, deberà
tener un limpleparabrísas en buen estado de funcionamiento.
ARTÍcULO XII

Podrá emgrr-se para cada vehículo automotor que se admita el tráfico de
un Estado, parte en esta Convenciôn, un certificado internacional especial
para automôviles, además de la matrícula prevista en et Artículo V, si dicho
Estado así lo desea . Cada Estado Contratante dispondrá lo necesarlo para la
expedición de tal certificado, el que será expedido por dicho Estado, por
oualquiera de sus subdivisiones políticas debidamente autorizadas; por una
asocíacíôn debidamente habilitada por dichas autoridades, o por un representante autorizado del Estado Contratante o de una de sus subdivisiones políticas
que tenga autorided legal para expedir" tales certificados. La valides de tal
certificado internacional especial para eutomôviles será reconocíde por todos
los funcionarias que tengan juriedicción sobre asuntos relacionados con la
propiedad legítima deI vehículo . El certificado tendrâ la forma, el ramaiio
y la información prescritas en el Anexo "A" de esta Convención, y será válido
por un afio a partir de la fecha de emisión.
•
Se estimará que el Certificado Internacional para Automôviles expedido
de acuerdo con la Convención Internacional de 1926, para la circulación de
eutomóviles, satisfaee los requisitos de este artículo.
ARTícULO XIII

Podrá exrgrrse n11 permiso especial internacional para conducír a cada
conductor que se admita al tráfico cualquier Estado, parte en esta Convenclôn,
si éste así lo desea . En todo caso, se exigirá dicho permiso especial al conductor que no pcsea un permiso para conducir en su propio país, como se
establece en el Artículo VI. Cada Estado COntratante dispondrá lo necesarío
para. la expedición de tal permiso internacional para conducir, el que será
expedido por dicho Estado; por eualquiera de sus subdivieiones políticas debidemente .autorizadas; por una asociación debidamente habilitada por dichas
autoridades, o por tm representante autorizado del Estado Contratante o de
una de sus subdivisiones políticas que tenga autorldad legal para expedir per-
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misos para conducir , La validez de dícho permíso especial para conducir será
reconocida por todos los funcionarias facultados para reglamentar el tráfico
automotor. El permiso tendrâ la forma, el tamafío y la informaciôn prescritas
ert el Anexo "B" de esta Convención, y será válido por un ano a partir de
la fecha en que sea expedido.
Se estimará que el permiso internacional de conducir expedido según la
Convencíôn Internacional de 1926 satisface los requisitos de este Artículo.
ARTÍCULO XIV

Cualquier Eetedo, parte en esta Convención, podrá exigir el depósito de
una fianza qU8 gerantíce el pago de derechos aduaneros sobre cualquier
vehiculc admitido a tráfico internacional, y pagadera .en el Estado donde se
incurren tales derechoe .
82 estimará que la Libreta Internacional de Paso por Aduanas (Carnet
de Passage en Douane) de la Asocíación Internacional de Automóvil Cluhs
Reconocidos (Association Intemationale des Automobile Clube Reconnus) e
de la Alianza Internacional de Turismos (Alltance Internationale de Tourisme)
satísfece los requisitos de este artículo por lo que respecte a cualquier Estado
Contratante eu e1 cua1 se exija depósito de fianza.
ninguno de los Estados Contratantes se. exigirá depósito de fianza si la
estadia del vehicnln extr'anjero no excede del plaeo libre que le está permitido.

En

ARTícULO' XV

Cada Estado podrá establecer las formalidades que estime necesarias para
registrar el paso de vehiculos y conductores admitidos aI tráfico internacional,
ei entrar, aI salir de su ters-itorio . Tales registros, si se Ilevan, deberán incluir
anotaciones al efecto de que e1 vehículo ha cumplidc con las disposiciones de
los Artículos X y XI.
ARTÍCULO XVI

Las horas y rutas hebllltades para e1 cruce de las fronteras por vehiculos
debidamente inscritos se fijerán de común acuerdo entre los Estados limítrofes,
comunicándose sus declsíones a las autoridades aduaneras correspondientes.
ARTÍCULO XVII

Las infraccioncs a la presente Convencton serân castigadas de conformidad
con las lcyes y reglamentos del Estado en el cual se cometan .
Las infracciones que sean motivo de multa .legal serán comunicadas por
et juez o magistrado a las autoridades correspondíentes, las que, a S'U vez,
dar án cuenta a las autoridades del país, o de la subdivisiôn política corres"pondiente del -nismo, en el cual el vehiculo y eu duefio o conductor se hubieren inscrito originalmente.
ARTícULO

xvm

Todo vehiculo o conductor admitido al tráfico internacional de acuerdo
eon los términos de 1:>, Convención Internacional para la Circulacíôn de Automóvi!es, suscríta en 1909 y enmendada en 1926, y que exhiba los correspondicntes documentos exigidos eu la misma, se considerará que ha cumplido con
Ias disposiciones de la presente Convención.
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ARTÍCULO' XIX

EI original de .la presente Convencíén en espaficl, inglês, português v
-francés será depositado en la Unión Panamertcana y abierto a la firma de
tas Repúblicas Americana..s . La Convención quedará abierta, además, a la
adhesión y accessíôn de los Estados Americanos que no sean míembros de la
Unión Penemerícane . La Unión Panamericana enviará copias certificadas
auténtlcas a los gobiernos pera los efectos de la ratificación.
ARTícULO XX

La presente Convención será ratificada por las Altas Part-es Contratantes
de acuerdo con sus procedimientos constitucionales respectivos. Los inatru,
mentes de ratificaeión serén depositados en los archivos de la Uoión Penamaricane eo Wáshington, la cual notificará el depósito a los gobiernos signatarios.
'SE: considerará tal notificación como un cambio de ratificaciones .
ART,fcULO XXI

La presente Conveneión entrará en vigor, con respecto a las Altas Partes
'Contratantes, en el orden en que deposíten sua respectivas ratifíceciones .
ARTÍCULO

XXII

La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pera podrâ
ser denunciada prévio aviso de un ano que se dará a la Unión Panamertcena.
la que comunicará la denuncia a los demás gobiernos signatarios . Terminado
este plazo, la Convención dejará de tener efecto en lo que respecta a la Parte
denuncíente, pera continuará en vigor para las demás Altas Partes Contratantes.
EN FE DE LO CUAL, los infrascritos Plenipotenciários, después de
haber depositado sus plenos poderes, que se han encontrado en buena y debída
forma, fírman y sellan esta Convenciõn en la Unión Panamericana, Wáshington, D. C., en nombre de sus respectivos Gobíernos, en las fechas indicadas
[unto a sus firmas.

CONVENTION ON THE REGULATION OF INTER-AMERlCAN AUTOMOTIVE TRAFFIC
The Governments of the American Republics, desirous of

establishing

uniform rulea among themselves to control E.'11d regulate inter-national automotive traffic on their highways, and to facilitate the movement of motor
vehicles among such States,
Have deeided to conclude the present Convention in order to effectuate
the foregoing purposes, and have agreed upon the fo11owing artic1es:
ARTICLE

It is recognized that each State has exclusive jurisdiction over the use
of its own highways, but egrees to their international use as specified in this
Conventíon .
ARTICLE II

U nder the terms of the present Convention, a motor vehicle shell be
defined 00 any selfpropelled vehicle circulating upon a public highway without
the need of rails and used for the transport of persons or merchandise .
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A highway shall be defined as any public way maintained for end open
to the use of the public for purposes of vehicular travel ,
An operator shall be defined as any pe'rson who drlves or is in actual
physical control ofa motor vehicle upon a highway .
ARTICLE III

The operetor of a motor vehicle circuIating in any State whieh is a party
to this Conventlon is "subject to the traffic laws and regulations in force in
that State ar subdivision thereoí .
A copy of such laws and regulations may be handed to the operator at
the time of entertng each State, by the customs autborltíes who are clearing
the vehicle for entry, or by any euthor-ized agency .
ARTICLE IV

The Contracting Stetes shall not allow customs measures to be put into
effect which will hinder inter-national travel .
Simplified customs and other regulatory measures which have been ar
may be put into effect by any contiguous States par-ties to this Conventíon,
for the facifitation of internetlonal automotive traffic, shall be cónsídered to
be in furtherance of this Conventicn and shall be encouraged ,
ARTICLE V

Before admission to inter-national traffic, every vehicle sha11 be registered
by the State of origin in the manner prescribed by its laws, ar bv any subdivision thereof having legal authority to register vehícles .
ARTICLE VI

Every motor vehic1e operator before a..d míssion to internati cnal traffic
shall have such driving Hcense as may be required by the Iaws of his State
01' such as rnay be issued bv any politica1 subdivision thereof having legal
authority to issue driving Iicenaes , In the event that no such dr-iving Iicense
is requíred by his State or any political subdivision thereof, a specíel international driving l icense such as' is specified in Artlcle XIII ehall be valido No
operator shall be edmitted to inter-national traveI who is less than 18
years of age.
~-ARTICLE VII

Evidence of compliance with the conditions of this Convention -shall
entitlc motor vehic1es and motor vehicle operators to circulate on the highways
of any of the Contracríng States ,
AR'I'lCLE VIII

Each State ar ita political subdivisions sha11 meintain central bureaus
of registrati on with faeilities for the exchange of information with otber
States as to regtetratíon of vehicles and operators .
ARTICLE IX

In addition to, the regístratíon p1ate or plates of the Stete of crrgm ar
of its lega11y empowered política! subdivisions each vehicle shall display a11
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-intemational registration markcr indicating the country of orrgm . This marker
shall be in the form of an oval plate not lese than 3 inches (8 cm.) wide
by 10 inches (26 cm , ) long beartng capital Latin Iétters palnted black on a
white 'background.
The dietinctive narnes ar Ietters indicating the several countries shall be
the following:
Argentina
.
Bolívia
.
Brazil
.
Chile
.
Colombía
.
Costa Rica
.
Cuba
.
Dominican Republíc
.
Ecuador ..•.....................
RI Salvador
.
Guatemala
.
Haiti
','
'
.
Honduras
.
Mexico
.
Nlcaregua
.
Panama ...................•.....
Paraguey
.
Peru •....••••••............
U nited States of America
.

Uruguay
Venezuela

',"

.
.

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
REP. DOM.
ECUADOR
SALVADOR
GUATEMALA
HAITI
HONDURAS
MEXICO
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PERU

U. S. A.
URUGUAY
VENEZUELA

This distinctive plate shall be issued by the State ar its authorized representatíves ,
AlI reglstratlon plates shall be plainly visible .
Motor vehic1es bearing the ínternational registration markers provided
for by the International Convention for the Oirculation of Automobiles, 1909,
as amended in 1926, shall be recognize-d as having complied with the foregoing
condltíons concerning inter-national regíetratíon markers ,
For admission to international traveI, eech motor vehic1e shall bear in a
readily acceseible Iocation the name of the manufacturer of the vehicle, the
manufacturer's number of the chassis, and the manufacturer's number of
the engine.
ARTICLE X

Unless otherwise provided by the laws or regulations of the respective
States or subdivisions thereof, the size of vehicles end Ioads shalI be limited
to the following:
1.

No vehic1e sha11 exceed a total outslde width, including any Ioad

thereon, of 8 feet (2.44 meters) .
2. No vehicle with ar without load shalI exceed a maximum height of
12 feet, 6 inches (3 . 80 meters).
3. No vehicle shall exceed an overall length of 35 feet (la. 70 metera)
and no combination of vehicles coupled together shall exceed a total lengtb
of 45 feet (13.75 metere) .
4. No vehic1e shall cerry any load "éxtendíng more than 3 Ieet (91
centimeters) beyond the frontthereof.
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5. No passenger vehide shall carry any load eatending beyond the line
of the fenders on the left side nor extending more .than 6 inches (15.2centimeters ) beyond the line of fenders on the right side thereof; provided
however thet in States in which the left hend dríve is compulsory the provísions of this paragraph referring to the síde of loads shall be reversed ,
6. Specíel permits for vehides ar combinationa of vehicles exceeding
these Iimits may be issued by the competent authorities of the Stetea.
ARTICLE XI

Unless the laws and regulafions of the respective States ar political subdivisions thereof provide otherwise, the following requirements as to equipment
shall be indispensable for motor vehicles admitted to international traffic:

1. Every motor vehic1e shall heve brakes adequate to control the
movement of end to stop and hold such vehicle . The brakes sha!1 be capable
of stopping the vehicle on a dry, smooth, Ievel road within a distance cf 30
feet (9 meters) when travelling at a speed of 20 milee (32 kilometers)
per hour .
2. Every motor vehide shall have a suitable bom ar other warning
device satisfactory to the regulatory authoritíes .
3. Every motor vehicle other than a motorcycle ehall. be equipped witn
two heed lamps, ai the front of and on oppoeite sides of the vehícle, which
shall at night, under normal atmospberic conditions and on a Ievel roazí,
produce light sufficient to render clearly discernible a person not Iess than
350 feet (107 meters) ahead and shall be capab1e of operation so as not to
proj ect a gleríng or dazzling light. Every motorcycle shall have at least
one head lamp.
4. Every motor vehicle, and every trailer or semi-trailer which is being
drawn at the end of a traiu of vehicles, shall carry at the rear a 1amp which
exhibita a red Iight plainly visible at night under normal atmospher ic conditiona
from a distance oi 500 feet (lS2 metere) to the rear of such vehícíe , 'I'he
registration plate carr-ied on the rear of such vehicle shall under like conditions be so illuminated by a white light as to be read from a distanee of
50 feet (15 metere) to the rear of the vehicle .
5. Every motor vehicle sha11 have a muffler in good working arder
and in constant operation to prevent excessive
unusual noise .
.
6. Every motor vehicle whieh ís so constructed ar Ioaded as to obstruct
the driver's view to the rear thereof from the operator' s poeition shall be
equipped with a mirrar so located as to reflect to the driver a view oi the
highway for a distance of at least 200 feet pO meters) to the reer of
such vehicle .
7. Every motor vehicle other than a motorcycle sha11 have a windshield
wiper in gocd working order .

ar

ARTICLE XII

A special international . automabile certificate, in addition to the regístration .required by Artic1e V, may be required for each motor vehide for
admis!i.on to and drculation in any individual State party to this Convention,
if the State $0 e1eets. Provision for the issuance of such certificate shall be
made by eaeh Contracting State, and such document shall be issued by the
State, ar by any authorized politica1 subc1ivision thereof, ar by an association
duly empowered by such authorities, ar by an Mlthorized representative of
either the Contracting State or -of one of its politica1 subc1ivisions, having
legal authority to issue such certificates. The validity of such speeial inter-
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national eutomobile certificate shall be recognized by alI officials having
jurisdiction over metters involving legal ownership of the vehicle . The certificate shall be in the forro,of the elee, and contain the information prescribed
[n .Annex A to this Convention, and shall be valid for one year from date
of issuance.
The international automobile certificate issued in accordance with thc
International. Convention of 1926 on Automobile Circuleticn shall be deemed
to meet the requirements of this Article.
ARTICLE XIII

A speclal inter-national driving license may be required for each operatcr
Bdmitted to circulation in any individual State party to this Convention, if
the State so elects . Such a special license shall be required for each operetor
who does not pcssess a cdomeetic driving license as required in Article VI.
Provision for the issuence of such international driving license shall be mede
bv each Contracting State, and such document shall be issued by the State,
OI' by any euthorized political subdivision thereof, ar by an association duly
empowered by such authorttíes, OI' by an authorized representative of either
the Contractíng State ar one of its political subdivisions having legal authority
to issue driving Iícenses. The validity of such special international driving
licenso shell be recognised by all officials ha:ving reguletory powers over automotive traffic. The license shal1 be in the form, of the siae, and contain
the Information prescribed in Annex B to this Conventlon, and shall be
valid for one year from date of íesuance .
The iriternational "dríving Iicense issued in eccordance with the Interna"
tional Conventícn of 1926 shall be deemed to meet the requirements of
this Article.
ARTICLE XIV

\ A general bond guaranteeing payment of customs charges on any motor
vehicle to be adrnitted to international traffic, due and payable within the
country in which such cherges may be Incurred, may be required by env
state party to this Convention .
.
The inter-national customs pass (carnet de passage. en douane) of the
Association Internatíonele des Automobile Clubs Reconnus OI' of the Alliance
Internationale de Tourisme sha11 be deemed to satisfy the requirements of
this Article for any Contractíng State in which a bond ia required ,
No bond sha11 be required in any Contracting State if the stay of the
Ioreign vehicle therein does not exceed the period allowed for free stay .
ARTICLE XV

Each State may establíeh such requirements as it may deem necessarv
to record the paesage into and out of its territory, of vehic1es end operators
admitted to international traffic. If such recorde are maintained, they shall
include .a notation that the vehicle has complied with the provisione of
Artícles X and XI.
ARTICLE XVI

'I'he hours and routes dedicated to the crossíng of frontiers by prcperly
registered vehic1es shal1 be fixed by common consent of the adjacent Stetes
and their decisions communieated to the corresponding custom authorifies ,
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ARTICLE

xvn

Infractions of this Convention shall be puniehed in conformity with the
laws and regulations of the country in which commítted .
Infraction which shall have íncurred judicial penalty shal1 be cornma,
. nicated by the judge ar magistrate to the proper eutbcritíes, who in, turn shalj
communicate them to the authorities of the State ar its pclifical subdivision
in which the vehiele and its owner aí. operator were originally registered.
ARTICLE

xvrrr

Any vehicle ar operator admítted to international traffic under the
provisione of the International Convention for the Circulation of Automobihs
1909, as smended in 1926, and holding the documentsrequired thereunder'
will be recognízed as fulfilfing the requirements of the present Convent-ion:
ARTICLE XIX

The original of the present Conventíon in Spanish, English, Portuguese,
and French shall be deposited with the Pan American Union and opened for
signature by the Amertcan republics . The Converrtion shall also be opened
for tbe adherence and accession of 'Amer-ican States which are not members
of the Pen American Union. The Pan American Union sha11 transmit authentic
certified copies to the Governments for the purpose of ratification ,
ARTICLE XX

The present Convention shall be ratified by the High Contracting Parties
in conformity with their respective constitutional procedures . The instruments
of ratification sha11 be depoeited in the archives of the Pan American Urúon
in Washington, which sha11 notify tbe signatory Governments of said deposito
Such notification sha11 be considered é1S an exchange of ratifications .
ARTICLE XXI

The present Convention shall come into force between the High Contracting Partias in the arder in which they deposit their respective ratifications.
ARTICLE

XXII

'I'he present Convention shall remain in "effeet indefinitely, but may be
denounced by means of one year'snotice given to the Pan American Union,
which shall transmit it to the other eignatory Governments , Mter the expíration of this period the Convention sha11 cesse in its effeets as regards th,e
party which denounces it, but shall remain in effect for the remaining High
Contracting Parties .
IN WITbTESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, having
deposited their full powers found to be in due and -proper form, sign this
Conventíon in Spanish, English, Portuguesa, and French, at the Pan American
Uníon, Washington, D. C., on behalf of their respective Govemments and
affix thereto their seals on the dates appearlng opposite their sígnatures ,
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CONVENÇÃO SÔBRE A REGULAMENTAÇÃO DO TRÁFEGO lNTERAMERICANO DE VEíCULOS AUTOMOTORES
Os Governos das Repúblicas Americanas, desejosos de estabelecer entre
si regras uniformes para a fiscalização e regulamentação do tráfego internacional
de veículos automotores em suas estradas, e para facilitar o movimento de
veículos entre ditos Estados,
Resolveram celebrar uma Convenção para êste fim, e acordaram os seguintes artigos:
ARTIGO I

É reconhecido que cada país tem exclusiva jurisdição sôbre o uso de

SUBi

pr6prias rodovias, mas se acorda no uso internacional das mesmas pela forma
estabelecida nesta Convenção.
ARTIGO li

De acôrdo. com a presente Convenção, entender-se-á por veículo automotor
todo o veículo de auto-propulsão que trafegue na via pública sem necessitar
de trilhos', e que se use no transporte de passageiros e carga .
Entender-se-á por rodovia ou estrada, qualquer via pública conservada e
aberta ao trânsito público de veículos.
Por condutor, entender-se-á qualquer pessoa que maneje ou que se ache
eíetivamente na direção de um veículo automotor numa rodovia.
ARTIGO

m

o

condutor de um veículo automotor que trafegue em qualquer Estado
parte nesta Convenção, está sujeito às leis e regulamentos de tráfego em vigor
no refer-ido Estado ou subdivisão política do mesmo.
Um exemplar da dita lei ou regulamento poderá ser entregue ao condutor
por ocasião de entrar, em cada país, pela Alfândega que dá entrada ao veículo,
ou por qualquer agência autorizada.
ARTIGO

IV

Os Estados Contratantes não consentirão que sejam postas em vigor
medidas aduaneiras que sirvam de eetôrvo 'ao trânsito internacional.
Serão consideradas como um apoio a esta Convenção e serão estimuladas
tôda a simplificação de regulamentos aduaneiros e outras medidas reguletôrtaa
que tenham sido ou sejam postas em vigor por quaisquer dos Estados limítrofes
parte nesta Convenção, visando facilitar o tráfego internacional de veículos
automotores.
ARTIGO V

Qualquer veiculo, antes de ser admitido ao tráfego internacional, deverá
ser registrado pelo Estado de origem na forma prescrita pelas suas leis ou por
qualquer subdivisão do mesmo com os necessários poderes para efetuar o
registro.
ARTIGO VI

Todo condutor de veículo automotor, antes de ser admitido ao tráfego
internacional, deverá ter a necessária carteira de chauffeut exigida pelas leis
de seu Estado, ou que tenha sido expedida por qualquer de suas subdivisões
políticas para isto autorizadas. No caso em que uma carteira desta natureza
não seja exigida em seu Estado ou em qualquer de suas subdivisões políticas,
terá valor a carteira de chautfeur especial, internacional, de que trata o artigo
XIII. Nenhum condutor menor de 18 anos será admitido ao trânsito
internacional.
Col , de Leis _

Valo II

F. 39
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ARTIGO VII

Provada a aceitação das condições estipuladas nesta Convenção, tanto os
veículos automotores quanto seus respectivos condutores, terão o direito de
trafegar nas .rodovias de qualquer dos Estados Contratantes.
ARTIGO VIII

Cada Estado ou subdivisões políticas do mesmo, deverá manter escritórios
centrais de registro com facilidades para a permuta de informações com outros
países, sôbre o registro de veículos e condutores.
ARTIGO IX

Além da chapa ou chapas de registro do Estado de origem ou das
subdivisões políticas do mesmo, cada veículo' deverá trazer um distintivo de
registro internacional qUe indique o país de origem. Êste distintivo dev"erá
consistir de uma placa oval de dimensões não inferiores a 8 centimetros
.(3 pol.) de largura por 26 centímetros ( 10 pol.) de comprimento, em letras
maiúsculas latinas, de côr preta sôbre fundo branco.
As letras ou nomes distintivos correspondentes aos diversos países serão
como segue:
Argentina
Bolívia ."
Brasil .. '
Chile
Colômbia
Costa Rica
.
Cuba
Equador
EI Salvador .
Estados Unidos de América
Guatemala ...........•............
Haiti
Honduras
.
México .'
Nicarágua
.
Panamá
.
Paraguai
Perú
.
República Dominicana ..
Uruguai
o.'
o
Venezuela
o

o

o

•••••

••

'

•••

o •••••••••

'

'

•••••

••••••

••••••••••••••••••••

o

o

•

•••••••••••••••••••••

o

••

o

o

o

••

••••••••••

o

'

••••••

••••••••••••••••

o

o

o

••••

o

••

o

o

••••

••.•••••••••••••••••

o

•••••

o

•••

o

o

••

0·0.

o

•

o

••

•

ARGENTINA
BOLíVIA
BRASIL
CHILE
COL6MBlA
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
SALVADOR

U. S. A.
GUATEMALA
HAITI
HONDURAS
MÉXICO
NICARÁGUA
PANAMÁ
PARAGUAI
PERÚ
REP DOM.
URUGUAI
VENEZUELA

Esta placa distintiva será fornecida pelo Estado ou por se~s representantes
autorizados.
Tôda a placa de registro deverá estar claramente visível.
Todo o veículo automotor que usar o distintivo de registro internacional
.estipulado pela Convenção Internacional para a Circulação de Automóveis.
firmada em 1909 e modificada em 1926, será considerado como tendo cumprido
as condições .antes mencionadas a respeito de marcas de registro Internacional ,
Para ser admitido ao tráfego internacional, cada veículo deverá trazer,
em lugar de fácil acesso, o nome de seu respectivo fabricante, número de série
do chassis e número de série do motor.
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ARTIGO X

As dimensões do veículo e o tamanho das cargas, a menos que não sejam
'estipulados pelas leis ou regulamentos dos respectivos Estados oU de suas
subdivisões políticas, estarão sujeito aos seguintes limites:
1. Nenhum veículo nas suas dimensões externas deverá exceder de
2 In 44 em (8 pés) de largura, inclusive a carga que conduza.
2. Nenhum veículo com ou sem carga deverá exceder uma altura máxima
de 3 m 80 em (12 pés 6 poI.) .
3. Nenhum veículo deverá ter de comprimento mais de 10 m 70 em
(35 pés), e nenhuma combinação de veículos engatados deverá exceder o
comprimento total de 13 m 75 em (45 pés).
4. Nenhum veículo deverá transportar carga que ultrapasse de 91 centímetros (3 pés) à frente do referido veículo.
5. Nenhum veículo de passageiros deverá conduzir carga que exceda da
linha exterior dos paraJamas do lado esquerdo, nem que passe mais de 15,2
centímetros (6 polegadas) da linha exterior dos paralamaa do lado direito;
"fica estipulado, entretanto, que os Estados em 'que seja obrigatório respeitar
a linha da esquerda, as disposições dêsta parágrafo relativas ao lado em que
devem ser levadas as cargas, serão observadas à inversa.
6. As autoridades competentes poderão conceder licenças especiais para
veículos ou combinações de veículos que excedam os limites prescritos na
alínea anterior.
ARTIGO XI

Sempre que não haja disposição em contrário nas leis ou regulamentos dos
respectivos Estados ou de suas subdivisões políticas, os veículos automotores
admitidos ao tráfego ínternacional.. deverão trazer os seguintes indispensáveis
acessórios:
1. Todo veículo deverá ter freios adequados para regular o seu próprio
movimento, pará-lo e mantê-lo imóvel. Tais freios deverão ser capazes -de
parar o veículo dentro em uma distância de 9 rn (30 pés) quando co~nmdo
a uma velocidade de 32 km (20 milhas) por hora, em estrada plana, sêca e lisa.
2. Todo veículo deverá ter uma buzina ou outro aparelho destinado a
chamar a atenção, aceito pelas autoridades competentes.
3. Todo veículo automotor, com exceção das' motocicletas, deverá ter
dois faróis dianteiros, um de cada lado, que, de noite, em condições atmosféricas
normais e em estrada plana, deverão projetar -um facho de luz suficiente para
distinguir claramente uma pessoa a uma distância não inferior a 107 m
(350 pés), e capazes de funcionar sem produzir luz ofuscante, ou que encandêíe ,
Tôda motocicleta: deverá ter pelo menos um farol dianteiro.
4. Todo veículo automotor e todo reboque ou semi-reboque na cauda de
uma composição de veículos, deverá ter à retaguarda uma lâmpada que projete
uma luz vermelha claramente visível à noite, em condições atmosféricas
normais a uma distância de 152 mts . (500 pés). A chapa de registro na
trazeira do dito veículo deverá, em condições idênticas. ser iluminada por
uma' luz branca que permita ler-se dita placa a uma distância de 15 metros
(50 pés).
5. Todo veículo automotor deverá ter um silencioso em boas condições
de funciona-mento e em uso constante para evitar ruído excessivo ou anormal.
6. Todo veiculo automotor que pela sua construção, ou devido à carga
que transporte obstrua a vista à retaguarda do condutor, deverá ter um espelho
de retrovísão colocado de forma a dar ao condutor o reflexo da vista traseira
numa distância não inferior a 70 mts. (200 pés) .
7. Todo veículo automotor com exceção da motocicleta, deverá ter um
limpador de parabrlsa em bom estado de funcionamento'.
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ARTIGO

xn

Poder-se-á exrgrr de cada veículo automotor que fôr admitido ao tráfego
em um Estado parte desta Convenção, um certificado internacional especial para
automóveis, além da matrícula requerida no Art. V, se o dito Estado assim
o desejar. As disposições para a expedição dêsse certificado serão formuladas
por cada Estado Contratante,' sendo o documento expedido pelo Estado, por
qualquer de suas subdivisões políticas com atribuições para isto, por uma
associação habilitada por ditas autoridades ou por um representante autorizado
do Estado Contratante ou de uma de suas subdivisões políticas. A validez do
referido certificado especial para automóveis, será reconhecida por todos os
funcionários que; tenham competência sôbre assuntos relacionados com a propriedade legal do veículo. O certificado terá a forma, o tamanho e a infor_
mação prescritas no Anexo "A" desta Convenção, e será válido por um ano a
partir da data de sua expedição.
O certificado internacional para automóveis expedido em conformidade
com a Convençêo Internacional de 1926 para a Circulação de Automóveis, será
considerado como satisfatório às disposições dêste artigo.
ARTIGO

xm

De cada condutor admitido ao tráfego em qualquer Estado, parte nesta
Convenção, poderá ser por êste exigida, se assim o desejar, uma licença especial
para guiar automóvel. Em todo caso se exigirá do condutor que não na possua
a carteira de motorista de seu próprio país, como previsto no Artigo VI. As
disposições par a a expedição dessa licença internacional especial para conduzir
automóvel, serão formuladas por cada um dos Estados Contratantes, sendo
dito certificado expedido pelo dito .Estado, por qualquer de suas subdivisões
políticas devidamente autorizadas para isto, por uma associação habilitada por
ditas autoridades ou por Um representante autorizado do Estado Contratante
ou de uma de suas subdivisões políticas competentes para dar licença especial
para guiar automóvel. A validez dessa licença especial para conduzir, será
reconhecida por todos os funcionários com atribuições para regulamentar o
tráfego. Essa licença terá a forma, o tamanho e a informação prescritas no
Anexo "B" desta Convenção, e será válida por um ano a partir da data de
sua expedição.
Considerar-se-á a licença internacional para conduzir, expedida de acôrdo
com a -Convenção Internacional de 1926, como satisfazendo os requisitos dêste
Artigo.
ARTIGO XIV

Em qualquer Estado parte nesta Convenção, poderá s6r exigida uma fiança
que garanta o pagamento dos direitos aduaneiros, sôbre qualquer veículo automotor admitido ao tráfego internacional e pagável no Estado onde tais direitos
sejam incorridos.
A Caderneta Internacional de Passagem (Carnet de Passage en Douane)
da Associação Internacional de Automóvel Clubes Reconhecidos (Associetíon
Internatíonale des Automobile Clube Reconnus), ou da Aliança Internacional
de Turismo (Alliance Internatíonels de Tourisme) satisfaz às disposições dêste
Artigo no que respeita a qualquer Estado Contratante em que se exija o
depósito de uma fiança.
Tal garantia não será exigida em nenhum dosEstados Contratantes quando
'a estada nele do veículo automotor estrangeiro não exceder o prazo livre que
para isto lhe é concedido.'
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xv

Cada Estado poderá estabelecer as formalidades que considere necessárias ao
registro de trânsito de veículos e condutores admitidos ao tráfego internacional
de entrada e saída de seu território. Se tais registros forem mantidos, deverão
conter uma anotação indicativa de que o veículo satisfez tôdas as .exigências
dos Artigos X e XI.
ARTIGO XVI

As horas e os itinerários para o cruzamento das fronteiras pelos veículos
devidamente registrados, são fixados de comum acôrdo entre os Estados Hmitrofes, devendo as decisões ser comunicadas às autoridades aduaneiras competentes.
ARTIGO

xvn

As infrações a esta Convenção serão punidas pelas leis e regulamentos do
país em que tenham sido cometidas.
As infrações que tenham dado lugar a multa legal, serão comunicadas
pelo juiz ou magistrado às autoridades competentes, que por sue vez as comunicarão às autoridades do país ou da subdivisão política do mesmo que fôr
de direito, e na qual o. veículo e seu dono ou condutor tenham sido origlnàríamente inscritos.
ARTIGO

xvm

Considerer-se-âo cumpridas as estipulações da Convenção Internacional para
a Circulação de Automõveía firmada em 1909 e modificada em 1926, quando
um condutor com seu veículo, admitidos sob tais estipulações ao tráfego internacional, exibir os documentos pela mesma exigidos.
ARTIGO XIX

o

original da presente Convenção em espanhol, inglês, português e francês,
será depositado na União Panamerícana e aberto à assinatura das Repúblicas
Americanas. Além disso, ficará também aberto à adesão e acessão dos Estados
Americanos que não sejam membros da União Panamerícane . A União Panamericana enviará cópias autênticas devidamente certificadas aOS governos
para os efeitos da ratificação.
ARTIGO XX

A presente Convenção será ratificada pelas Altas Partes Contratantes de
ecôrdo com os seus respectivos processos constitucionais. Os instrumentos de
ratificação serão depositados nos arquivos da União Panamericana em Weehington, a qual notificará o depósito aos governos signatários. Tal notificação
será considerada como uma troca de ratificações.
ARTIGO XXI

A presente Convenção entrará em vigor, no que respeita às Altas Partes
Contratantes, na ordem em que depositarem suas ratiãcaçôes ,
ARTIGO XXII

A presente Convenção permanecerá em vigor indefinidamente, mas poderá
ser denunciada mediante prévio aviso' de um ano. Essa denúncia será .ferta à
União Panamericana que a comunicará aos demais governos signatários. Terminado êsse prazo, cessarão os efeitos da Convenção quanto à parte denunciante,
continuando porém em vigor para as demais Altas Partes Contratantes.
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Em fé do que, os abaixo assinados, Plenipotenciários, depois de haver
depositado seus Plenos Poderes, que foram achados em boa e devida forma,
firmam e selam esta Convenção na União Penemerlcana em, Washington,
Distrito de Colúmbia, em nome de seus respectivos Governos, nas datas
indicadas junto às firmas.
CONVENTlON SUR LA REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
AUTOMOBILE
Les Gouvernements des Républíques amérícaínes, désireux d'établir entre
eux des rêgles uniformes pcur le contrôle et la rêglementation de la clrculatíon
automobile sur leurs routes, et de faciliter 1e mouvement des véhicules automobiles entre Ies États,
Ont décidé, pour accomplir les buts sus-indiquéa, de conclure la présenta
Convention, et OO1t convenu à oet effet' dee dispoeltions suiventee:
ARTICLE I

Il est reconnu que chaque État a la jurisdiction exclusive de I'emploi de
ses routes mais qu'i1 consent à leur utilisation internetionale dens Ies conditions stíputées par la présente Conventíon .
ARTICLE.II

Au seus des prescriptions de Ia presente Convention, le terme "vêhícule
automobile" signifie tout véhicule à propulsion méchanique circulant sur une
route publique sans être lié à une voie ferrée et servant au transport des
perscnnes et des rnarchandíses .
Le terme "route" signifie toute voie publique maintenue eu vue de son
ufifisation publique et ouverte à cette utilisation pour la circulatlon des
véhicules .
Le terme "conducteur' signifie toute personne qui conduit un véhlcule
eutomobile sur une vaie publique, ou qui est en possesslon du véhicule.
ARTICLE

nr

Le conducteur d'un véhieule automobile qui circule dans un État partie

à' la présente Convention est tenu de se conformer aux Iois et rêglementa en
vígueur dans cet État ou dans I'une de ses subdivisiona pcur ce qui touche
à la circularlon .
Un exemplaire de ces lois et rêglements pourra être remls au conducteur
à l'entrée dans cet État, soit par les eutorltés douaniêres qui autcrisent I'entrée
du véhícule soit par un organisme habilité par celles-ci ,
ARTICLE IV

Les Étets contractants n'eutoriseront pas la mise en vigueur de mesures
douaniêres susceptibles d'entraver Ie développement de la circulation routíêre
internationale ,
Les mesures douaniêres et autres rêglementatíons simplifiées qui ont ét,§
mises en vigueur ou qui pourront l'être à l'avenir entre tous États limitrophes,
parties à la présente Conventíon, en vue de faciliter la círculatíon automcbile
Internatíonale, eeront conslderées comme .Iavorisant la présente Conventíon
et seront encouragéee ,
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ARTICLE V

Avant d'être edmis à la circulation internationale, tout véhicule doit être
irnmatriculé dans l'État d' origine en conformlté à ses Ioís, ou par toute subdivision de cet État ayant la compêtence nécessaíre pour l'i~matriculation
des véhicules
o

ARTICLE VI

Tout conducteur d'un vébicule automobile, avant d'être adinis à la circulation internationale. doít avoír Ie permis de conduire exigé par Ies lois de
son État, ou le permis delivré par toute subdivision politique de cet Étatl
syant la compétence nécessaire pour la' délivrance des permis de conduire .
Si un tel permis n'est exigé ni par cet État ni par une de ses subdivisiona
politiques, un permis Inter-national spécial de conduire, conforme aux prescriptions' de l' ArticIe XIII de la presente Convention, sem reconnu comme
valable" Auenn eonducteur ne sera admis à la circulation ínternationcla s'U
n'a pas atteint I'âge de dix-huit ans..
I

ARTICLE VD

Preuve de se conformer aux dispositlons de la présente Convention
donnera le droit au véhicU:les automobiles et aux conducteurs des mêmes de
círculer dana 13s routes des Etats contractants
o

ARTICLE VIU

Cheque État, ou ses subdivisions politiques, maintiendront des bureaua
centraux d'immatriculation ayant Ies facilítés nécessaires pour échangeravec
d'autres États les renseígnements concernant l'immatriculation des véhicules
et des conducteurs .
ARTICLE IX

En plus de la plaque ou dos plaques d'immatriculation de l'État d'otigine
ou des subdivíeione polrtiques légalement autorisées dans cet État, cheque
véhicule devraporter en évidence un eigne distinctif international d'immatriculation indiquant le pays d'orígíne , Ce signe tiendra la forme d'une plaque
ovale d'au moins 8 centlmêtres (3 pouces ) de Iargeur sur 26 centímêtrea
(10 pouces) de bauteur, portant des caracteres latins peints en noír sur un .
fond blanc .
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ARGENTINA
BOLÍVIA
BRASIL
CHILE
COLÔMBIA
COSTA RICP.
CUBA
SALVADOR
ECUADOR

U. 8. A.
GUATEMALA
HAITI
HONDURAS

pays

sont
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Mexique

.

Nicarli'gua

.

Panamá
Paraguay

MÉXICO
NICARÁGUA

.

PANAMÁ

..............•.•...

PARAGUAI

Pêrou

,

PERÚ

République Dominieaine

.

REP. DOM,

Uruguay

Vénézuela

URUGUAI

.

VENEZUELA

.

Cette - plaque dístínctíve sera fournie par l'Etat ou par ses représentanb
autorísés .
Toutea Ies pleques d'Immatriculation doivent être clairement vlsibles ,
Lea véhicules automobiles portant Ies signes d'Immatriculation prévus dana
la Convention Internatíonale de 1909 relative à la Circulation des Automobiles,
telle qu'elle a été modifiée en 1926, sont considérés cornme satisfaisant aux
conditions stipulêes cí-dessus relatives aux signes ínternationeux d'immatrtculation .

Pour être admis à la circulation internationale, tout véhlcule eutomobile
doit por-ter, dans un endroit pratíquement accessible, 1e nem du constructeur
du véhieu1e, le numéro de fabrication du cbâssis et le numéro de fabrication
du moteur .
ARTICLE X

A moins que Ies leis ou rêglements de l'Etat interessé ou de see subdlvisíons n'en dísposent autrement, Ia grandeur et Ie chargement des véhicules
eont limités comrne suit:

.

1. La Iargeur extérieure de tout véhicule, y compris Ie chargement qu'il
pourrait êventuellement porter, ne doit pas dépasser 2,44 mêtres (8 pieds).

2. La hauteur maximum de tout véhicu1e, chargé ou vide, ne doit pas
dépasser 3,80 mêtres (12 pieds 6 pouces) .
3. Aucun véhicule ne doit dépasser une longueur totale de 10,70 metros
(35 pieds), et aucun train de véhicules couplés ne doit dépasser une Iongueur
tota1e de 13,75 mêtres (45 píeds) .

4. Aucun véhicule ne dcit porter un chergement qui dépasse l'avant du
véhicu1e de p1U!~ de 9 1 centímêtres (3 pieds).
5. Aucun véhieu1e à passagers ne doit porter un chargement dépassaut
la ligne extérieure dee pare-choca du côté _gauche, ou dépassant de plus de
15,2 centímêtrss (6 pouces) la ligne extérieure des pere-chocs du côté gauche,
ou dépassant de plua de 15,2 centimêtres (6 pouces) la ligne extérieure des
pare-choca du cêté droit . Toutefois, dens les Etats ou sem de la círculation
à gauche est obligatoire, Ies dispositions du présent alinéa s'appliqueront à
l'inverse pour ce qui concerne la grandeur de la charge par repport aux côtée
du véhicule .

6. Les autorítés competentes des Etate pourront délivrer des permís
spéciaux pour des véhieules ou pour des trains de véhicu1es dêpassant les
limites prescrites ci-dessus .
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ARTICLE XI

A moins que Ies Ioie ou rêglements des Etats respectifs ou de leurs subdivisions polifiquee n'en disposent autrement, les conditions suivantes, relativos
àux dispositifs dont ils devront être pourvus, seront cblígetoires pour les
véhicu1es automobiles admis à la circulation internationale:
1. Tout véhicule automobile doit être muni de freins capables d' en
contrô1er le mouvement, de I'arrêter et de le reterrir . Lea freins doivent
pouvoir arrêter 1e véhicule, sur une vaie sêche, unie et à níveeu, .sur une
distance de 9 mêtres (30 píeds) , Iorsque le véhicule se dêplace à une vltesse
de 32 kílomêtres (20 mil1es) à l'heure.
2. 'I'out véhicule doit être muni d'un klaxon ou d'un autre apperell
m'ertisseur approuvé par les autorltés compêtentes ,
3. Tout véhicule autcmobile, sauf Ies motocyclettea, doit être muni de
deux phares placés à l'avant, l'un à droite, I'autre à gauche du véhicule . Cea
phE!res doivent produire une- lumiêra suffisante, le sair, dans des conditione
atmosphériques normales, pour rendre à l'avant une personne clairement visible
jusqu'à une distance d'au moinsl07 mêtres (350 piedsj : en outre, ils doivent
être à même de íonctíonner sans produire un éblouissement excessif . Toute
motocyc1ette devre avoir au moins un phare à I'evant ,
4. Tout vêhícule automobile et toute remorque ou demi-remorque tirêe
eu bout d'un train de véhicules doivent porter à I'errtêre un feu rouge clairement visible, 1e sair, dans des condítíons etmosphértques normales, à une
distance de 152 mêtres (5.00 pieds). Dans des conditions analogues, la plaque
d'immatriculation placée à I'arrtêre du véhicule devra être écleírée par un
feu blanc pouvant la rendre visible à une dietance de 15 mêtres (50 pieda) ,
5. Tout véhicule automobile devra être muni d'un dispositif d'écbeppement sileneieux en bon état de fonctionnement et en uaage constant, afin
d'êvlter tout bruit excessif ou anormal.
6. Tout véhicule automobile constrult ou cbergê de maniêre à empêcher
le conducteur de voir en arriêre devra être muni d'un miroir rêtrovíseur dispare
de façon à permettre au conducteur de surveiller la route vers I'arrtêre du
véhicule, strr une dístance d'eu moins 70 mêtres (200 pieds ) .
7. Tout véhicule automobile, autre qu'une motocyclette, devra être munl
d'un essuieglace, en bon êtat de Ionctionnement .
ARTICLE XII

'I'out Etat partie à la présente Convention pourra exíger, en plus de
Pimmatrir-nlation prévue à l' Article V, que tout véhicule automobile, pour
être admis à circuler dans cet Etat, soit pourvu d'un cer-tificat inter-national
spécial pour automoblle . Il appartiendra à chaque Etat contractant de
prendre les disposítions nécessaíres, relatives à la déltvrence de ce certificat,
Iequel devre être délívré soit par l'Etat, eoit par une de ses subdivisiona
politiques auto.risées, soit par une association habilitée par celtes-ci avec la
compétencs nécessaíre à cet effet, soit enfin par un représentant de l'Etat
contrectanr ou d'une de ses subdívlsions politiques ayant la compétence Iégale
nécessaire pour délivrer ces certificats . La validité du certificat inter-national
spéclal pour automobile scra reconnue par tous les fonctionnaires ayant la
compétence des questions relatives à la propdété légale des véhieules. La
forme etla grandeur de ce certificat seront celtes qui sont prescrites à l' Annexe
"A" de la présente çonvention, et le certifics.<t restera valable pendant un an
à partir de la date de sa délivrance.

618

ATOS DO PODER. EXECUTIVO

Le cerfificat internafional pour automobile délivré conformêment à la
Convention Internatíonale de 1926 reletlve à la Circulatíon dee Automobiles
seta coneidéré comme satisfaisant aux prescriptions du présent Arttcle ,
ARTICLE xm

Do permis ínternatíonel spécial de conduire pcurra être exigé, pour tout
conducteur admis à la circulation dane no Etat quelconque partie à la présente
Convention, si rEtat Intéressé en décide ainsi , Ce permís sem obligatoire
pour tout conducteur ne possédant pas trn permis de conduíre national aínsí
qu'il est prévu à l' Artic1e VI. Il appart.iendre à cheque Etat contractant de
prendre les dispoaitions nécessaires pour la délívrsnce de ce permis, Iequel
eera délivré soit par I'Etet, soit par une de ses subdivisions polifiques autortsées, soit par une associatíon habilitée par celles-ci avec la cornpétenca
nécessedre à cet effet, eoit enfin par un représentant autorlsé de l'Etat
contractant ou d'une de ses subdivisions politiques ayant la compétence légele
nécessalre pour délivrer ce permis ede conduire , La validité de ce per-mia
international spécial de conduire ser a reconnue par tous lesfonctionnaires
ayant le pouvoir de réglementer la circuletion automcbile , L~ forme et la
grandeur de ce permis seront d'aprês Ies indications figurant à l'Annexe "B"
de la présente Conventíon, et Ie permis restera valable pendant uri an à
partir de la date de sa délívrence .
Le permis international de conduire délívré conformément. à la Convention
de 1926 sera conaidéré comme satisfaisant aux prescriptions du présent Article.

ARTICLE XIV

Tout Etat partie à la présente Convention pourra axiger, pour assurer Ié
paiement des droits de douane sur tout véhicule edmisià. la círculatlon internationale, le dépôt d'une garantie dans l'Etat ou cea drcits son percevablee ,
Le carnet de passage, en douane de l' Association Internationale des
Automobile Clubs Reconnus ou de l' Alliance Internationale de Touríeme
sere considéré comme satisfaisant aux preecriptione du présent Artide pOU!
tout Etat contractant ou la garantie susmentíonnée est exigêe .
Aucune garantie ne sera exígée dans un Etat contractant si le sejcur du
véhicule étranger n'excêde pas le délai perrnie pour le séjour Iibre ,

ARTICLE XV

Chaque Etat pourra prendre Ies mesures qu'il jugera nécessaíres pour
Penregistrement à l'entrée et à la sortíe de son terr-itoire des véhicules et
des conducteurs edrrris à la circulation internationale . Si de tels .registres
sont établis, ils devront constater que 1e véhicule a rempli Ies conditions
prévues aux Articles X et XI.
ARTICLE XVI

Les heures et les routes désignées pour la traversée des frontíêres par
Ies véhicules dument enregietrés seront fixées d'un commun accord par les
Etats Hmitrophea, dont Ies décisions à cet effet seront communiquées aux
eutorttés douaníêres correspondantes ,
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ARTICLE XVII

Lea infractions à la presente Conventíon seront punies conformément
aUX Ioís du. pays dane lequel el}es euront été comises .
Les infractions pour lesquelles des sanctions pénales sont encourues seront
communiquées par Ie juge ou par le magistrat aux eutoritês competentes,
lesquelles, à leur tour, les notifieront aux autoritês de l'Etat, oud'une de
ses subdivisiona politíques, ou le véhicule et son propríétaire ou son conducteur
oat été immatrieulés originairement.
ARTICLE XVIll

'I'cut véhicule ou conducteur admis à la- clrculetion internationale en
verto des dispositions de la Convention Internationale de 1909 relative à la
Circulation Automobile, te11e qu'e.lle a été mod ifiée en 1926, et possédant
les documenta exiges par celleci, sera considéré comme satisfaisant les condítions prévues dans la présente Convention.
ARTICLE -XIX

Le texte original de la présente Convention, redigê en espagnol, -englais,
portugais et français, sera déposé dans Ies archives de l'Union Panaméricaine,
'81 restera ouvert à la signature des Républiques amêrícaínes . En outre, la
Convention restera ouverte à I'edhésíon des Etats américains non mernbres
de l'Union Panamérícaine . L'Union Panaméricaine transmettra aux gouvernements, à titre de ratífication, des copies certifiées conformes de la présente
eonvention.
ARTICLE

xx

La présente Conventlon sera ratifiée par Ies Hautes Partias contrectantea
conformément à leurs procédures constitutionnelles respectívee , Las instrumenta de ratification seront déposés dans lés archives de l'Union Panemérícaine, à Washington, IaquelIe notifiera de ce dépôt Ies gouvernements signatairea.
Cette notification sera consldérée comme constituant un êchangs de retífícations .
ARTICLE XXI

La présente Convention entrera en vigueur, entre Ies Hautes Partlea
contractantes, dans l' ordre ou cel1es-ei en déposeront Ieurs ratifications
respectives .
ARTICLE xxn

La presente Convention restera en vigueur par temps indêfinij mais eUe
pourra être dénoncée moyennant- une notifícatíon à cet effet faite un an à
l'evence à l'llnion Panemértcalne, laquelle communiquera cette notification
B.UX autres Gt.uvernements signatairee . A I'expiration de ce. déiai, la Convention cessera en ses effets pour la Partie qui I'eura dênoncêe, mais restera
ea vigueur pour les autres Parties ccntractantes .

EN FOI DE QUal Ies soussignée Plénipotentiaires, eyent déposé Ieurs
pleina pouvoirs, lesquels ont été reconnus en bonne et due forme, signent la
prêsente Convention en espagnol, anglais, portugais et Irançaia, à l'Union
Panaméricaine, à Washington, D.C., au 'nom de Ieura Gcuvemements
reepectífs, et y epposent Ieurs sceaux aux dates, vis-à-vis deleurs sígnaturee,
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ANNEX A

ANNEXE ~

CERTIFICADO INTERNACIONAL PARA AUTOMOVILES
INTERNATIONAL AUTOMOBILE CERTIFICATE
CERTIFICADO INTERNACIONAL PARA AUTOMÓVEIS
CERTIFICAT INTERNATIONAL POUR AUTOMOBILES
ANEXO A

ANNEX A

ANNEXE A

(Nombre del país)
(Name of country)
(Nome do país)

(Nom du pays)

Certificado

Internacional para
Automóviles
Intemetioneí
, Automobíle

Certificate
Certificado

Internacional para

Automóveis
Certificar
lntemetionel
Pour Automobiles
(Tamafio del carnet impreso : 14.5 x 8.5 em)

(Síee of forro when printed: 5 3/4" x 3 3/8")
(Tamanho do modêlo impresso ': 14.5 x 8.5 em)
(Grandeur du format imprimé: 14,5 x 8,5 em)
La validez de este certificado será reconocida por todas las autoridades
ecn atríbucíones para reglamentar el registro de vehículos en los países siguíentes, a excepción del país que 10 expida:
The validity of this certificate 5ha11 be recogníaed by a11 officials having
regulatory powers over the registration of motor vehic1es in the following
countriee, with the exception of the country in which issued :
A validez dêste certificado será reconhecida por tôdas as autoridades que
tenham, atribuições para a -regulamentação do registro de veículos nos seguintes países, com exceção do pais que o expedir:
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La valídltê du présent certificat sera reconnue par toutea las autoritéa
eyant les attributions nêcessaires pour l'immatrículation des vêhicules autotIlobiles dans les pays suivants,à l'exception du pays dana Iequel il est
délivré:
Argentina
Honduras
Bolívia
México
Nicarágua
Brasil
Panamá
Colombia
Paraguay
Costa Rica
Perú
Cuba
Chile
República Dominicana
Ecuador
United States
El Salvador
of America
Guatemala
Uruguay
Haiti
Venezuela
(Ráyense los nombres de los países que aún no hayan ratificado la Coneencíón cuando se expida el certificadc.)
(Draw lines through names of countrles which have not ratified the

Convention at time of íssue.)
(Risquem-se os' nomes dos países. que ainda não tenham ratificado' a
Convenção até o momento da expedição do certificado.)
(Rayer Ies noms des pays qui n'out pas encare ratifié la Convention au
moment de la déllvrance du certificat.)
CERTIFICADO

INTERNACIONAL PARA AUTOMOVILES

INTERNATIONAL AUTOMOBILE CERTIFICATE
CERTIFICADO INTERNACIONAL PARA AUTOMÓVEIS
CERTIFICAT INTERNATIONAL POUR AUTOMOBILES

Página
Paga
Espafiol

,

English . _
Português
Français ..
Visas

.

_
.

..

.
_

'" .. '

.
.
.
.

17-18
19-20
21-22
23-24

25

CERTIFICADO INTERNACIONAL PARA AUTOMOVILES

Expedido de ecuerdo con las dispcsiciones previstas en la Convención
sobre la Reglamentación deI Tráfico Automotor Interarnerícano firmada en
Wáshington, D. C., E. U. A.) en 1943.
Expedida

por . .

~

~

Fecha
Firma

_
('~)

Número

.

'

.

_
,

.
'

.

(*) La firma de la Autorldad o la firma de la Asocíactôn con poder
otor-gado por la Autor-ídad, y visto bueno de êsta..
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-,Válido por un ano a partir de Ia fecha de emieiân.
Apellidos:
Proprietário o conduetor ..•.•...•.

o . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' .•

1I

Nombre:

l

.

Domicilio:

,.

Clase de vehículo:

.

Nombre del fabricante deI chasía:
Tipo

deI

chasis:, .....

'.

o . • • • • • • • • • • • • • ",'

••••••••••

','

•

o,,

•••••••••••••

'"

Número de eerle del tipo o número de fábrica dêl chasis:

.

Número de cilindros:

"

I

Número del motor:

Motor ....•.•.•

~

o-o

Carrera del émboIo: .

l

Diâmetro:

o

Potencia en C. F

Carrocería ..•.•...

.1
l

Forma: ...
Color: ...

o

o

o

••••

•

o

o:

o

•

o

••

o

o'

o

o

o

••

o

••

•

o

o

o

•••••

o

Número de asientos:.

Peso del vehículo descergado (en kilos):.

o

o

o

•

o

o

•

o

•

o

o

•

o

o

•

o

•

o

o

o

••••

o

•

o

o

••

o

•

o

o

•••••

o

•••

o

•••

•

o

o

••

o

••••

o

•••••••

o

o.

o

•

••

o

o

o

o

o

••

•

o

o

•

o

••••••••

o

o

••

•••••

o

••

o.

o

o

o

o

o

o

••

o

o

;

o

o

• • • • • o.

•

o

•

o

•••••

••

o

•••••

o'

o

•••

o

o.

o

••

o'

••

o

•

o

o

o

•

o

o

o

••••••••

o

•

o

••

o

•

o

••

o

•••••

o

o

o

••

o.

o

o

o

o

•••

o

•••

•••••••••••••••

o

o

o

o

o

•

o

Letras y número de matrícula que deben figurar en las placas:
•••

•••

•••

•••••

•••••

•••

o

'.'

o.

o.,

o.,

•

o

Peso deI vehiculo cargado (eu kilos) si excede de 3,500 kilos: ..

••••

o

•••••••••••••

o

•••••••••

o

o

••

o

o

o.

•

••

INTERNATIONAL AUTOMOBILE CERTIFICATE
-Issued in accordance with the provisione of ~he Co~vention on the ReguIation of Inter-American Antomotive Traffic signed atWashington, D. C.,
U. S. A., in 1943.

Issued

by .....

o

••

o

•••••••••••••

o

••••

o

"0

••••

o

•

o

o

••

o

.'.

o

o

o

••••••••••••••

At ...............................................................•...
Date .....•....
Signature

o

••

o

••••

o

•

•••

_

(*) ....

Number ...•...

o

o

o'

o

•••

••••••

•••••

o

o.

••

o

o.

o

••

o

.' o

•

o

•••••••••

o

•••••

o •••••••••••••••••

o.

o,"

o.

o

o

•••

••

••••

o

o

••

0.0

••

o

••

o.

••

o

o

o

••••

o.'

o

•••••

••••••••••••••

••••••••••••••••

(.) Signatureof Authority or s'ignature of Assoctatton emoowered
by the Autnorãtv, and "visa" of the latter.
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Gcod for one year

trom date 01 issue,

(Surname:

, .....•.............•..•..••'

Owner ar Holder .. { Other names:

~ .......•................ , ...•'..•

lHome address: ........................•...........
Class of vehicle: .................................................•....
Name of maker of chassis:

' .....................•....•

Type of chassis:

'

Serial number of type ar maker's number of chassis:

.
.

Number of cylinders:

.

Engine number :

.

En~ne"""""'1::,:~e:

"

.

powe r : •......•..•..•.........••••.•..••.•••

r

Type ;

l

Number of seats: ..............•..................•

I
Body ..... , ••..... 1 Colar:
Weight of vehicle without load (in kilos):

,

'.'

'

.

Weight of vehic1e fully Ioaded (in kilos) if exceeding 3,500 ídloe: .........•..
Identíflcation marks on pIates:

......... ,

·······

-

,

,

.

,

CERTIFICADO INTERNACIONAL PARA AUTOMÓVEIS
Expedido de acôr'do com as disposições da Convenção sôbre o Regulamenta de Tráfego Jnteramerícano de Veículos Automotores assinada em
Washington, D. C., E. U. A., em 1943.
Expedido por

.

Em

.

Data
Assinatura

.
(*)

.

.

.

:

\

.

'

,

.

. Número .............................................................•
(*) Assinatura da Autoridade ou assinatura da Associação autorizada
pela Autoridade e o "visto" desta.
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Válido por mri ano a partir da data de sua expedição.
Proprietário ou Con- ~ Sobrenome: ....•...........•........ dutor . .......•. ,

Primeiro nome:

.

l

Domicílio:

.

Espécie de veículo:
Nome do fabricante do chassis:
Tipo

de

'" .

i

.
'" .

chassis: ...............................•....................

Número serial de tipo ou número de fábrica do chassis: •...................

r

Número de cilindros:

.

I Número do motor: ...•.............................
Motor ......•..•..

I

Movimento do êmbolo:

1Diâmetro interno do

l

cilindro:

Potência em C. F.:

.
.
.

Tipo:

\

Carrosserie ...•..•• ~ Côr:

I

L Número de assentos: ..............................•

Pêso do veículo vazio (em quilogramosj :
.
Pêso do veículo com lotação ou carga completa (em quilogramos, se eXM
cede de 3,500 quilos):
;
.
letras e números de matrícula que devem figurar nas placas:
.

CERTIFICAT INTERNATIONAL POUR AUTOMOBILES
Délivré conformément aux dísposltíons de la Convention sur Ie Rêglement
de la Círculation Automobile Interaméricaine signée à Washington, D. C.,
U. S. A., en 1943.
Délivré

par

A

,

.
.

Date

.

Signature (*)

.

Numéro

.

(*)
Signature de rautcrttê, ou eígna ture de t'Aeeoctatton habí lttêe par
l'autorité, et visa de cette dern~ere.

no

ATOS
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Valable pour un en a partir dela date de délivrance.
Pr~priétaire ou Con-

.ducteur

r Nom:
I

~ Prenoma:

I
l

Domicile:

Catégarie, de véhicule:
Désignation du constructeur du châesis:
'
Genre de châssis:
_
Numéro de série du geme ou numéro de fabrication du châssis:

N ombre de cylindres:

I

Numéro du moteur :

I

~

Moteur

.
.

'

.

_

.

Course:

'

I Diamêtre

intérieur r

l

Em

Puissance

I Type
I

.
.

:

c.

v.r.'

.
.

' .................•..

ou forme:

"

.

~ Couleur:

Voiture

l

Nombre de places:

,

Poids du véhicule vide (en kilos):
.
Poids du véhicule et charge maxima (en kilos) si le poids total excede
3,500 kilos:
"
.
Signes d'immatriculation inscrita sur Ies plaques t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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

.

,

VISA DE ENTRADA
ENTRANCE VISA
VISTO DA ENTRADA
VISA D'ENTRÉE
(La visa de entrada debe contener los siguientes dates: país, lugar, fecha,
firma y se110 de la autorided que otorga la visa.)
(The entrance visa should contain the fo11owing data: country, place,
date, signature end seal of the autharity granting the vísa.)
(O visto de entrada deverá conter os seguintes dados: país, lugar, data,
assinatura e sêlo da autoridade que deu o visto.)
(Le visa d'entiée doit contenir les données suivantes: paye, Iieu, date,
. signature et sceau de I'autoríté qui accorde le visa. )

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

-

'

. . . .. . .. . .. .. . ,
Colo de Leis -

VaI. TI

'

.
..............•......
F. 40
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ANEXO B

ANNEX B
PERMISO

INTERNACIONAL PARA

ANNEXE B
CONDUCIR

INTERNATIONAL DRIVING LICENSE
LICENÇA INTERNACIONAL PARA GUIAR
PERMIS lNTERNATIONAL DE CONDUIRE
ANEXO B

ANNEX B
(Nombre del país)
(Name of country)
(Nome do país)
(Nom du pays)

PERMISO
INTERNACIONAL
PARA CONDUCIR
INTERNATIONAL
DRIVING
LICENSE
LICENÇA
INTERNACIONAL
PARA GUIAR
PERMIS
lNTERNATlONAL
DE CONDUIRE
(Tamaiío de! camet impreso, 14.5 x 8.5 em)
(Size of forro when printed, 5 3/4" a 3 3/8'1)

(Tamanho do modêlo impresso, 14.5 x 8.5 em)
(Grandeur du format imprimé, 14.5 x 8.5 cm.)

ANNEXE B

621

ATOS DO PODER EXECUTIVO

La valides de este permiso será reconocída por todos los funcíonaríos con
atribuciones para reglamentar el tráfico en los siguientes países, a excepción
del país que lo expida.
The validity of this license shalI be recognized by alI officials having
regulatory powers over eutomotive traffic in the following countríee, with the
exception of the countrv in which issued.
A validez desta licença será reconhecida por todos os funcionários que
tenham atribuições para 'regulamentar o tráfego nos seguintes países, com
exceção do país em que é expedido.

La validité du présent permis sera reconnue par tous lee fonctionnaires
ayant les attributions nécessaíres pour régtementer la circulation routiêre dans
les pays suívants, à I'exception du pays dans lequel le permis est délivré:
Honduras
México
Nicarágua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
United States
of América
Uruguay
Venezuela

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile

Ecuador
El Salvador
Guatemala

Haiti

(Ráyense los nombres de los países que aún no hayan ratificado la
Convención al momento de expedir el permíso , )

(Draw lines through namee of countries which have not ratified the
Convention at time of issue.)
(Risquem-se os nomes dos países que ainda não tenham ratificado a
Convenção até o momento da expediçâo da licença.)
(Rayer -Ies noms des pays qui n'ont pae encere ratifié la Convention au
"moment de la délivrance du permis.)

PERMISO

INTERNACIONAL

PARA

CONDl)CIR

INTERNATIONAL DRIVING LICENSE
LICENÇA INTERNACIONAL PARA GUIAR
PERMIS INTERNATIONAL DE CONDUIRE
Página
Page
Espafiol

30

English

33 - 3:;

Português •....•.•.•......•.•..••.•.......•...•....••.•.... ",'

36

38

Français ••....•.•..•..•.....•......••...............•.......

39

41

Sellos _

Seals -

Selos -

Sceeux .........••..••..•..•.•...•••.

32

42
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PERMISO INTERNACIONAL PARA -CONDUCIR
Expedido de ecuerdo con las disposiciones de la Convención sobre Ia Reglamentación del Tráfico Interamertcano Automotor firmada en Wáshington,
D. C., E. U. A., en 1943.
Expedida por

.

-

~

.

Fecha

"

Firma (*)

.

Número

0.0

Válido por

Utl

•••••••••••

,.,

•••••

ano a partir de Ia fecha de emisión.

DETALLES SOBRE EL CONDUCTOR
FOTOGRAFIA

, Se110
Oficial
Apellido

1

Nombre

2

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

'

.

3

.

4

Domicilio

5
(Nombre deI país),

REVOCACION
Sr. (apellido y nombre)

.

autorizado por este permiso expedido en (país)

.

queda inhabilitado para conducir en terr-itório de (país)

.

...............................................
Por

.
Lugar

.

-

.

_

.

Fecha

.
Firma

Se110
de la
autoridad
.........................

.

,

.

("') Firma de la AutorJdad o firma de la As ootaoíón con poder de la
Autoridad, y visto bueno de êsta,
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FILIACION DEL CONDUCTOR
PARA LA FOTOGRAFIA VÉA8E LA PÁGINA 31

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

Apellidos
Nombre

,

Lugar. de nacimiento

"

" .. "

I

.

2

.

3

Fecha de nacimiento.............................................

4

D.omicilio

5

INTERNATIONAL DRIVING LICENSE
Issued in eccordance with the provisions of the Convention on the Regulation of Inter-American Automotive 'I'raffic signed ai Washington, D. C' l
U. S. A., in 1943.
Issued by

.

At .................................................................•
Date

.

Signature (';')

'

Number

"

.
'

.

Valid for one year trom date oi issue
PARTICULARS CONCERNING THE DRIVER
PHOTOGRAPH

Offidal
seal

Sumerne

I

Other name~.................................................... 2
Place of birth...................................................

3

Date of birth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Home address ... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

(*)

Signature of Authority ar s ig-na t urs of Assocí atton e mpow er-ed b y

ths Authority, and "visa" of the Iat.ter,
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(Name of country)

REVOCATION
M. (surname and other names) ..................................•.
authorized as above by the authority of (country)
. . . . . . . . . . . . . '.'

.
is deprived of the

right to drive in (country)

.

by reason of .....•..•........................•.......................

Place

0.0;· ••••••••••••••••••••••••••••••••

Date ......•....... '..............................•...•
(signature)

SeaI of
Authority

................................. ,'"

, . '" . 0.0.

PARTICULARS CONCERNING THE DRIVER
FOR 'I'HE PHOTOGRAPH, SEE, ABOVE (PAGE 34)

1

Surname:
Other names:
Place of birth ..................•........................... ·····

3

Date of birth.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Home

5

addresa: .

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

LICENÇA INTERNACIONAL PARA GUIAR
Expedida de ecôrdo com as disposições da Convenção sôbre o tráfego

Interamer icano de Veículos Automotores, assinada em Washington, D. C.,
E. li. A., em 1943.
Expedido por

_"

.

Em ......................................•.............. :

.

Data

.

Assinatura
Número

··························
("')

;

.
··························· ',' .,.

(*)
Assinatura da Autoridade ou assinatura da Associação autorizad~
neta Autoridade, e o "visto" desta.
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Válida por wn ano a partir da data de sua expedição.

INFORMAÇÕES SõBRE O COND)JTOR
FOTOGRAFIA

Sêlo
Oficial
Sobrenome ...

o •••••••••

Primeiro nome

o

••

o

o

••

o

••

Lugar de nascimento ..•....

o

o

••

•

o

••

••

o

••

o

•

o

o •••••

o •••••

o ••••••

o

••

o

•

o

o

•••

o

•

•

••

o

••

o

•

•

•

•

•

•

•

•

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

o •••••

o

••

o

•

o •

•

•

•

•

•

•

•

•

3

"

o •••

o ••••••

o

••

o

o

•

4

o •••• , ••••••••••

o

•

•

•

•

5

o

••

o

o •••••••••••••

Data de nascimento
Domicílio

o

o ••••••••••••

•

o

••

••• •

o ••••••••••

••••••••••••

•

(Nome do país)
REVOGAÇÃO
Sr. (sobrenome e primeiro nome)

o • • • • • • • '0"

o, • • • • • • • • • • • • •

autorizado por esta licença expedida no (país)
•

•

o ••••••••••••

o

•

o

••

rio do (país)
Por.

o

o •••• ,•••••

o.

o.

o

•

••

o

o ••••••••

o ••••

••

o ••••

o ••••

o.

o

,

Data.

o •••••••

o

••

o ••••••••••

o •••••••

o

••

o.

••

o

••

o ••

o •••••

Fica inabilitado para guiar em terrttô-

o

o ••••••••••••••••

O"

Lugar

••

o

o

o.

o'

o

••

o •••

o •••••

••••••

o

o ••••• o •••• ,

o •••• ,

'"

••••••

••••••••••••••

•••

.- • • • • • • • • • • • • • • • •

',"

•••

Assinatura
Sêlo da
Autoridade
•

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o •

•

o

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••• •
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Sobrenome

1

Primeiro nome ....

o ••••••••••••••••••

Lugar de nascimento ..
Data de nascimento.
Domicílio

o

o •••

o

••

•

o

•••

o

••

o •••••••••••

o •••••••••••

o •••••••••••••

o

o

•

o

•

o

o •

o

••

o

o

o

o

•

•

2

••

o •••••

o

•

3

o

o •••

o

•

•

•

4

o

•

•

•

•

5

••••••••••••••••••

o

•

o ••••••••

••

o

• •' • • •

o •••••••••

o

•

o

o

••

•

o •••••••••••

•

•

•
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PERMIS INTERNATIONAL DE CONDUIRE

Délivré conformément aux disposirions de la Convention sur le Regl e _
Circulation Automobile Interamérlcaíne, signée à Wash~ngton,
D. C., E. U. A., en 1943.
ment de la

Délívré par

.

A

.

Date

,

.

Signature (*)

.

Numéro

_.

Valable pour un an a partir de la date de délivrance.

RENSEIGNEMENTS SUR LE CONDUCTEUR
PHOTOGRAPHIE

Sceau
Oificiel
Nom

.

Prenome

o

Lieu de naissance ..

o

•

o

Date de naissance

•

o •• o

••••

o o '• • • • • • • • o

•

o

•• ' •• o

••••• ;

•••••••••••••••••••••••••••••• o

o o

•••••••••••••••

o

••••••••••

o

••••••••••••••

• '• • • • • • • • • o o • • • • o

•••••

o

•••••••••••

Domicile

o

(Nom du pays)

REVOGATION
M. (nom et prenoms)

.

nrtcrisé comme il est indiqué ci-dessus par les autorités de (pays)

.

et privé du droit de conduire dans (pays) .......................•...

......

à cause de

o

•••

.

Lieu

o. o

o •••••• o o o

••••••••

Date .................•............. '......•..........
signature

Sceau cle
I'autorité

.. ··0

,

.

(*)
Sigriature de t'autcrtté, ou stg-natur-e de l'Association habilitée p ar
l'autorité, et visa de cette demtere.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE CONDUCTEUR
POUR SA PHOTOGRAPHIE, VOIR PLUS HAUT, A LA .PAGE 40

Nam

~

1

......•.•..........'.... ........•.

prênoms , . , .. . . .. . .. .. . .. .•..•.. .. . .. . . . . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . . . . .

2

Lieu de naissance ..........•........................ ·............

3

Date de naissance

4

Damici1e

'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .. . .. . .. . .. . ..

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

..

5

(Las tres categorias de permisos para conducir A, B y C abajo
indicadas perrnitirán a los Estados, ·0 subdivisicnes políticas de los miemos,
donde se' exijan formalidades esp ecieles a los conductores de vehículos ligeros,
pesados o en combínaciones, y a los de motocicletas, que expidan las licencias
correspondíentes para dichas catagorías, o cualquiera de ellas Se provee un
seno especial de autoridad para rales casos.)
(The three categories of driving licenses indicated below - A, B and C are established in order to perrnit States or subdividions thereof which have
special requírements differentiating among drivers of light vehicles, heavy vehieles and combinations, and motorcycles, to issue appropriate Hcenses for each ar
ali of these classes. A separate seal of authority is provided for use in' euch
case ar cases.)
(As três categorias de licenças para guiar - A, B e C - abaixo indicadas,
permitirão aos Estados. ou subdivisões políticas dos mesmos, onde sejam exigidas condições especiais aos condutores de veículos leves, pesados ou em combinações e aos motociclistas, expedir as licenças correspondentes a cada categoria
ou a tôdas elas. Há um sêlo especial de autoridade para tais casos.)
(Les trote catégoríes de permis de conduire indiquées ci-aprês A, B
et C - sont établies afin de permettre aux Etats, ou à leurs subdivisions politiques, ou i1 existe des conditions spéciales pour les conducteurs de véhicules
légers, lourds ou en combínaison, et pcur les motocyclettes, de délivrer les
permis correspondants à chacune de ces catégoriee, ou à toutes. Un sceau
spécial. des autorités est prévu pour ces ces.)

A'
Automóviles cuyo peso,
cargedos, no excede de

3,500 kilos.

B

Automôviles cuyo peso,
cargados, excede de

c
Motocicletas con o sin cochecillo lateral.

3,500 kilos.

Motor vehicles of which Motor vehícles of which
the weight with load
the weight with Ioad
exceeds 3,500 kilos.
doesn ot exceed 3,s00
kilos..

Motorcycles with or wíthout side-car,

Automóveis cujo peso,
carregados, nao excede
de 3,500 quilos.

Automóveis cujo peso,
carregados, exceda de
3,500 quilos.

Motocicletas com ou
sem carrinho de lado.

Vêhicules autornobiles dont Ie poids total
en charge n'excêde pas

V éhicules
automobiles
dont Ie poide en chargl=' excede 3,500 kilos.

Motocyclettes

3,500 kil os.

sans sidecar,

avec

ou
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A

c

B

Se110 de Autoridad

Se110 de

S?al of A:thority

SeaI of Authority

Autoridad

Seal of -Authority

Sêlo da Autoridade

Sêlo da Autoridade

Sêlo da Autoridade

Sceau de l'autorité

Sceau de l'autorité

Sceau de l'autorité

Se110 de

Autoridad

POR BOLIVIA ,

(F)

Luis F. Guachalla

15 de diciembre de '1943

(SELLO)

PELO BRASIL,

(A)

Fernando Lobo

15 de dezembro de 1943

(S1!:LO)

POR CUBA,

(F)

Aurelio F. Concheso

15 de diciembre de 1943

(SELLO)

15 de diciembre de 1943

(SELLO)

15 de diciembre de 1943

(SELLO)

15 Décembre 1943

(SCEAU)

15 de diciembre de 1943

(SELLO)

15 de diciembre de 1943

(SELLO)

POR ECUADOR,
(F)

C. E. Alfaro

POR GUATEMALA,

(F)

Adrián Recinos

POUR HAITI,

(S)

A. Liautaud

POR NICARAGUA,

(F)

Guillermo Sevilla S.

POR PERU,

(F)

M. de Freyre y S.

POR LA REPUBLICA DOMINICANA,
El Plenipotenciário de la República Dominicana firma la
Convención con la siguiente reserva:
Que la disposición deI Art. XIV no implica que el término de un ano que indica el Art. XII· se refiere al tiempo
durante el cual un vehicuío puede transitar en un Estado
Contratante, sin haber puesto fianza o sin pagar los derechcs
que sus leves exijan, sino al término de caducidad deI certificado de admisión que el Estado puede no exigir. Asímismo,
que esta Convención no afecta los tratados, convenciones li
otros acuerdos Internacionales que la República Dominicana
haya consentido o consienta ni a sus leves de inmigración.
(F)

A. Copello

15 de diciembre de 1943

(SELLO)
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l'OR THE UNITED STATES

os

AMERICA,

Signed subject to the understanding and reservatíon that
nothing in Article XV shall be construed to require the use of
personnel and facilities of the United States of America for the
purpose of determining compfiance with the provisions of Artieles X and XI by vehicles whenever, in the opinion of the
competent authorities of the United States of America, there
would result an impairment -of , essentíal servíces performed
by such personnel and facilities 01' an undue hindrance to the
movement of automotive traffic into and from the territory
of the United States of America.
(S)

Cordell Hull

December 31, 1943

(SEAL)

6 de enerc de 1944

(SELLO)

POR EL SALVADOR,
(F)

Héctor David Castro

E, havendo o Govêrno do Brasil aprovado a mesma Convenção nos
têrmos acima transcritos, pela presente a dou por firme e valiosa para produzir os, seus devidos efeitos, prometendo que será cumprida inviolàvelmerrte ,
Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que assino e é selada com
o sêlo das armas da República e subscrita pelo Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
Dada no Palácio da Presidência, no Rio de Janeiro, aos sete dias do mês
de novembro de mil novecentos e quarenta e quatro, 123.0 da Independência
e 56.° da Repúblicà.
GETULIO VARGAS.

P. Leão VeIloso.

DECRETO

N.O

18.104 -

DE

19

DE MARÇO DE

1945

Modifica a terminologia da Lei de Organização dos Quadros e Efetivos do
Exército (Decreto-lei n.o 5.388-A, de 12 de abril de 1943) e do Deereto-lei n.o 6.812 de 21 de agosto de 1944 (Organização da Divisão
Motomecanizada) .

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As subunidades Extranumerárias constantes do artigo 35 do
Decreto-lei n.? 5. 388-A, de 12 de abril de 1943, são desdobradas e designadas subunidade de Comando e subunidade de Serviço.
Art. 2.° As subunldades Extranumerárias e Auxiliares, referidas nos
artigos 4.°, 5.° e 6.° do Decreto-Iej n.v 6.812, de 21 de agosto de 1944,
passam a denominar-se, respectivamente, subunidade de Comando e súbunídade de Serviço, bem 'assim as demais suburridades Extranumerárias constantes dos artigos 2. 0 , 3,0 e 7.° do mesmo Decreto-lei.
Art. 3.° Êste decreto entra em execução na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Faneiro, 19 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO

N.O

18,105 -

DE

19

DE

MARÇO

DE

1945

Altera a Ta.bela Numérica de Pessoal Mensalista do Estabelecimento de
Subsistência Militar de São Paulo, do Ministério da Guerra.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
de Pessoal MensaÚsta do Estabelecimento de Subsistência Militar de São
Paulo, da Subdíretoríe de Subsistência do Exército.. da Diretoria de Inten_
dência do Exército, do Ministério da GUerra.

Art. 2.° A despesa com a presente Tabela correrá à conta -das rendas
do referido Estabelecimento, de acôrdo com o artigo 1.° do Decreto·lei
n.? 3.490, de 12 de agosto de 1941.

Art. 3. 0

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 19 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

MINISTÉRIO DA GUERRA
DIRETORIA DE INTENDÊNCIA DO EXÉRCITO - SUBDlRETORIA DE SUBSISTÊNCIA DO EXÊRCITO _
LECIMENTO DE SUBSISTÊNCIA MILITAR DE SÃO PAULO

ESTABE-

TABELA NUMÉRICA

11

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I

Séries funcionais

Amanuense Auxiliar
.......................

I

7

••

•••••

••••

........

I

o

.

I Númem
de
I

I

Séries funcionais

I

Numérica
Numérica
Numérica

'1
5
I

I

.. . . . . . . . . . ..... . . . . . . I
Amanuense Auxiliar
,

.

I ........................
••••••••••

o

••••••••••••••

I
I

XIV
XIII
XI1

I

I

I

I
I
2

I

I
"'-

I

••••• "

I

• • • • • • • • • • • • • • 0.'·

I
1I

I

I

I ........ s.e~~~~~ .. .. . . . I

Serviçal
I ........................

I

o

g
""
"
""

§
s

I

I

~

m
to

7

9

Tabela

Referência

funções

I

XIV
XIII
XI1

••••

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

I

Tabela

\ Referência

j

SITUAÇÃO PROPOSTA

II"

IV
111

/1

I
V

...,co'"
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DECRETO N.o 18.106 -

DE

19

DE MARÇO DE

1945

Altera a Tabela Nwnérica Ordinária de Bxtrenumeaério-meneeliete do lnetituto Nacional de Surdos-Mudos, do Ministério da Educação e Saúde.

o Presidente da República, US'S.'11do da atribuição .que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com "a relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto Nacional
de Surdos-Mudos, do Ministério da Educação e Saúde.

Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste decreto, na imanuais, correrá à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação II Pessoal
portância de Cr$ 52.200,00 (cinqüenta e dois mil e duzentos cruzeiros)
Extranumerário, Subconsigneção 05 - Mens-alistas, Anexo n.? 15 - Ministério da Educação e Saúde, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.0

Êste decreto entrará em vigor na data

de

sua publicação.

Rio de Janeiro, 19 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

MINISTERIO DA EDUGAÇAO E SAúDE
INSTITUTO NACIONAL DE SURDOS--MUDOS
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

Número

Séries funcionais

de

Relerência

funções

I

--,
1

II

Tabela

Número
de
funções

Auxiliar de escritório

Séries funcionais

Auxiliar de escritório

21

=i
I··

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

XI

I Ordinária

1

I

I

Referência

II

I

I

I

I

i
li

XI

I

-

-

1

Enfermeiro
1

1

"

O

ê

'~""

::j

VII

I

2

,.
Ó
w

ê"

-

.

Tabela

;§

I

I

I

VII

I
I

I

c»
cc

'"'

_

~

,

.....

O>

I

I

Númei'O
de
funções

Séries funcioneis

I
I

2

5
7

Inspetor de, Alunos

I ........................
o

o o'

o ••

o

o o.

o •••

o

o.

o.

o •••

I
I

Médico

-

o

'"

o.

•

-

o o'
o'

o ••••

'"

o.

o

o.

o o

o o

o o'

••

o ••

o

0

.'0

•••

O"

o o ••

o

o •••••

••

0

o.

o •••

o o

••••••

o.

VII
VI

o.

,I

I

I
I
XV

o •••••

-

-~II

Servente
..........•.........•.

2
9

11

I

\ Reterêncíe

Inspetor de Alunos

I........................
••

o o.

o.

o ••••

o

•••

o o •••

o

I

I:

I

I Ordinária
-

-

1

-

1

I

Médico

I....................
I ........................
I ·· .. ····· .... ·..........
1

,
V

Ordinária

I

I

9

w

o

XV

-

1

1·· ..· .. ·

'"'"

I
I

I

I:

...... 1

I

I
I
I

Servente

I

o

XII I

1

V

9

I

I

-o

I

I

1

!

O
O

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

1

Tabels

~

VII
VI

I
I

I

I

o.

1

1

1

Séries funcionais

!

I
1

I

I

.

2

1

I

I,,

I

I

1

de

I
I

funções. I

Ordinária
Ordinária

I

o •••

----

Tabel~

I

-

o •••

Número

!

,
'"

I
I

I,

1

1

I

"-'''ren.-ta

I
I
I

o

SITUAÇÃ'J PROPOSTA

SITUA...ÀO AT'uhJ.

I

.

-

I

O

to

'""

a

C

~

~
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DECREO N.o 18.107 -

DE

19

DE MARÇO DE

1945

Suprime funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão de Obras, do Ministério da Educação e Saúde.

o .Presidente da República, usendo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidas, conforme a relação anexa, oito funções de
engenheiro da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da
Divisão de Obras, do Departamento de Adminístraçêo, do Ministério da
Educação e Saúde.
Art. 2.0

ftste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 19 de março de 1945. 124.° da Independência e 57. 0
da República.

GETúLIO

VARGAS.

Gustavo Capanema..

Col. de Leis -

Vol. II

F.H

'"'"...
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAúDE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO -

DIVISÃO DE OBRAS

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA·

li

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

"

Número
d.
funções

3

4

Tabela

I

Número
de
funções!

Séries funcionais

I
Engenheiro

3

Referência

Séries funcionais

II

............... - ........
, . .... . .... . .... . . ... . . .
,_

0.

0._

•••••••••••••••••

10

XXII

Ordinária

-

.0.0 .. ·· ... _, ••...•....•

-

XIX

Ordinária

-

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

-

XVIII

Ordinária

'

2

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

Tabela

~

'"
8

;

\
Engenheiro

2

I

I Referência

I

XVIII

I
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DECRETON.O 18.108 -

DE· 19 DE MARÇO DE 1945

,Altera a lotação do Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica incluído, na relação das repartições a que se refere o
artigo 1.0 do Decreto n.? 16.527, de 6-9-44, Ó Serviço de Documentação,
para cuja .lotação permanente se transferem 5 cargos de Bibliotecário e 13
de - Bibliotecário-auxiliar do Departamento de Administração, onde deixa de
~igurar a Biblioteca.
Art. 2.° Ficam introduzidas mais as seguintes alterações, na lotação
numérica das repartições atendidas pelo Quadro Único do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio:

1 - fica incluído, na lotação permanente do Serviço de Documentação.
um cargo isolado, em comissão, de Diretor;
2 - ficam transferidos 7 cargos isolados, efetivos, de Inspetor Regional.
da lotação suplementar das Delegacias Regionais do Trabalho dos Estados
de Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e
Minas Gerais, para a lotação suplementar da Divisão de Fiscalização do
Departamento Nacional do Trabalho;
3 - passa a lotação numérica do Ministério a ter um total de 1.864
cargos, sendo 1.686 no lotação permanente e 178 na lotação suplementar.
Art. 3.° Êste decreto entrará em vigor na
revogadas as -disposições em contrário.

data de sua publicação,

Rio de Janeiro, 19 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N." 18.109 -

DE 19 DE MARÇO DE 1945

Autoriza a São Paulo Electric Company, Límited a modificar o traçado da
linha de transmissão Ituosrerenee-Sorocebe e dá outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 5.° do Decreto-lei
n.? 852, de 11 de novembro de 1938, decreta:
Art. L° A São
modificar, de ecôrdo
linha de transmissão
circuito duplo, com a
Art. 2.°
obriga-se a:

Paulo Electric Company, Limited, fica autorizada a
com a planta apresentada e aprovada, o traçado da
Itupararanga-Soroceba, que passará a funcionar, em
tensão nominal de oitenta (80. kv) quilovolte .

Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada

I Registrar êste título na Divisão de Águas, do Departamento Nacional da Produção Mineral do MinistérIo da Agricultura, dentro de trinta
(30) dias, a partir de sua publicação.
II - Apresentar à referida Divisão de Águas, dentro do prazo de noventa (90) dias, os estudos, projetos e orçamentos respectivos.

ATOS DO PODER EXECU'.rIVO

Hf Iniciar e concluir as obras no,s prazos que fêrem determinados
pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos, de que trata êste artigo, poderão ser pror,
rogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas.
Art. 3.° Ficam consideradas de utilidade pública, nos têrmos do ar.
tigo 5.°, letra h, do Decreto-Iet n.? 3.365, de 21 de junho de 1941, e em
conformidade com as respectivas plantas, aprovadas pelo Ministro da Agri_
cultura, as' seguintes áreas de terra situadas na cidade de Sorocaba e ao longo
do novo traçado da linha de transmissão Itupararanga-Sorccabar
1) área de dois mil seiscentos e quarenta (2.640) metros quadrados
pertencente a João Câncio Pereira.
2) área de quatro mil setecentos (4.700) metros quadrados pertan,
cente aos sucessores de Alfredo Cardoso.
3) área de setenta (70) metros quadrados pertencente a Alfredo San,
tariní .
4) área de dois mil cento e vinte (2.120) metros quadrados pertenceute a João Matielo ou a quem de direito.
5) área de novecentos e oitenta (980) metros quadrados pertencente
a Antônio Rodrigues Alonso.
6) área de dois mil quinhentos e oitenta (2.580) metros quadrados,
pertencente a Manuel Rosa ou a quem de direito.
7) área de mil seiscentos e quarenta (1.640) metros quadrados, per. tencente a Francisco Piirzer .
8) área de mil cento e sessenta (1.160) metros quadrados, pertencente
a José Guilherme de Paula.
9) área de duzentos (200) metros quadrados, pertencente a José Vanderico e Filhos.
10) área de quarenta (40) metros quadrados, pertencente a Domingos
Varela e Filhos ou a' quem de direito.
11) área de cento e quinze (115) metros quadrados, pertencente a
Bibiana Honos ou a quem de direito.
12) área de cem (100) metros quadrados, pertencente a Hermínia Conatti ou a quem de direito.
13) área de cem (00) metros quadrados, pertencente a Júlio Nascimento ou a quem de direito.
14) área de cinqüenta (50) metros quadrados, pertencente a quem
de direito.
15) área de mil e quarenta (1.040) metros quadrados, pertencente a
Ernesto Biancalana.
16) área de setecentos (700) metros quadrados, pertencente a Eurides
Fogaça.
17) área de mil e sessenta 0.060) metros quadrados, pertencente a
Simpliciano de Almeida.
18) área de quatrocentos e quarenta (440) metros quadrados, pertencente a Antônio Pereira de Campos.
19) área de cento e vinte (120) metros quadrados, pertencente a João
Marins.
20) área de trinta e cinco (35) metros quadrados, pertencente a Fanuário Selerno .
21) área de cem (100) metros quadrados, pertencente a Isaac-Pacbeco.
22) área de trinta (30) metros quadrados, pertencente a Juliana Exel .
23) área de dois mil (2.000) metros quadrados, pertencente a Antônio Sewaybricker Sobrinho.
24) área de quinhentos e quarenta (540) metros quadrados, pertencente a Vidal Sewaybricker Madureíre .
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25)

área de seiscentos

(600)
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metros quadrados, pertencente a

Ave.

jíno Marti ou a quem de direito.

26) área de três mil (3.000)
feitura Municipal de Sorocaba.

metros quadrados, pertencente à Pre-

Art. 4;° A citada São Paulo Electric Campany, Limited fica autorizada a promover a desapropriação das mencionadas áreas de terra com fundamento no art. 5.° e de conformidade com o disposto no art. 15 do referido Decreto-lei n.o 3.365, de 1941.
Art. 5.° O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57,0

da República.
GETULIO VARGAS

Apolomo Selles,

DECRETO N.o

18.110 -

DE

19 DE MARÇO DE

1945

Outorga concessão à Sociedade Anônima Indústrias Votorantim para eproveítemento da energia hiâréulice: da cachoeira Santo Antônio, situada
no rio do Peixe, distrito de Piedade, município de igual nome, Estado
de São PaUlo, e dá outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o. artigo 74, letra a, da "Constituição, e nos têrmos do art. 9.° do Decreto-lei número 3.259, de 9 de maio de 1941, decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos,
é outorgada concessão à Sociedade Anônima Indústrias Votorantim para o
aproveitamento de energia hidráulica da cachoeira Santo Antônio, situada
no rio do Peixe, distrito de Piedade, município de igual nome, Estado de
São Paulo, com a potência de quatro mil setecentos e noventa e dois (4.792)
quilowatts, correspondente a um desnível de cento e vinte e um (121)
metros e a uma descarga de derivação de quatro mil e quarenta (4.040) litros
por segundo.
§ 1.0 O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica para
uso exclusivo da concessionária, que não a poderá suprir a terceiros, excluídas,
todavia, dessa proibição as suas vilas operárias, desde que seja gratuito o
fornecimento de energia que lhes for feito.
§ 2.° Êsse aproveitamento, que já se acha realizado, fica legalizado
pelo presente decreto".
"Art. 2.° A Sociedade Anônima Indústrias Votorantim fica autorizada
a construir uma linha de transmissão entre as instalações do aproveitamento
da cachoeira Santo Antônio e a fábrica de cirpento Votorantim, no município de Sorocaba,. Estado de São Paulo.
Art. 3.° Sob pena de' multa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), a concessionária obriga-se a:
I - Registrar o presente título na Divisão de Águas, dentro do prazo
de trinta (30) dias, após a sua publicação.
II - Apresentar, em três (3) vias, dentro do prazo de cento e oitenta
(180) dias, a contar da' data do registro na Divisão de Águas, a planta geral
das instalações, os característicos das máquinas instaladas, o projeto da linha
de transmissão e o memorial descritivo das obras.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

IH """. Assinar o contrato díscípfiner da concessão, dentro
sessenta (60) dias, contados da data em que fôr publicada a
respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
IV -:- Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas,
de registro, até sessenta, (60) dias. depois de registrado no
Contas.

do prazo de
aprovação da
para os fins
Tribunal de

Art. 4.° A minuta do contrato disciplinar desta concessão será pré.
parada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agri.
cultura.
Art. 5.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Águas
Art. 6.° A concessionária fica obrigada a construir e a manter, nas
proximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando for determinado pela Divisão de Águas, as instalações necessárias a observações li.
nimétricas e medições de descarga do curso de água utilizado, e a realizar
as observações de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 7.° Findo o prazo de concessão, tôda a propriedade da concessionária que, no momento, existir em função exclusiva e permanente da
produção da energia elétrica referente ao aproveitamento concedido, rever.
terá para o Estado de São Paulo, em conformidade com o estipulado no
art. 165 do Código de Águas, mediante indenização na base do custo histôríco, isto é. do capital efetivamente gasto menos a depreciação.
~ 1.0 Se o Estado de São Paulo fizer uso do seu direito a essa reversão,
cumprir-lhe-á garantir à ex-concessionária, mediante preço calculado pela
forma estabelecida no Código de Águas, o fornecimento da energia que não
fôr utilizada para serviços públicos ou de utilidade pública.
§ 2.° No caso contrário, caberá à concessionária a alternativa de requerer, ao Govêrno Federal, seja renovada a concessão pela forma- que,
no respectivo contrato, deverá estar prevista, ou de restabelcer no curso de
água, às suas expensas, a situação anterior ao aproveitamento concedido
Art. 8.° A concessionária gozará. desde a data do registro a que se
refere o art. 5.°, e enquanto vigorar esta concessão dos favores constantes do
Códigos de Águas e 'das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 9.° O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro
da República.

19 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
GETULIO

VARGAS

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 18.111 -

DE 19 DE MARÇO DE 1945

Altera a lotação das repartições atendidas pelo Quadro 1 do Ministério da
Viação e Obras Públicas.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere
tigo 74, letra a, da Constituição, .decreta:

° ar-

Art. 1.0 A lotação numérica do Quadro I do Ministério da Viação e
Obras Públicas, aprovada pelo Decreto n.? 15.000, de 9-3-44, passa a vigerar com as seguintes alterações:
1 ~ fica transferido, para o Serviço de Documentação, o cargo de Bibliotecário do Departamento de Administração, onde deixa de figurar a Biblioteca;
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2 - ficam incluídos 4 cargos da carreira de Arquivista na lotação per..
rnanente do Serviço de Documentação;
3 - fica incluído 1 cargo isolado, de provimento em comissão, de
Chefe de Serviço de Comunicações do Departamento de Administração;
4 - passa .a lotação numérica do Quadro I do Ministério a figurar
cotn um total de 980 cargos, sendo 762 na lotação permanente e 218 na
lotação suplementar.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em
revogadas as disposições em contrário.

vigor na data de

sua publtcacâo,

Rio de Janeiro, 19 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.O 18.112 -

DE 19 DE MARÇO DE 1945

Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do
Serviço de Comunicações do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas e dá outras providências

o Presidente da .República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Comunicações do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, urna função de artífice, referência XI, e duas de zelador, referências IX e VIII.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importêncía de Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros) anuais, correrá
à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05 ~ Mensalistas, Anexo n.v 22 Ministério da Viação
e Obras Públicas, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° 1tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 19 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 18.113 -

DE 19

DE

MARço "DE 1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Delegacia do Trabalho Marítimo
Santos, do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio

em

o Presidente da República, usando da atribuição" que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da .Delegacia do Trabalho Marítimo
em Santos, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2.0 A despesa coin a execução do disposto neste decreto, na Im,
portância de Cr$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos cruzeiros)
anuais, correrá, no presente exercício, à conta. da Verba I Pessoal, Con,
signação II Pessoal Extranumerário, Subconsignaçào 05 ~ Mensalistas,
Anexo n.? 21 ---'- Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, do Orçamento
Geral da República para 1945.
Art. 3.0

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

Rio de Janeiro, 19 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alezandre Marcondes Filho.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMÉRCIO
DELEGACIA DO TRABALHO MARÍTIMO EM SANTOS
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DECRETO N.o 18.114 -

DE

21 DE MARÇO DE 1945

Declara caduco o Decreto n.o 13.696, de 25 de outubro de 1943

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos .do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0

Ftcs declarado caduco o Decreto número treze mil seiscentos

e noventa e seis (13.696). de vinte e cinco (25) de outubro de mil novecentos e quarenta e três (1943), que autorizou o cidadão brasileiro Júlio
de' Castilhos Penafiel a pesquisar mica, berilo, columbita e associados 'no munícípío de São Sebastião do Alto, no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de março de 1945, 124.° da Independência e 57
da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.
DECRETO N." 18.115 -

DE

21 DE MARÇO DE 1945

Retifica o Decreto n.v 15 .120,de 22 de março de 1944

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (C6digo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo primeiro (1.0) do decreto número quinze
mil cento.e vinte (15.120), de vinte e dois (22) de março de mil novecentos
e quarenta e quatro (1944), que passará a ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Alcântara a pesquisar mica e associados
numa área de trinta e dois hectares e quarenta ares (32,40 ha) situada no
lugar denominado córrego do Fernandinho, no distrito e município de Resplendor, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um hexágono
irregular, que tem um vértice a duzentos e dez metros (210 m), no rumo
magnético oitenta e quatro graus noroeste (S4° NW) da confluência dos
córregos da Mina e Boa Sorte e os lados, a partir dêste vértice,' têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos metros (SOO m), cinqüenta graus noroeste (50 0 NW); quinhentos metros (500 m), vinte e seis
graus nordeste (26 0 NE) seiscentos e quinze metros (615 m), cinqüenta graus
sudeste (50° SE)'; duzentos metros (200 m), sessenta graus sudoeste (60°
SW); trezentos e sessenta metros (360 m), trinta graus sudeste (30 0 SE);
cento e oitenta metros (180 m), vinte e seis graus sudoeste (26 0 SW).
Art. 2,0 O título a que alude o decreto número quinze mil cento e
vinte (15.120), de vinte e dois (22) de março de mil novecentos e quarenta e quatro (1944), terá como seu necessário complemento uma via
autêntica dêste decreto.
Art. 3.° A presente retificação de decreto não fica sujeita ao pagamento
da taxa prevista pelo art. 17 do Código de Minas e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.° Revogem-sevas disposições em contrârio .
Rio de Janeiro, 21 de março de 1945, 124,0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 18.116 ~ DE 21 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Bartalo Fogliatto a lavrar jazida de água mineral no município de Liui, no Estado do Rio Grande do Sul

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmoa do Decreto-lei n.? '1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Bortolo Fogliatto a lavrar
jazida de água mineral, situada nos terrenos Fonte-Ijuí, no município de
Ijuí, no Estado daRia Grande do Sul, numa área de trinta e três hectares
(33 ha}, definida por um polígono mistilíneo que tem um vértice situado
à distância de seiscentos e setenta e cinco metros e quarenta centímetros
(675,40 m), com orientação cinco graus e trinta e quatro minutos sudoeste
(5° 34' SW), da barra do arroio da Anta no rio Ijuí, e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e orientações: cento e nove metros
e cinqüenta centímetros (109,50 m), oitenta e um graus e dezesseis minutos
nordeste (81° 16' NE); setenta e três metros e cinqüenta centímetros
(73,50 m), oitenta e cinco graus e cinqüenta e três minutos sudeste (85° 53'
SE); oitenta metros e vinte centímetros (80,20 m), nove graus e vinte e
dois minutos sudeste (9° 22' SE); dezenove metros e sessenta centímetros
(19,60 m), oitenta e seis graus e trinta e seis minutos nordeste (86° 36' NE);
trezentos e oitenta e oito metros (388 m) , cinqüenta e sete graus e seis
minutos sudeste (57° 6' SE), até a margem direita do rio Ijui, pela qual
segue para jusante até o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33,34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras
constantes do mesmo Código, n30 expressamente mencionadas neste, decreto.

Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Municípic. em cumprimento do disposto no art . 68 do Código
de Minas,
Art . 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo
e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código,
de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamenta Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art . 71 do mesmo Código:
Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste decreto, que 'será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos e sessenta
cruzeiros (CrS 660,00).
Ar t .

7.°

Revogam-se as disposições em corrti-ár-io .

Rio de Janeiro, 21 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.'"
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Seílee,

652

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.O 18.117 -

DE

21 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Mateus de Mendonça a pesquisar cassiterita e
associados no município de Prados, Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1,985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Mateus Rezende de Men_
donça a pesquisar cassiterita e associados numa área de cinco hectares, e
trinta e quatro ares e cinco centiares (5.3405 ha), situada no lugar deno,
minado Colônia, na fazenda Roça Grande, distrito de Corôas, município de
Prados, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um pentágono
irregular que tem um vértice a mil quatrocentos e dez metros (1.410 m ) , no
rumo magnético sessenta e um graus sudeste (61 0 SE) do marco quilométrico
cento e dezoito (Km 118) do desvio de Mineração de Penedo S. A. na
Rêde Mineira de Viação e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e dezoito metros e oitenta cen,
tirnetros (218.80 m), doze graus e trinta minutos noroeste (12 0 30' NW);
duzentos e quatorze metros (214 m), setenta e dois graus nordeste (72 0 NE);
cento e quatrenta e três metros e oitenta centímetros (143.80 m), sessenta
e nove graus e trinta minutos sudeste (69 0 30~ SE); oitenta e cinco metros
(85 m) , cinco graus e trinta minutos sudoeste (5° 30' SW); duzentos e
noventa e quatro metros (294 m), sessenta e dois graus e quarenta e cinco
minutos sudoeste (62 0 45' SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (CrS 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1945, 124,0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS

Apoloruo Salles.

DECRETO N." 18,118 -

DE

21 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidedêo brasileiro Vítor Luís dos Santos a pesquisar calcário e
associados no município de Lagôa Santa, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei 0.0 1,985, de
29 de janeiro de 194·0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Vítor Luís dos Santos a
pesquisar calcário e associados numa área de trinta hectares (30 ha), situada
no lugar denominado Lagoa dos Mares, distrito e município de Lagoa Santa,
no Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice
a seiscentos e quarenta metros (640 m), no rumo magnético oitenta graus
noroeste (80 0 NW) do canto noroeste (NW)da igreja de Tavares do
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padroeiro Santo Antônio e cujos lados que formam o vértice considerado têm,
8 partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m) , quarenta graus nordeste (40 0 NE); quinhentos metros (500m),
cinqüenta graus 'noroeste (50 0 NW).

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada rios. têrmos estabelecidos no Código de Minas.
.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será, uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e, será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art . 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de março de 1945, 124.° da Independência e

~7.0

da República.
GETULIO V A'RGAS.

Apolonio Sa.Iles.

DECRETO

N,?

18.119 -

DE

21

DE M,ARÇO DE

1945

Autoriza a Sociedade Brasileira de Mineração Fama Ltde, a lavrar jazida de
amianto no município de. Nova Lima, no Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n,o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Sociedade Brasileira de Mineração Fama
Ltda. a lavrar jazida de amianto em terrenos situados nos lugares denominados Retiro dos Peixes e Boiadeiro, no distrito e município de Nova Lima,
no Estado de Minas Gereis, numa área de trezentos e cinqüenta hectares
(350 ha) , delimitada por um retângulo tendo um vértice situado à distância
de mil trezentos e sessenta e um metros e trinta centímetros (1.361.30m),
com orientação magnética sete graus e vinte e nove minutos nordeste (7° 29'
NE) da barra do córrego da Mustarda no rio do Peixe e os lados divergentes
dêsse -vértice com os seguintes comprimentos _8 rumos magnéticos: três mil
metros (3.000 m), trinta graus nordeste (30 0 NE); mil cento e sessenta a
seis metros e sessenta centímetros (1.166.60 m), sessenta graus noroeste
(60° NW). Esta autorização é outorgada mediante condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas nêste decreto.
Art. 2.° A concessionária da autorização fica obrigada a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.° A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discrirninadce
no art. 71 do mesmo Código.
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Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será:
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de sete mil cruzeiros
(C,. 7.000,00),
Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, "21 de março de 1945, 124.° da Independência e 5í:o
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salle's.

DECRETO N.? 18.120 -

DE

21

DE

MARÇO

DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Oscar Júlio Iken a pesquisar calcário, calcita..
xisto argiloso e associados no município de Ipomnqe, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo.74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Oscar Júlio· Iken a pesquisar calcário, calcita, xisto argiloso e associados numa área de quatrocentos
e noventa e nove hecteree e noventa e cinco ares (499,95 ha), situada no
distrito e município de Iporanga, no Estado de São Paulo e delimitada por
um retângulo tendo um vértice a quatrocentos e sessenta metros (460 m),
rumo leste (E), da confluência dos córregos das Quatro Barras e Casa de
Pedra e os lados, que partem dêsse vértice, com três mil trezentos e trinta
e três metros (3.333 m) e rumo norte (N), mil e quinhentos metros
(1.500 m) e rumo oeste (W).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no csdigo de Minas.
Art. 3. 0 O título dá autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de juneíro, 21 dé março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da Repáblioa .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO

N.o

18.121 . . .:. . .

DE

21

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Odorval Fernandes Lopes f:! pesquisar mica e
associados no município de Resplendor, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, ueendo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Odorval Fernandes Lopes
a pesquisar mica e associados no lugar denominado Vala Grande, no distrito
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de Eme, murucrpro de Resplendor, no Estado de Minas Gerais, numa área de
quarenta e um hectares sessenta ares e oitenta e dois centíares (41,6082 he},
delimitada por um losango, de seiscentos e cinqüenta metros (650 m) de
lado, que tem um vértice a cento e vinte metros (120 m), no rumo magnético
quarenta e oito graus e trinta minutos noroeste (48 0 30' NW) da confluência
dos córregos do Juvenal e Vala-Grande, os lados que convergem no vértice
considerado têm, a partir dêle, os seguintes rumos magnéticos: oitenta e cinco
graus noroeste (85° NW); quinze' graus nordeste (15° NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e vinte cruzeiros (Cr$ 420,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral

do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1945, 124.° de Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO N.o 18.122 -

DE

21 DE MARÇO DE 1945

Autoriza a emprêsa Sociedade de Mineração Ernesto Zabeu & Filhos Ltda. a
pesquisar cealim e associados no município de São Paulo, no.- Estado
de São Paulo.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de
29 de .janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa Sociedade de Mineração Ernesto
Zabeu & Filhos Ltda , a pesquisar caulim e associados numa área de trinta
e quatro hectares, treze ares e sessenta e cinco centíâres (34,1365 ba) , no
'imóvel Cercado João Dias, no lugar Vila das Mercês, distrito, município e
Estado de São Paulo; área essa delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice na confluência dos córregos Feital e Periperi, e cujos lados,
a partir dêste vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
quinhentos e dez metros (510 m), setenta e três graus e trinta minutos sudoeste (73 0 30' SW); cento e. setenta e nove metros (179 m), sessenta e
quatro graus e trinta minutos noroeste (64 0 30' NW); duzentos e quinze
metros (215 m), quatorze graus noroeste (14 0 NW); trezentos e oitenta e
dois metros (382 m), quinze 'graus e trinta minut-os nordeste (15° 30' NE);
cento e sessenta e quatro metros (164 m), nove graus e trinta minutos noroeste '(9 0 30' NW); duzentos e quarenta e dois metros (242 m) , setenta e
nove graus nordeste (79 0 NE); quatrocentos e setenta e dois metros (472m),
dezenove graus e trinta minutos sudeste (19 0 30' SE); trezentos e cinqüenta
e um metros (351 m), quarenta graus sudeste (40 0 SE).
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Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 350,00),
e será transcrito no livro pr6prio da Divisão de Fomento da Produção MinereI
do Ministério da Agricultura.
Art.

4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da Repúbltca.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalletJ.

DECRETO N.O 18.123 -

DE 21 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Ataíde Lopes Barbosa a pesquisar mica, caalJm
e associados no município de Espera Feliz, no Estado de Minas Gerai.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra ~, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n,? 1.985, de
29 de ;i:I'f-iro de 1940 (C6digo de Minas), decreta·
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ataíde Lopes Barbosa a
pesquisar mica, caulim e associados numa área de cinqüenta hectares (50 ha) ,
situada no im6vel Areão, distrito de Capara6, no município de Espera Feliz,
no Estado de Minas Gerais, e delimitada por um quadrilátero que tem um
vértice a quinhentos e dez metros (510 m) , rumo dezessete graus noroeste
(17° NW) magnético, da foz do c6rrego Fama, afluente do ribeirão Capara6;
e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumoe
magnéticos: novecentos e trinta metros (930 m) , nove graus noroeste (9.0
NW); seiscentos e trinta e dois metros (632 m), setenta e seis graus sudeste
(76° SE); seiscentos e sessenta e cinco metros (665 m), dezenove graus e
quarenta e cinco minutos sudeste (19° 45' SE); setecentos e quinze metroe
(715 m), setenta e oito graus sudoeste (78° SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabeiecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sallee.
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DECRETO N.o 18.124 -

DE

21 DE' MARÇO DE 1945

Altera. a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do SerVICO Nacional de Metérie, do Ministério da Educação e Saúde, ,e dá
o';;tras providênciee

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a,' da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, na forma da relação anexa, com a criação e
transformação de funções. a Tabela Numérica. Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço Nacional de Malária, do Departamento Nacional de
Saúde, do Minlstérío da Educação .e Saúde.
Parágrafo único. As funções a que se refere êste artigo são preenchidas pelos servidores, cujos nomes constam da relação anexa.
Art. 2.° Ficam suprimidas, na forma da relação anexa, na mesma
t:?b'ela, uma função de auxiliar de escritório, referência VII, uma de Tebor<otorista, referência VIII, uma de Ieboratcrtsta, referência VII, uma de praticante de escritório, referência V, e duas de topógrafo-auxiliar, referên-

cia VII.
Parágrafo único. As funções a que se refere êste artigo S8.0 as que
seriam exercidas. de ecõrdo com o Decreto 0.0 15.139, de 27-3-44, pelos
servidores, cujos nomes constam da relação anexa.
Art. 3.° A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na
importância anual de Cr$ 1. 200,00 (mil e duzentos cruzeiros), correrá à
conta da Verba 1 Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05 Mensalistas, Anexo n.? 15 - Ministério da Educação'
e Saúde, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 4. ° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ( com
exceção do disposto no artigo 2.° e SI::'U parágrafo único, que vigorará a partir
de 1 de janeiro de 1944.
Rio de Janeiro, 21 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO

VARGAS

Gustavo Cspeneme,

Colo de Leis -

Vol. I1

.~

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAúDE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE -

0"

'"

SERVIÇO NACIONAL DE MALÁRIA

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

11"

Número
de
funções

I

Séries funcionais

Referênela

5
1
1
17
1

32

I Amanuense

Auxiliar ......
Auxilia, ......
Amanuense Auxiliar ......
Amanuense Auxiliar ......
Técnico de Laboratório ....

I Amanuense

I
I Auxilia,

I

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

XV
XIV
XV
XIII
XIII

Referência

Séries funcionais

I

de Escritório

.. )

I

f

,

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

XV
XIV

.......... - ..

XIII

'

..........

19

,

....I

I

XI
X
IX
VIII
VII

I

I Ordinária

,_

I

I

I

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

1I

I

34
5
31
24
35
129

I

............... - ........

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

"

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

~
O
"

XI
X
IX
VIII
VII

"g

""
i"l
"

I

,

I

II

Auxiliar de Escritório

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

I

.....

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

25

XI

Tabela

m

I

Amanuense Auxiliar
..

5
1

I

Lab?éatodst.
Auxiliar de Escritório ....
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Escritório ... .
Auxiliar de Escritório . . . 'I

I

de
funções

.

···:·,·:······1

1
5
29
24
36

Número

Tabela

I

\

I

I

I

!

I
I

I

Desenhista

I

1 I ........................
....................... .
2

............... - ........
.................. .....
.......... , .............

3

1
1
8

10
2
1
9
2
8

XI
X
1X
VIII
VII ,

,

I

I

i

1

.................... , ...
I .................. .......

I

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

4

29

1
1

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

II :::::::::::::::::::::::: I
I
II
I

Ordinária

I Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

tI

,

I

V
IV

~

Laboratorista

'"
tj

12

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

XI

1
10
1

..................... - ..
........................
........................
........................
........................

X
IX
VIII
VII
VI
V

7

1
2

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

o

g"
~

"'"

I

34

I

I

I

I
VI

XI
X
IX
VIIi
VII

---I
9

I

I

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

16 i
9

IX
X
IX
VIII
VII
VI
V

I

Praticante de Escritório

4

I
XI

I ..................... I
I ::::::::::::::::::::::::
............ - ...........
I

1
2

I

Leboretoríste
I
I ........................

1
2 I

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

Desenhista

Ordinária
Ordinária
Ordinária

I

16
8
4
28

Praticante de Escritório

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

II

I-

I
VI

V

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

IV

I

I
.,
'"
O>

C>
O>

SITUAÇ.~? PROPOSTA

SITUAVÂO ATUAL

I,

Número
de
funções

,

Técnico de Laboratório ""

Técnico de Laboratório .... \

Topógrafo Auxiliar

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

2
3
6

I
I

I
1

I

I

Técnico de Laboratório .... 1

1

Tabela.-

1 Reterêncía ;

Número

de
funções

I ::::::::::::::::::::::::

I
I
II

I

XV I Ordinária
XIll

I
I

XII

16

Ordinária

11

Ordinária

1

28

1

IX \ Ordinária

2

VII \ Ordinária

1

I
I

4

I

'

I

I Reterêncre

i

I'

I

II Técnico de Laboratório
'',,'................... I:
I .........................

II
I,,

,,

!

,I
,,
I

XI ! Ordinária

I,
Séries funcioneis

,

..........,.......,..... I
,I

I
I

II
I

II
I

I

I

11

I

I

I

16

I

I

Séries fundam i s

o

I

Topógrafo Auxiliar

XV
XIll
XII

I

I
I

I

I
I

\ ......· ...... · .. 1·

XI

I ...............,........

IX I

i························1

I

VII

J

TabelE.'

._--

~

"'
"o
'o

g

'"""
i:1
Q

~
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DECRETO N.O 18.125 -

DE 21 DE MARÇO DE )1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Serviço Nacional de Tuberculose, do Ministério da Educação e Saúde

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço Nacional de Tuberc'ulose, do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Educação
e Saúde.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 97.800,00 (noventa e sete mil e oitocentos cruzeiros)
anuais, correrá no presente exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação 11 Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas,
Anexo 0.° 15 - Ministério da Educação e Saúde, do Orçamento Geral da
República pera 1945.
Art. 3.°

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO

VARGAS

Gustavo Cepeneme,

co

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAúDE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE
SERVIÇO NACIONAL DE TUBERCULOSE -

Número
de
funções

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

i

SITUAÇÃO PROPOSTA

..
Referência

Séries funcionais

I

"

Número

Tabela

I

I

de

Séries funcionais

.............. - .........

1

•••••

5'

o

•••••••••••••••••••••••

•••••••••••••

0.0

•••

XI
IX
VII

~

Ordinária
Ordinária
Ordinária

3

5
4

de Escritório
I .. .Auxiliar
. . . ......... . . . . . ....

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

XI
IX'
VII

12

Enfermeiro

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

2

3

-

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

2

Xl
IX
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária

7

2

3

7

Enfermeiro
. ...................... .
. ................. ,- ....

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

Operador de Raio X

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

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

I

XVI
XI

I Ordinária

1

Ordinária

8

Operador de Raio X

9

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

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

I

cn

8

g

'"~"
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DECRETO N,o 18.126

~ DE

663

21 DE MARÇO DE 1945

Autoriza os cidadãos brasileiros Amadeu Gomes de Barros Leal e Nestor Barbosa Leite a pesquisar cenilim e associados no município de Quixeremobim, no Estado do Ceará

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artlg,o 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. V 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta,
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Amadeu Gomes de
Barros Leal e Nestor Barbosa Leite a pesquisar caulím e associados numa
área de quarenta e dois hectares (42 ha) situada no lugar denominado Reduto,
distrito de juatame, município de Quixeramobirn, no Estado do Ceará, área
essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a quatrocentos
e quatorze metros (414 m) no rumo magnético oitenta e três graus e vinte
minutos nordeste (83 0 20' NE) da confluência dos córregos da Serra do
Cajueiro e da Serra do Capim e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e sessenta metros
(460 m), quatorze graus sudoeste (140 SW); seiscentos e vinte e seis metros
(626 m), sessenta e quatro graus sudoeste (64 0 SW)i duzentos metros
(200 m), setenta e um graus noroeste (71 0 NW)i quatrocentos e dez metros
(410 m), cinqüenta e três graus sudoeste (53 0 SW)i trezentos metros (300m),
vinte e seis graus noroeste (26 0 NW); mil quatrocentos e sessenta e cinco
metros (1.465 m), sessenta e quatro graus nordeste (64 0 NE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos tênnoe estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pegará a taxa de quatrocentos e vinte cruzeiros (Cr$ 420,00)
e será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de março de 1945, 124,0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio SaIles.

DECRETO N? 18.127 -

DE

21 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Benedito Manhães Barreto a pesquisar turie no
município de Sequereme, no Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decrete-lei n.v 1.ge5, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Benedito Manhães Barreto a pesquisar turfa no local Brejo do Pico, "situado no distrito e município
de Baquarema, no Estado do Rio de Janeiro, numa área de cento e setenta
e cinco hectares e setenta e cinco ares (175,75 ha) delimitada por um polígono que tem um vértice à distância total de cento e vinte metros (120 m)
em dois alinhamentos de cem metros (100 m), no rumo sul (5) magnético,
e vinte metros (20 m) leste (E), a partir do centro do prédio denominado
Case-do-Pina; e os lados a partir dêsse vértice têm os seguintes comprlmen-
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tos e rumos magnéticos: dois
trezentos metros (2.300 m), oeste (V").
trezentos e cinqüenta metros (350 m), sul (S); mil e cinqüenta metro~
0.050 m ) oeste (W); quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) , sul (8);
mil e quinhentos metros (1.500 m), leste (E); trezentos metros (300 m )
norte (N); mil oitocentos e cinqüenta metros (1.850 m) , leste (E); quinhentos metros (500 m ) , norte (N).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos rêrmoa estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de oitocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 880,00),
e será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mine~
ral do Ministério da Agricultura.
Art. 4·.° Revogam-se as disposições em contrário .
Rio de j aneíro, 21 de março de
da República.

1945, 124.° da Independência e 57.0
GETULIO VARGAS.

Apotcnio Salles.

DECRETO N,? 18 128 -

DE

21

DE

MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro João Faria Alves a pesquisar mica e associados
no município de Espere Feliz, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artrgo 7 t'r, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
·-!9 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decret-o
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João Faria Alves a pesquisar mica e associados numa área de trinta hectares (30 ha ) , situada no
lugar denominado Sítio de São Lourenço, distrito e município de Espera F~
Iia, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um hexágono irregular que tem um vértice no canto superior do pegâo da ponte sôbre o rio
São João, à sua margem esquerda, na rodovia Espera Feliz-Ca:paraó e Manhumírím e os lados, a partir dês se vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m), dezessete graus nordeste
(17 0 NR); seiscentos e trinta metros' (630 m) , sessenta e seis graus e quinze
minutos nordeste (66° lS' NE); quatrocentos metros (400 m), dez graus
e quarenta e cinco minutos sudeste (10° 45' SE); trezentos metros (300 m ) ,
oitenta e sete graus e quinze minutos sudoeste (87° 15' SVV); quinhentos
metros (500 m }, quarenta e um graus e quinze minutos sudoeste (41 0 15'
SW); cento e oitenta metros (180. m), setenta e três graus e quarenta e
cinco minutos noroeste (73 0 45' NW).
Art. 2 ° Esta autorização é outorgada nos -érmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e gerá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0

da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.o 13. 129 -

DE 21 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Andrade Reis a pesquisar diamante no
rmmicipic de Diamantina, no Eetedo de Minas Geiais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de
29 de janeiro ríe 1940 (Código de Minas), decreta'
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Andrade Reis a
pesquisar diamante no lugar denominado Palmital, situado no distrito de
Datas, no rnunicipio de Diamantina, no Estado de Minas Gerais, numa área
de vinte e dois hectares e cinqüenta ares (22,50 ha) , delimitada por um
polígono que tem um vértice à distância de cento e setenta metros (170 m),
no rumo magnético sete graus e trinta minutos nordeste (7° 30' NE), da
barra do córrego da Lavra Velha, na margem esquerda do ribeirão Andrequicé
ou Cachimbos, e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: trezentos metros (300 m), trinta graus sudoeste (30 0
SVJ); seiscentos e cinqüenta metros (650 m), sessenta g~au8 sudeste (60 0 SE);
cem metros (100 m),trint<l graus nordeste (30° NE); cento e vinte metros
(120 In), sessenta graus sudeste (6úO SE); duzentos metros (200 m), trinta
graus nordeste (30° NE); oitocentos metros (800 m), sessenta graus noroeste
(60 0 NW).
Art. ?o Esta autortaecão é outorgada nos têrmos estabelecidos 1'0 Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que 'será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (CrS 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de março de 19i',5, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolomo Setlee.

DECRETO N,'> 18. 130 -

DE

21

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cíâedêo brasileiro Guilherme Furtado Portuc,al a pesquisar mica
e associados no município de Rio Prerc, Estado de Minas Gerais

o Presidente da República" usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decroto-Ieí n.v 1.985, de
29 ue janeiro déo 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Guilherme Furtado Portugal
pesquisar 'mica e associados no lugar denominado Sítio dos Pinheiros,
no distrito e municipio de Rio Preto, Estado de Minas Gerais, numa área de
cinqüenta e dois hectares (52 ha ) , delimitada por um hexágono irregular
que tem um vértice a cento e quarenta metros (140 m) no rumo magnético
três graus noroeste (3° NW) da confluência dos córregos da Mína e dos Pinheiros e os lados, 8 partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos e oitenta metros (880 m), trinta e
oito graus nordeste (38° NE); quatrocentos metros (400 m), trinta e cinco
graus sudeste (35° SE); seiscentos e trinta e cinco metros (635 m), qua-
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tenta e sete graus sudoeste (4]0 SW); setecentos e setenta e cinco metros
(775 m) , sul (5); trezentos metros (300 m), oeste (W)j oitocentos e trinta
e cinco metros (835 m), norte (N).
Art. 2 o. Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos .10 Código da Minas.
Art. 3.° ü título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e vinte cruzeiros (Cr$ 520,00)
e -será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1945, 124,0 da Independência e F>7. o
da República,
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO N.? 18.131 -

DE

21

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidedêo brasileiro João Alfredo Rebelo a pesquisar ouro no menícípio de Gaspar, no Estado de Santa Catarina

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
figo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei 11.0 1.985, de
:29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,0 Bica autorizado o cidadão brasileiro João Alfredo Rebelo a
pesquisar ouro numa área de cento e quarenta hectares e trinta e dois ares
(140,32 he ) , situada no lugar denominado Arraial, no distrito e município
de Gaspar, no Estado de Santa Catarina, e delimitada por um polígono que
tem um vértice a duzentos e trinta e três metros (233 m), rumo quarenta
e seis graus e quarenta e um minutos nordeste (460 41' NE), da foz 'do
ribeirão Máis, afluente do Rio-do-Arraial; e os lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes. comprimentos e rumos: quatrocentos metros (400 m), sessenta e seis graus e quarenta e nove minutos sudoeste (66 0 49' SW); mil
setecentos e quarenta e cinco metros (1.745 m), vinte e três graus e quatro
minutos noroeste (23 0 4' NW); mil novecentos e noventa metros (1.990 m) ,
trinta e seis graus e oito minutos nordeste (36 0 8' NE); quatrocentos metros
(400 m) , cinqüenta e seis graus e cinco minutos sudeste (56 0 5' SE); mil
setecentos e sessenta e cinco metros (1.765 m),' trinta e seis graus e oito
minutos sudoeste (36 0 8 ' SW); mil quinhentos e dezesseis metros (1.516 m),
vinte e três graus e quatro minutos sudeste (23 0 4' SE).
Art. 2 o Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de 'Minas.
Art. 3. 0 O titule da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil quatrocentos e dez cruzeiros (Cr$ 1.410,00)
e será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 dê março de
da República.

1945, .124.0 da Independência e 57.0
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaI1es.
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DECRETO N.o 18.132 -

DE

667

21 DE MARÇO DE 1945

Autoriza 'o cidadão brasileiro João Teles Ribeiro a pesquisar minério de ouro,
cassiterita e associados no município de Piedade, no Estedo de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n,o 1.985, de
29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica' autorizado o cidadão brasileiro João Teles Ribeiro a pesquisar minério de ouro, cassiterita e associados em terrenos devolutas do
Rio Verde, situados no distrito de Tapirai, município de Piedade, no Estado
de São Paulo, numa área de cem hectares (100 ha), delimitada por um
retângulo que tem um vértice a cento e cinqüenta metros (150 m), rumo
magnético quarenta e um graus e quinze minutos nordeste (41° 15' NE), da
confluência do Rio Pedro Vaz com '0 Rio-Verde, e os lados, partindo dêsse
vértice, com os seguintes comprimentos e rumos megnétlcos: oitocentos metros (800 m) , vinte e oito graus e quinze minutos sudoeste (28° 15' SW);
mil duzentos e cinqüenta metros (1.250 m), sessenta e um graus e' quarenta
e cinco minutos noroeste (61° -45' NW).
Art. 2.° Esta eutorizeção é outorgada nos rêxmcs estabe.ecidos no ,Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de março de 1945, 124.° da Independência e ,"-'7.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.

DECRETO N.? 18.133 -

DE

21 DE MARÇO DE 1945

Autoriza a Companhia Industrial de Mineração e Obras a lavrar jazida de
carvão mineral no município de Tietê, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo, 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decrete-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Industrial de Mineração e Obras
a lavrar jeaida de carvão mineral em terrenos situados no. lugar denominado
Aliança, distrito de Cerquilho, município de Tietê, no Estado de São Paulo,
numa área de cento e trinta e seis hectares, noventa e três ares e noventa e
quatro centiáres (136,9394 ha ) , definida por um quadrilátero que tem um
dos vértices situado à distância de vinte metros (20 m) , com orientação
magnética sessenta e nove graus e quinze minutos noroeste (69° 15' NW)
do cruzamento, no quilômetro cento e sessenta e seis mais quatrocentos
e vinte metros (Km 166
420 m), da linha da Estrada de Ferro Sorocabana e da estrada para Cerquilho, e os lados, a partir dêsse vértice, sucessivamente, os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil e vinte e
um metros e quarenta e cinco centímetros (1.021,45 m), sessenta e nove
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graus e quinze minutos noroeste (69 0 15' NW); mil trezentos e noventa e
nove metros e cinqüenta e sete centímetros (1.399,57 m) , vinte e um graus
e dez minutos sudoeste (21 0 10' S'W); mil quinhentos e cinqüenta metros
( 1.550 m), leste (E); novecentos e quarenta e sete metros e cinqüenta e
três centímetros (94-7,53 m), cinco graus e vinte e cinco minutos noroeste
(5° 25' NVV). Esta autorização é outorgada mediante as condições constas.
tes do parágrefovúnico do art. 28 do Código de Minas e outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 A concessionária da autorização fica obrigada a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que fôrcm devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer das
obrtgeções que lhe incumbem, a autcrtsação de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fim; da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código

de Minas .
Ar t . 5.° A concessionária- da eutorizacão será fiscalizada pelo Depaj-,
tamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discrimin;'dos
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de Ievra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil trezentos e
setenta cruzeiros (Cr$ 1.370,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de J2neiro, 21 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apoíonio Ssülee.

DECRETO

N.O 18.134· ~ DE 21 DE MARÇO DE 19~·5

Autoriza o cidadão brasileiro Clóvis Botelho Vieira a pesquisar argila, calcário,
xisto argiloso e associados, no município de lporanga, no Eetedc de
São Paulo

o Presidente' da República, usando da atribuição que lhe confere o 31"tígo 74, letra <1, da Constituição, e nos têrmos do Decreto -Ier n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta.
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Clóvis Botelho Vieira a
pesquisar argila, calcário, xisto argiloso e associados no lugar denominado Mat-ia Rosa e Volta Redonda, no distrito G município de Iporanga, no Estado
de São Paulo, numa érea de quinhentas hectares (500 ha ) delimitada por
um retângulo que tem um vértice a quinhentos metros (500 m) no rumo
'Sessenta e dois graus e quinze minutos sudeste (62° 15' SE) da confluência
dos ribeirões do Fogo e dos Pilões e os lados que divergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
dois mil e quinhentos metros (2.500 m), sul (8); dois mil metros (2.000m),
oeste (W).
Arr . 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
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Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros cc-s 5.000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento de Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art.

4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de . março de 1945, 124.° da Independência e 'fi7.a

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N,o 18.135 -

DE 21 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão breeileiro Miguel de Cerveíhe Dias a peequieer bauxita e
associados no município de Poços de Caldas, Estado de Afinas Gereis
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, íetre a, dn Ccnsuruíçâo, e nos têrmos do Decre-c lei n.? 1.985. de
29 de raneiro de 194·0 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Miguel de Carvalho Dias
pesquisar bauxita e associados no imóvel denominado Barreira, de propriedade de Antônio Bortolan, no distrito e município de Poços de Caldas, Estado
de Minas Gerais, numa área de cento e dezenove hectares (119 ha) delimitada por um polígono mistilineo que tem um dos seus vértices na margem
esquerda do rio das Antas, a duzentos e sessenta e sete metros e cinqüenta
centímetros (267,50 m ) , no rumo magnético setenta e oito graus e vinte
minutos nordeste (78° 20' NE) do centro da ponte denominada Ponte Marçal, eôbre o rio das Antas, existente na rodovia Águas da Prata-Alumina e
Poços de Caldas; os lados, a partir do vértice considerado têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: mil e trezentos metros (1.300 m }, vinte
e quatro graus e quarenta e cinco minutos noroeste (24 0 45' NW); quinhentos e cinqüenta metros (550 m) , sessenta e cinco graus e quinze minutos
nordeste (65 0 15' NE); mil e trezentos metros (1.300 m ) , vinte e quatro
graus e quarenta e cinco minutos sudeste (24° 45' SE); trezentos e setenta
. e cinco metros (375 m), sessenta e cinco graus e quinze minutos sudeste
(65 0 15' SE); o último lado psrlonga, para montante, a margem esquerda
do rio das Antas, no trecho compreendido entre a extremidade do último
lado retilíneo descrito e o vértice de partide .
8

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cento e noventa cruzeiro~ (Cr$ 1.190,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art.

4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21" de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonic. ssue«.
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DECRETO N.o 18.136 -

DE

21

DE MARÇO DE

1945

Autoriza a cidadã brasileira Rosa Maria .Souse Costa a pesquisar mica e asso,
ciados no município de Santa Maria do Suassuí, no Estado' de Minas

Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arttge 74, letra il, da Constituição, e nos têrmos do Decreto -lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Rosa Maria Sousa Costa
a pesquisar mica e associados numa área de quarenta e nove hectares, noventa
e oito ares e quarenta centiares (49,9840 ha), situada na Serra da Imposição,
distrito de Poaia, no município de Santa Maria do Suassuí, no Estado de
Minas Gerais, e delimitada por um pentágono que tem um vértice na COn.
fluência dos córregos Lavra-de-Baixo e Imposição e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm- os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e
quinze metros (415 m) e setenta e cinco graus nordeste (75 0 NE); seiscentos
e cinqüenta metros (6::0 m) e vinte graus sudeste (20 0 SE); setecentos e
trinta e oito metros (738 m) e sessenta e oito graus sudoeste (68 0 SW),
seiscentos e sessenta metros (660 m) e vinte graus noroeste (20 0 NW), trezentos e quarenta e três metros (343 m) e sessenta graus nordeste (60 0 NE)
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêstedecreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 18.137 -

DE

22

de MARÇO DE

1945

Aprova projetos e orçamentos para construção de dois trechos da rodovia
Teresina-Picos, no Estado do Piauí

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e à vista do que consta do processo número'
1.852-45, do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras
Públicas, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados os projetos e orçamentos que com êste baixam, devidamente rubricados, nas seguintes importâncias:
a) um milhão, cento e vinte e sete mil cruzeiros (Cr$ 1.127.000,00),
sendo Cr$ 717.000,00 de pessoal e, Cr$ 410.000,00 de material, para a construção do trecho Inicial de 25,2 km da rodovia Teresina-Picos, no Estado do
Piauí;
- b) dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil cruzeiros (Cr$ 2.416.000,00),
sendo Cr$ 1.492.000,00 de pessoal e Cr$ 924.000,00 de material, para a construção de 30 quilômetros da referida rodovia, no trecho compreendido entre

ATOS DO PODER EXECUTIVO

671

os quilômetros 30 e õ ü , e em, prosseguimento ao prrmerro trecho de 25,2 krn,
citado no item anterior.
Art. 2,0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publiceçâo .
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.o 18.138 -

DE 22 DE MARÇO DE 1945

Autoriza a cidadã brasileira Maria.Anatália da Silva Mutran a comprar pedras
preciosas

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.? 4fi6,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Maria Anatálía da Silva
Mutran, residente em Corumbá, no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras
preciosas nos têrmos do, Decreto-lei n.? 466, de '4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO

N.O

18.139 -

DE

22 m: MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão bmsiíeiro José Fernandes Pereira a comprar pedras
orecioees

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO

N.O

18.140 -

DE 22 DE MARÇO DE 194-5

Renova o Decreto n.o 10.580, de 7 de outubro de 1942

o Presidente da República, usando da atribuiçiio que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovada a autorização conferida ao cidadão brasileiro
Horácio Rodrigues pelo decreto número dez mil quinhentos e oitenta (10.580),
de sete (7) de outubro de mil novecentos e quarenta e dois (1942), para
pesquisar carvão mineral numa área de setecentos e trinta e cinco hectares e
trinta e sete ares (735,37 ha), em terras de Gabriel da Silveira, Glauco Alves,
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Diocleciano Fagundes e Joaquim Saraiva, situadas no terceiro (3.°) distrito
do município de São J erônimo no Estado do Rio Grande do Sul, área essa
delimitada por um trapézio retângulo que tem um vértice a cinco mil e qua,
trocentos metros (5.400 rn), rumo verdadeiro sessenta e seis graus nordeste
(66 0 NE) do peco Venceslau Braz das Minas do Leão e cuja base maior
a partir do vé;ti~e considerado, tem quatro mil e cem metros (4.100 rri)'
de comprimento e rumo norte (N) e o lado oblíquo a. maior base mede três
mil setecentos e cinqüenta metros (3.750 m) no rumo quarenta e seis graus
nordeste (46 NE).

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmoa estabelecidos no- Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será urna via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de três mil seiscentos e oitenta. cruzeiros
(Cr$ 3.680,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de março de 19~5, 124.° da Independência e 57. 0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N.o 18.141 -

DE 22 DE MARÇO DE

1945

Renova o Decreto n.o 10.581,' dS' 7 de outubro de 1942

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovada a autorização conferida ao cidadão brasileiro
Horácio Rodrigues pelo decreto número dez mil quinhentos e oitenta e um
(10.581), de sete (7) de outubro de mil novecentos e quarenta e dois
(1942), para pesquisar carvão mineral numa área de seiscentos e quinze
hectares e sessenta e dois ares (615,62 ha) , em terras de Gabriel de Silveira,
José Correia da Silva e Glauco Alves, situadas no terceiro (3.°) distrito do
município de São Jerônimo no Estado do Rio Grande do Sul, área essa delimitada por um triângulo que tem um vértice a cinco mil e quatrocentos
metros (5.400 m) rumo verdadeiro sessenta e seis graus nordeste (66 0 NE)
do poço Venceslau Braz das Minas do Leão, e cujos lados adjacentes a êsse
vértice têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatro mil e
cem metros (4.100 m), norte (N) e três mil oitocentos e cinqüenta metros
(3.850 m), quarenta e quatro graus noroeste (44° NW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de três mil e oitenta cruzeiros (Cr$
3.080,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apclonio SalIes.
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bECRETO N.? 18.142 -

DE

22 DE MARÇO DE 1945

Renova o Decreto ri.o 10.582, de 7 de outubro de 1942

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovada a autorização conferida ao cidadão brasileiro
Horácio Rodrigues pelo decreto número dez mil quinhentos e oitenta e dois
(l0.582), de sete (7) de outubro de mil novecentos e quarenta e dois
(1942) para pesquisar carvão mineral numa área de novecentos e sessenta
e dois hectares e cinqüenta ares (962,50 ha), em terras de José Correia da
Silva, Matiae Velho Pi e de sucessores de Ricardo Pôrto, situadas no terceiro
(3.°) distrito do município de São Jerônimo no Estado do Rio Grande do
Sul; área essa delimitada por um triângulo que tem um vértice a mil e novecentos metros (1.900 m), rumo verdadeiro quarenta e seis graus sudeste
(46° SE) do poço Venceslau Braz das Minas do Leão e cujos lados adjacentes a êsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seis
mil e trezentos metros (6.300 rn}, oito graus nordeste (8° NE) e cinco
mil metros (5.000 m), quarenta e seis graus nordeste (46° NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrrnos estabelecidos no
digo de Minas.

CÓ~

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil oitocentos e quinze cruzeiros (Cr$ 4.815,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
-da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETON.o 18. 143 -

DE

23

DE MARÇO DE

1945

Ap.rova o regimento do Serviço de Patrimônio da União. do Ministério da
Fazenda.

o Presidente da República, - usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o regimento do Serviço do Patrimônio da União
(S.P.U.) que, assinado pelo Ministro da Fazenda, com êste baixa.
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de marco de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
Cal. de Leis -

'voi . II

P.

43
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REGIMENTO DO SERVIÇO DO PATRIMôNIO 'DA UNUO
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art.l.° O Serviço do Patrimônio da União (S.P.U.), órgão integrante
do Ministério da Fazenda, subordinado ao Diretor-Geral da Fazenq,a Na,
cional, tem por finalidade defender, guardar e conservar o patrimônio imóvel
da União e promover a prosperidade do mesmo.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.°
I posição:

O Serviço do Patrimônio da União é constituído de:

Órgão Central -

supervisor e controlador -

com a seguinte com.

a) Divisão de Concessões, Vendas e Aquisições (U.A.);
Divisão de Cadastro (D.C.);

b)

c) Divisão de Contrôle Econômico (D.E.)j
d) Seção de Administração (8. A.).

II
Delegacias no Distrito Federal, nos Estados e Territórios - órgãos
executores e subsidiários do órgão central compreendendo as atividades
de Cadastro, Contratos e Cobrança.
-r--.

Art. 3. 0 O Diretor do Serviço e cada Diretor de Divisão terá um
secretário, escolhido dentre funcionários públicos.
Art. 4.° As seções que integram as Divisões terão chefes designados
na forma dêste regimento.
Att. 5.° As Delegacias e a Seção de Administração terão chefes designados na forma dêste regimento.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E' ÓJMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

SEÇÃO I
Da D·A.

Art. 6.0

À D.A. compete:

I - examinar as propostas de compras. vendas, permuta e cessão de
bens da União, velando pelo cumprimento das disposições legais que regulam êsses atos;
II - fazer a revisão dos processos de concessão de aforamento e sua
transferência, arrendamento e aruguel realizados pelas - Delegacias, com o fim
de promover a legalidade dos mesmos;
III - controlar a restituição dos imóveis nacionais cedidos aos ruinistérlos e outros órgãos, para uso de serviços públicos;
IV - orientar as Delegacias quanto aos melhores métodos de trabalho
para obter simplicidade e presteza na coordenação dos serviços e nas suas
relações com o público;
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v - passar à D. C. os processos findos de que tenha resultado Incorporaçã() ou desincorporação do patrimônio e à D.E. os de que resultem
renda contínua;
VI - coligir os elementos necessarros à realização de atos e contratos
referentes a be~~ existentes nos Estados e Terr-itórios, mas que, por exceção, reconhecida pelo Diretor do S. P. U ., e no interêsse da administração,
devam ser realizados na Capital da República e providenciar essa realização;
VII - representar, por seu diretor, a União, nos atos e contratos de
que trata o item anterior.
Art. 7. Q

A D.A. compreende:

Seção de Contratos de Rendimento (S.Ct.)
Seção de Aquisições e Alienações (S.Aa.).
Art. 8.°

ÀS. Ct. compete:

I --:. receber e examinar os processos de concessão de aforamento e
sua transferência, arrendamento e aluguel, realizados pelas Delegacias, com
o fim de verifica: a legalidade dos mesmos;
I I - elaborai, no campo de sua competência, instruções que orientem
as Delegacias quanto às normas de trabalho a adotar para maior eficiência
de suas atividades.
Art. 9.°

À S.Aa. compete:

I - examinar as propostas de compra, venda, permuta e cessão de
bens da União', a fim de velar por que tenham observância as disposições
legais que regulam êsses atos;
U - controlar as restituições dos imóveis nacionais cedidos aos Ministérios e outros órgãos, para uso de serviços públicos.
SEÇÃO Il
Da D.C.
Art. 10.

A D. C. compete:

I - identificar, classificar, catalogar e codificar os bens imóveis da
União;
11 - fazer o tombamento dos próprios nacionais, organizando um cadestro geral do patrimônio no qual se consignem todos os elementos identificadores do bem e os respectivos documentos de propriedade;
lU - promover a obtenção de informações que possibilitem a permanente atualização dos registros;
IV -:- guardar e conservar, racionalmente classificadas, as plantas dos
terrenos e edifícios de propriedade da União.
Art. 11.

A D.C. compreende:

Seção de Coleta de Dados (S.D.
Seção de Registros (S. R. )
Mapoteca (Map.).
Art. 12.

À S.D. compete:

I - proceder, permanentemente, ao tombamento do
patrimônio privado da União, entendendo-se com as Delegacias de Serviço no Distrito
Federal, nos Estados e Territórios, Prefeituras Municipais, Coletorias Federaís e Estaduais e outras fontes donde possa obter informações e ele.mentes para a identificação dos bens nacionais;
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II - orientar as Delegacias quanto aos métodos por empregar para
coleta de dados informativos referentes à localização, descrição, preço d:
custo, valor atual, utilização, etc.;
lU - passar àS. R. os resultados das suas investigações para efeito
de registro dos bens idéntificados ,

Art. 13.

À

S.R.

compete:

I - examinar e sistematizar os dados colhidos pela S. D. _e os que já
existam no S.P.U.j
II - organizar pastas individuais para os bens imóveis, COm os títulos
de propriedade e fichas descritivas com tôdas as características do próprio
nacional e demais informações, fotografias, etc" organizando com êsses ele.
mentes cadastro geral e completo do patrimônio particular da União;
IH - fazer a matr-icula dos bens registrados de acôrdo com o código
adotado;
IV - organizar fichário-indicador do cadastro geral do patrimônio com
o fim de possibilitar o manuseio rápido e seguro do mesmo;
V - providenciar por que as pastas de registro contenham constanM
temente todos os documentos e informações necessárias, mantendo-as atua.
lraades:
VI - encaminhar ao Diretor do Serviço, para as devidas providê;)cias,
os processos de legitimação da propriedade da União;
VII - receber das Delegacias do S. P. U .. e das Divisões do I\.hteriat
e de Obras dos Ministérios as notificaçêes de alteração ocorrida em qualquer
bem de propriedade da União, anotando-as nas fichas de registro do bem
respectivo;
VIII - organizar catálogo do patrimônio no qual se consignem os elementos essenciais de identificação dos bens;
IX - prestar, aos demais órgãos do Serviço, tôdas as informações sôbre
o patrimônio da União, necessárias aos trabalhos dos mesmos.
Art. 14

À lVIap. compete:

I organizar, mantendo-o atualizado, arquivo das plantas dos imóveis
de propriedade da União;
II - executar cópias fotográficas, fotostáticas ou heliográficas de plantas,
mapas e quaisquer documentos;
lU ~ executar fotografias de imóveis, ampliações, reduções e outros trabalhos fotográficos necessários;
IV - executar os trabalhos de desenho necessários à confecção de mapas
e plantas.

SEÇÃO III
Da D.E.
Art.

is.

À D.E. compete:

I controlar a arrecadação das rendas patrimoniais através da fiscalização da cobrança regular de aluguéis, cotas, prestações, foros, taxas de
arrendamento e ocupação de bens nacionais;
11 _ fazer estudos estatísticos acêrca da arrecadação das rendas;
lU - estimar, para o exercício seguinte, com base nesses estudos, a receita da União, no tocante às rendas patrimoniais;
IV _ estudar, permanentemente, meios de valorização dos bens e de
sua utilização;
V opinar nos pedidos de próprios nacionais para utilização de serviços públicos.
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Art. 16.

A D. E. compreende:

Seção de Inscrição dos Bens Produtivos (8.1.)
Seção de Contrôle da Receita (S.C.)
Seção de Estudos de Utilização dos Bens (S'. U . )
Art. 17.

À S.I. compete:

I examinar todos os processos tratados no Serviço que contenham
dados sôbre bens imóveis de propriedade da- União, com o fim de obter informações que lhe permitam inscrevê-los entre os suscetíveis de produzir
renda;
li extrair dos processos relativos a contratos de alienação, aluguel,
venda a prestação. ocupação, arrendamento, aforamento, ou a outros de que
advenham rendas, os elementos necessários ao contrôle da arrecadação, preenchendo, com êles, para cada bem, uma ficha individual- de contrôle de
acôrdo com os modelos padronizados;
III remeter àS. C. e àS. U. as fichas de contrôle, com todos os
elementos requeridos e prontas para serem utilizadas.
Art. 18.

A S.C. compete:

I - organizar e manter atualizado, com as fichas remetidas pela S. I. ,
fichário dos bens produtivos;
li receber das Delegacias os recibos de recolhimento e .quaisquer
documentos comprovantes, autenticados pelo órgão arrecadador, para contrôle
da arrecadação das rendas patrimoniais;
III - fazer, nas fichas individuais de contrôle, os lançamentos das importâncias arrecadadas;
IV percorrer, mensalmente, os fichários dos bens produtivos, expedindo, para os pagamentos em etraeo, avisos de cobrança à Delegacia responsável .
Art. 19. A S.U. compete:
I - anotar, mensal, trimestral e anualmente,' de acôrdo com as rubricai
constantes dos fichários de bens produtivos, os dados relativos à arrecadação;
II - dar tratamento estatístico aos dados colhidos;
III estimar, com base nesses elementos, para
futuro eaercrcro, a
receita da União, no tocante às rendas patrimoniais, colaborando com
órgão
federal incumbido da elaboração do orçamento da União;
IV estudar, permanentemente, meios de valorização dos bens e de
sua utilização;
V opinar nos pedidos de próprios nacionais para uso de serviços
públicos;
VI - receber das Delegacias e encaminhar à Divisão de Obras do Ministério da Fazenda os elementos necessários à prcjetaçâo de obras de reparo, conservação, ampliação ou construção em imóvel da União:
VII - examinar todos os processos de que possam resultar incorporação
ou desincorporação de bens imóveis ao patrimônio da União.

°

°

SEÇÃO IV
Da S.A.
Art. 20.

À

S.A. compete promover os atos preliminares necessanos

à administração de pessoal, material, orçamento e comunicações e a quaisquer
atividades - meios a cargo das divisões ou serviços de administração geral
do Ministério da Fazenda, com os quais deverá funcionar perfeitamente articulada, observando as normas de trabalho prescritas pelos mesmos.
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SEÇÃO V
Da Delegacia. do Serviço do Patrimônio da União do Distrito Federal

Art. 21.

À Delegacia do S.P.U. no Distrito Federal compete:

I executar as providências necessárias à utilização mais econômica
dos bens, de acôrdo com a orientação prescrita pelo órgão central;
II executar pequenos reparos e obras de conservação nos imóveis e
mandar à D. E .• para contrôle a poeteciari, relato justificado e comprovado
das mesmas;
lU providenciar a arrecadação regular das rendas patrimoniais;
IV colaborar com o órgão central, sugerindo-lhe medidas que pareçam
mais aconselháveis para a administração dos bens.

Art. 22.

A Delegacia do S. P. U. no Distrito Federal compreende:

Seção de Cadastro (8. Cd , )
Seção de Contratos (S. Ct. )
Seção de Cobranças (S. Cb. )
Turma de Administração (T .A.)

Art. 23.

À S. Cd. compete:

I - proceder, por sua iniciativa, a investigações com o objetivo de iden,
tificar os bens pertencentes à União, remetendo à D. C. os resultados de suas
pesquisas;
11 feaer, diretamente, com a colaboração dos Ministérios que disponham de serviços aerofotcgramétrícos, ou por meio de topógrafos, especial,
mente admitidos para o trabalho, em regime de tarefa, o levantamento topográfico dos imóveis da União compreendidos na sua área de jurisdiçâc:
111 fazer o registro e orgerriear o cadastro dos bens nacionais situa,
dos na sua área de jurisdição, utilizando os dados coligidos e observando ali
normas e métodos de trabalho prescritos pela D. C., com o qual deve manter
estreita articulação;
IV - promover o registro dos atos de aquisição de imóveis;
V coleter, por solicitação da D. C. ou da D. E., dados informa.
tivos referentes à localização, descrição, preço de custo, valor atual, utilização
e possibilidades econômicas dos bens nacionais situados na área jurisdicional
da Delegacia.
Art. 24.
I -

As.

Ct. compete:

realizar contratos de aluguel, arrendamento, aforamento e sua trans-

ferência, de -acôrdo com a orientação prescrita pela D. E. e observendo, na
execução dêeses atos, as normas de trabalho prescritas pela D.A.;
11 ,...-- executar, de acõrdo com a orientação prescrita pela D.E., os atos
preliminares e necessários à compra, venda e permuta de bens, submetendo-as
eo exame da D. A. antes da efetivação dêsses contratos;
III - efetivar os contratos de que trata o número anterior, fazendo-os
publicar, quando íôr o caso, no prazo legal, encarni.nh.ando, a seguir, o processo, devidamente instruído, à D. A.
Art. 25.

ÀS. Cb. compete:

I tomar providências necessárias ao recebimento regular de aluguéis,
quotas, prestações, foros, Iaudêmíos, taxas de arrendamento e ocupação e de
quaisquer rendas provindas de bens nàcionais compreendidos na área de jurisdição da Delegacia;
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II - organizar e menter atualizado um fichário dos bens produtivos da
União situados na área jurisdicionada pela Delegacia, observando o sistema
de .registro e as normas de trabalho prescritos pela D. E., com a qual deve
JIls.nter estreita articulação;
III - extrair, para entrega em tempo oportuno aos ocupantes de bens nacionais, situados no Distrito Federal, as guias· de recolhimento de aluguéis,
quotas, prestações, foros, Iaudêmlos, taxas de arrendemento e ocupação ou
de quaisquer rendas patrimoniais para efetuação, na agência arrecadadore local, do pagamento devido;
IV providenciar as cobrançes executivas que se fizerem necessanaa;
V - estimar, para o futuro exercício, as rendas patrimoniais da Delegacia, adotando o método' de estimativa prescrito pela D.E.
-Art. ·26. À T.A. compete tomar, na Delegacia, as providências preliminares necessárias à administração do pessoal, material, orçamento- e comunicações e quaisquer atividades de odmlnistraçâo geral, observando as normas
e métodos de trabalho prescritos pela Seção de Administração .do órgão centraI, com a qual deve manter estreita articulação.

CAPÍTULO

IV

DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 27.

Ao Diretor do Serviço incumbe:

I orientar e coordenar as atívldedes do S. P. U .;
II - despachar, pessoalmente, com o Diretor-Geral da Fazenda Nacional;
III - beíxar, portarias, instruções e ordens de serviço;
IV comunicar-se, diretamente, sempre que o interêsse do serviço o
exigir, com quaisquer eutoridades, exceto com os Ministros de Estado, caso em
que deverá fazê-lo por intermédio do Diretor-Geral da Fazenda Nacional;
V submeter, anualmente, ao Diretor-Geral da Fazenda Nacional o
plano de trabalho do S.P.U.;
VI - apresentar, anualmente, ao Diretor-Geral da Fazenda Nacional relatório das atividades do S. P . U., dentro do prazo legal;
VII - reunir, semenalmente, os Diretores de Divisão para discutir e assentar providências relativas ao Serviço;
VIII comparecer às reuniões para as quais seja convocado pelo Diretor-Geral da Fazenda Nacional;
IX -inspecionar, duas vêaes por ano, as Delegacias, pessoalmente ou
por intermédio de servidor por êle designado;
X - organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho
com horário especial;
XI - determinar a execução de serviço fora da sede;
XII - promover a admissão, dispensa e melhoria de salário do pessoa'}
extranumerário;
XIII - designar e dispensar o seu secretário, os chefes de Delegacia e o
chefe da S. A., bem como seus substitutos eventuais;
XIV .,- designar e dispensar, por proposta do respectivo diretor de Divisão ou chefe de Delegacia, os ocupantes de função gratífícsda e seus substitutos na: Divisão ou Delegacia, exceto no caso de secretário;
XV expedir boletins de merecimento dos servidores que lhe forem
diretamente subordinados;
XVI "'- organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe for diretemente subordinado, bem como aprovar a dos demais servidores;
XVII elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão
até 15 dias, aos servidores em exercício no S.P. U. e propor ao Diretor-Geral
da Fazenda Nácional a aplicação de penalidade que exceder de sua alçada;
XVIII _ determinar a instauração de processo administrativo;

680

ATOS DO PODER EXECUTIVO

XIX antecipar e prorrogar (I período normal de trabalho no órgão
central e nas Delegacias;
XX propor ao Diretor-Geral da Fazenda Nacional as providências
necessárias ao aperfeiçoamento do serviço;
XXI - movimentar, de acêrdo com a conveniência do serviço, o pessoal
em exercício no órgão central do S. P . U .;
XXII
autorizar a abertura de concorrências e aprovar as respectivas
propostas.
Art. 28.

Aos Diretores de Divisão incumbe:

I orientar e coordenar as atividades da respectiva Divisão;
II distribuir pelas seções os processos por estudar;
III - despachar, pessoalmente, com o Diretor do Serviço;
IV - submeter, anualmente, ao 'Diretor do Serviço o plano de trabalho
da Divisão;
V - apresentar, anualmente, ao Diretor do Serviço, relatório das atividades da Divisão, com antecedência nunca menor de 30 dias da data de apresentação do relatório do Diretor do Serviço;
VI propor as providências necessárias ao aperfeiçoamento dos trabalhos;
VII - reunir, semanalmente, os chefes das Seções para discutir e assental' .providênciae relativas ao trabalho da Divisão;
VIII - comparecer às reuniões para as quais seja convocado pelo Diretor do Serviço;
IX - propor a organização, conforme as necessidades do serviço, de turmas de trabalho com horário especial;
X - propor a - admissão, melhoria e dispensa de extranumerários;
XI - designar o seu secretário e indicar ao Diretor do Serviço os servidores que devam exercer outras f unções gratificadas, bem como seus substitutos
eventuais;
XII movimentar; de acôrdo com a conveniência dos trabalhos, o
pessoal em exercício na Divisão;
XIII expedir boletins de merecimento dos servidores que lhes forem
diretamente subordinados;
XIV- organizar a escala de férias do pessoal da Divisão e submetê-Ia
à aprovação do Diretor do Serviço;
XV aplicar as penas disciplinares de advertência e repreensão aos
servidores em exercício na Dtvisâo E= propor ao Diretor do Serviço a aplicação' de penalidades que exceder de sua alçada;
XVI - propor ao Diretor do Serviço a antecipação ou prorrogação do
período normal de trabalho na Divisão.
Art. 29.
I -

Aos Chefes de Seção incumbe:

distribuir os trabalhos ao pessoal que lhe for subordinado;
orientar e fiscalizar a execução dos trabalhos e manter coorde-nação entre os elementos componentes da respectiva seção, determinando as
normas e métodos de trabalho que se fizerem aconselháveis;
In - despachar, pessoalmente, com o Diretor da Divisão ou Chefe da
Delegacia;
IV _ apresentar, mensalmente, ao Diretor da Divisão ou Chefe da De-Iegacia, um boletim, das atividades da Seção e, anualmente, relatório dos
trabalhos realizados, em andamento e planejados;
V propor ao Diretor da Divisão ou Chefe da Delegacia medidas
convenientes à boa execução do trabalho;
VI _ expedir boletins de merecimento dos servidores que lhes forem
diretamente subordinados;
VII - velar pela disciplina nos recintos de trabalho.
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Art. 30. Ao Secretário do Diretor do Serviço e dos Diretores de Divisão incumbe:
I atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o respectivo
Diretor, encaminhando-as ou dando a êste conhecimento do assunto a tratar;
11 - representar o Diretor, quando para isto for designado;
III - redigir a correspondência pessoal do Diretor.
A

Art. 31. Aos Chefes das Delegacias no Distrito Federal, nos Estados
nos Territórios incumbe:

I -- representar, na área de sua jurisdição, o Serviço do Patrimônio
da Uniâo;
11 - orientar e coordenar as atividades da respectiva Delegacia;
In - distribuir os trabalhos pelos diferentes setores da Delegacia;
IV baixar portarias, instruções e ordens de serviço;
V - submeter, anualmente, ao Diretor do Serviço o plano de trabalho da
Delegacia;
VI - apresentar, anualmente, ao Diretor do Serviço, relatório das atividades da Delegacia;
VII - sugerir às Divisões do órgão central providências que visem à
maior eficiência dos trabalhos;
VIII - reunir, periodicamente, os Chefes dos diferentes setores da Delegacia para discutir e assentar providências relativas ao serviço;
IX - propor ao Diretor do Serviço a admissão, melhoria e dispensa de
extranumerários;
X indicar ao Diretor do Serviço os servidores que devam ocupar
função' gratificada na Delegacia;
XI - movimentar, de acôrdo com a conveniência dos trabalhos, o pessoal em exercício na Delegacia;
XII - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes forem
subordinados;
XIII organizar a esccela de férias do pessoal da Delegacia e submetê-Ia à aprovação do Diretor do Serviço;
XIV - aplicar as penas disciplinares de advertência e repreensão aos servidores em exercício na respectiva Delegacia e propor ao Diretor do Serviço
a aplicação de penalidade que exceder de sua alçada;
XV - propor ao Diretor .do Serviço a antecipação e prorrogação do
expediente normal de trabalhe;
XVI - entender-se, em matéria de serviço, com autoridades federais,
estaduais e municipais dentro de sua jurisdição.
Art. 32. Aos demais servidores, sem funções especificadas neste regimento, cumpre executar os trabalhos que lhes forem determinados pelos
seus superiores imediatos.

CAPÍTULO V
DO HORÁRIO

Art. 33. O horário normal do trabalho será fixado pelo Diretor do
Serviço, respeitado o número de horas semanais ou mensais estabelecido para
o Serviço Público Civil.
Art. 34. O Diretor do Serviço, os Diretores de Divisão e os Chefes
de Delegacia não ficam sujeitos a ponto, devendo, porém, observar o horárlo fixado.
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CAPÍTULO VI
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 35. Serão substituídos automàtlcamente, em
pedimentos eventuais, até 30 dias;

suas faltas e Im-

I o Diretor do Serviço, por um Diretor de Divisão de cua indicação
e designado pelo Diretor-Geral da Fazenda Nacional;
11 os Diretores de Divisão e os Chefes de Delegacia, por Chefes de
Seção por êles indicados e designados pelo Diretor do Serviço;
111 os Chefes de Seção por servidores designados pelo Diretor do
Serviço, mediante indicação do respectivo Diretor de Divisão, ou Chefe de
Delegacia.
Parágrafo U01CO. Haverá. sempre, servidores previamente
para as substituições de que trata êste artigo.

designados

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕ~S GERAIS

Art. 31. O fornecimento de cópias fotográficas, fotostátícas ou heliográficas de plantas, mapas e outros documentos, quando solicitadas por Govêrno Estadual ou Municipal e particulares, será feito mediante pagamento
de taxa retribuitória cuja tabela será organizada pelo Diretor do Serviço e
aprovada pelo Ministro da Fazenda.
Art. 38. As Delegacias do S. P. U. nos Estados e Territórios reger-se_
ão, guardadas as devidas proporções, pelo estabelecido neste regimento, para
a Delegacia do Distrito Federal.
Art. 39. Cada Seção deverá organizar e manter atualizada uma coleção de leis. regulamentos, circulares, portarias, ordens e instruções de serviço que digam respeito às atividades específicas da mesma.
Art. 40. Nenhum servidor poderá fazer publicações e conferências ou
dar entrevistas sôbre assuntos que se relacionem com a organização e as
atividades do Serviço, sem autorização escrita do Diretor.
Rio de Janeiro, 23 de março de 1945. -

DECRETO N." 18.144 -

A. de Souza Costa.

DE 23 DE MARÇO DE 1945

Altera o Regimento do Serviço de Estatística Econômica e Financeira do
Ministério da Fazenda.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. -1.0 Os artigos 14 e 15 do Regimento do Serviço de Estatística
Econômica e Financeira, baixado com o Decreto n." 17.012, de 27-10-44,
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 14. Ao Diretor incumbe:
I - orientar e coordenar as atividades do Serviço;
11 - despachar, pessoalmente, com o Diretor Geral da Fazenda Nacional;
IH - baixar portarias, instruções e ordens de serviço;
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IV - comunicar-se diretamente, sempre que o ínterêsse do serviço o exigir, com quaisquer autoridades públicas, exceto com os
Ministros de Estado, caso em que deverá fazê-lo por intermédio
do Diretor Geral da Fazenda Nacional;
V assegurar estreita colaboração entre o S.E.E.F. e as repartições centrais e regionais do sistema estatístico brasileiro;
VI - executar e fazer executar as Resoluções do Conselho Nacional de "Estatística;
VII submeter, anualmente, ao Diretor Geral da Fazenda Nacional o plano de trabalho do Serviço;
VIII - apresentar, anualmente, ao Diretor-Geral da Fazenda
Nacional o relatório sôbre as atividades do Serviço;
IX propor ao Diretor-Geral da Fazenda Nacional as providências necessárias ao aperfeiçoamento do serviço;
X reunir, periodicamente, os chefes das seções, para discutir e assentar providências relativas ao serviço e comparecer às
reuniões para as quais seja convocado pelo Diretor-Geral da Fazenda Nacional;
XI aprovar planos de trabalhos, pesquisas e estudos sôbre
assuntos estatísticos;
XII opinar em todos os assuntos relativos às atividades da
repartição dependentes de solução de autoridades superiores e resolver os demais, ouvidos os órgãos que compõem o Serviço;
XIII - organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas
de trabalho com horário especial;
XIV determinar ou autorizar a execução de serviço externo;
XV - fazer publicar os trabalhos elaborados pelo Serviço;
XVI - promover .a admissão, dispensa emelhona de salário
do pessoal cextranumerárío;
XVU - designar e dispensar os ocupantes de funções gratificadas e seus substitutos eventuais;
XVIII - movimentar, de acôrdo com a conveniência do serviço, o pessoal em exercício no S.E.E.F.;
XIX expedir boletins de merecimento dos funcionários que
lhe forem diretamente subordinados;
XX organizar e alterar a escala de férias do pessoal que
lhe fôr diretamente subordinado e aprovar a dos demais servidores;
XXI - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de
suspensão até 15 dias, aos servidores em exercício no S.E.E.F., e
propor ao Diretor-Geral da Fazenda Nacional a aplicação de penalidade que exceder de sua alçada;
XXII - determinar a instauração de processo administrativo;
XXIII
antecipar, ou prorrogar, o período normal de trabalho.
"Art. 15.

Aos chefes de seção incumbe:

I - dirigir e fiscalizar os trabalhos da respectiva seção;
II - distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes fôr subordinado;
lU orientar a execução dos trabalhos e manter a coordenação entre os elementos componentes da respectiva seção, determinando as normas e métodos que se fizerem aconselháveis;
IV despachar pessoalmente com o Diretor do Serviço;
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v-

apresentar, mensalmente, ao Diretor um boletim dos tra,
respectiva seção, e, anualmente, um relatório dos ira.
balhos realizados, em andamento e planejados;
VI - propor ao Diretor medidas convenientes à boa execução

balhoa da

dos. trabalhos;
VII. - responder às consultas que lhes forem feitas por inter.
médio do Diretor, sôbre assuntos que se relacionem com as Suas
atribuições;
VIII - distribuir t» pessoal de acôrdo coro a conveniência do
serviço;
IX ----,. expedir boletins de merecimento dos funcionários que
lhes forem diretamente subordinados;
X - organizar e submeter à aprovação do Diretor, a escala de
férias do pessoal que lhes Jôr subordinado, bem como as altera.

ções subseqüentes;
XI - aplicar as penas disciplinares de advertência e repreensão
aos servidores em exercício na seçêo e propor ao Diretor da Divisão a aplicação de penalidade que exceder de' sua alçada;
XII - velar pela disciplina e manutenção do silêncio nos recintos de trabalho."
Art. 2.° Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de j anelro, 23 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETüN.o 18.145 -

DE

23

DE MARÇO DE

1945

Altera o Regimento da Divisão de Obras do Ministério da Fazenda

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere' o ertigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O'<art , 9.° do Regimento da Divisão de Obras do Ministério
da Pezenda, baixado com o Decreto n.? 16.603, de 15-9-44, passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 9. 0

Ao Diretor da Divisão incumbe:

I dirigir,coordenar e fiscalizar os trabalhos a cargo da
D.Ob.;
II - despachar, pessoalmente, com o Diretor-Geral da Fazenda
Nacionel ;
III - opinar, em matéria de sua competência, nos papéis que
tenham de ser submetidos à apreciação do despacho do Diretor-Geral
da Fazenda Nacional;
IV propor eo Diretor-Geral da Fazenda Nacional as medidas necessárias ao aperfeiçoamento ou à mais fácil e pronta execução
dos serviços;
V -...;. designar e dispensar os ocupantes de função gratificada;
VI - indicar ao Diretor-Geral da Fazenda Necional o servidor
que deverá ser designado seu substituto;
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VII baixar instruções para orientação dos trabalhos da Divisão;
VIII - antecipar OU prorrogar o período normal de trabalho da
Divisão;
IX - organizar e alterer a escala de férias do pessoal que lhe
fôr diretamente subordinado, bem como aprovar a dos demais servidores da repartição;
X - elogiar os seus subordinados e, quando fôr o caso, imporlhes penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 15 dies, representando ao Diretor-Geral da Fazenda Nacional sempre que ao caso
couber a aplicação de penalidade meter:
XI organizar, anualmente, o plano de trabalho da Divisão,
submetendo-o à aprovação do Diretor-Geral da Fazenda Necional;
XII - preencher boletim de merecimento dos funcionários que
lhe são diretamente subordinados;
XIII - movimentar o pessoal em exercício na Divisão;
XIV apresentar, anualmente, ao Diretor-Geral da Faeende
Nacional, relatório dos trabalhos da Divisão;
XV remeter ao Diretor-Geral da Fazenda Nscíonal e à Divisão de Edifícios Públicos do D. A. s. P. súmulas periódicas das
obras em andamento e cumprir as determinações de ordem técnica
emanadas desta última, por fôrça' de suas atribuições legais;
XVI designar os membros de comissões destinadas ao julgamento de concorrências;
XVII _ presidir às sessões públicas destinadas à realização
de concorrêncíes ou delegar essa atribuição a quem julgar conveniente;
XVIII _ comunicar-se diretamente, sempre que o interêsse do
serviço o exigir, com quaisquer autoridades, exceto com os Ministros
de Estado, caso em que deverá fazê-lo por intermédio do DiretorGeral da Fazenda Nacional;
XIX - promover a admissão, dispensa e melhoria de salário
do pessoal extranumerário;
XX reunir, periodicamente, os chefes de seção para discutir
e assentar providências relativas ao serviço e comparecer às reuniões
para as quais seja convocado pelo Diretor-Geral da Fazenda Nacional;
XXI organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas
de trabalho com horário especial;
XXII determinar ou autorizar a execução do serviço externo;
XXIII determinar a instauração de processo administrativo" .
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.
A. de Souza Costa.
DECRETO Nvv 18.146 -

DE 23 DE MARÇO DE 1945

Aprova alterações é,e estatutos da SANTA CRUZ Companhia de Seguros
Gerais.
Não foi publicado ainda no "Diário Oficial" por falta de pagamento.
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DECRETO NP 18.147 -

DE 23 DE MARÇO DE 1945

Re[Jula a concessão de auxílio para transporte, ajuda de custo e diárias ao.!!
funcionários diplomáticos e consulares.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto--lei
n." 7.410, de 23 de março de 1945, decreta:
Art. 1.0 Aos funcionários da carreira de Diplomata, removidos para
qualquer pôeto, quando a remoção importar o deslocamento de uma para
outra cidade, serão concedidos:
a) auxílio para seu transporte e de sua família; e
b) ajuda' de custo para atender aos demais gastos de

viagem e aos de

nova instalação.
§ LO Para a concessão do auxílio a que se refere o presente artigo,
são consideradas pessoas da família do funcionário:

I -

a espôsa:

II - os filhos e enteados menores ou incapazes;
III - as filhas e enteadas solteiras;
IV - os tutelados e curatelados indigentes.
§ 2. 0 As Ministros Plenipotenciários, Ministros Conselheiros e Cônsu,
lee-Geraís será concedido auxílio para transporte de um serviçal, de que se

façam acompanhar.
§ 3.° Aos Primeiros e Segundos Secretéríos, Cônsules, Cônsules Adjuntos e Vice-Cônsules, com filhos menores de 12 anos, será, igualmente, concedido auxílio para transporte de um serviçal, de que se façam acompanhar.
Art. 2.° O auxílio para transporte será na razão da distância entre os
diferentes postos, de acôrdo com os registros .organizados pelo Ministério
das Relações Exteriores, e na base de Cr$ 1,80 por milha ou fração.
§ 1.0 Em relação aos menores e serviçais, o cálculo será feito na seguinte base:
menores de 2 a 6 anos - Cr$ 0,60 por milha ou fração;
menores de 6 a 12 anos - c-s 1,20 por milha ou fração;
serviçais Cr$ 1,40 por milha ou fração.
§ 2.° Quando os postos não puderem ser alcançados diretamente por
navegação marítima, será concedido ao funcionário um suplemento até a
importância de 20% sôbre o quantitativo. do auxílio para transporte.
§ 3.° Quando, por falta de outro meio de transporte, ou por conveniência do serviço, viajar o funcionário por via aérea, ser-lhe-á concedido
um suplemento até a importância de 40% sôbre o auxílio para transporte.
§ 4. 0 Na fixação dos suplementos referidos nos parágrafos anteriores
serão consideradas as peculiaridades de cada caso concreto.

Art. 3.G
tabela:

A ajuda de custo será concedida de ocôrdo com a seguinte

.

.........
Ministro Plenipotenciário .
Ministro Plenipotenciário, Ministro Conselheiro e Cônsul~Geral ..............
C1. L - Primeiro Secretário e Cônsul . . . . . . . . . . .
C1. K - Segundo Secretário, Cônsul e Cônsul Adjunto .. . . . . . . . . . . . . ..................
...................
C1. J - Vice-Cônsul
C1. N
C1. M

-

-

C,S

27.000,00

C,S
C,S

21. 000,00
15.000,00

c-s

12.000,00
9.000,00

C,$
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§ 1.0 A ajuda de custo será acrescida- de 50 % quando se tratar de funcionário de classe M ou N, designado pela primeira vez para chefiar qualquer pôsto, em caráter efetivo, ou funcionário da classe N, desígnedo para
exercer, em comissão, as funções de Embaixcdor .
§ 2.° Se a remoção se verificar dentro do mesmo país, a ajuda de
custo sofrerá uma redução de 50 % ,
§ 3.° Nos casos de primeira remoção para o exterior, a ajuda de custo
será acrescida de 10 %'

Art. 4,° Ao funcionário que se aposentar quando em exercício no ex-terior serão concedidos auxílio para transporte e ajuda de custo, na forma
dos artigos anteriores.
Art . 5.° O funcionário que vier ao Brasil, em férias extraordinárias, bem
como o que fôr demitido ou posto em disponibilidade por medida disciplinar,
receberá ap enas auxílio para transporte, na forma dos arts. 1.0 e 2.°.
Art. 6,° Os que, a pedido, forem removidos ou permutarem seus postos,
ou dêles forem autorizados a se ausentar por motivo pessoal de fôrça maior,
não terão direito a auxílio para transporte e ajuda de custo.
Art, 7,° O funcionário que, a serviço, se deslocar' dÔ/ cidade onde estiver em exercício, receberá auxílio para seu transporte, na forma do art. 2,°,
e a seguinte diária:
Cl. N

-

.' .. , ....

.

Cr$

-720,00

Cl. M

Ministro Plenipotenciário, Ministro Conselheiro e Cônsul-Geral , . , ....
..' , , ...

Cr$

480,00

Cl. L

Primeiro Secretário e Cônsul

.. , . " , . , .,...

Cr$

240,00

Cl. K

Segundo Secretário, Cônsul e Cônsul Adjunto

Cr$

180,00

Cr$

120,00

Cl.

J -

Ministro Plenipotenciário

,

.

Vice-Cônsul

.... ' " , .. , ..

,

,.,.,'

..

§ 1.0 O funcionário chamado a serviço à Secretaria de Estado receberá
apenas o auxílio para seu transporte.
§ 2.0 No caso de entrega de credenciais e de visitas a Chefes de Govêrno junto aos quais estejam cumulativamente acreditados os Chefes de
Missão, caberá a êstes, além do auxílio para seu transporte, metade da diária
de que trata o presente artigo.
§ 3,° Não será considerada, para efeito de concessão de diárias, a direção interina de Missões Diplomáticas ou Repartições Consulares pelo funcíonário efetivamente lotado em outro pôsto, cabendo-lhe apenas, nêsse caso, o
auxílio para seu transporte,

Art, 8.° O funcionário que receber auxílio para transporte ou ajuda
de custo e que, por qualquer circunstância, não puder seguir para seu põsto,
deverá restituir a importância recebida, logo que ficar sem efeito sua remoção
ou designação, deduzidas as despesas que comprove já ter realizado para essa
viagem.
Parágrafo único,

Em caso de falecimento, a família não é obrigada

à restituição,
Art, 9.° Para os efeitos dêste decreto, os Embaixadores em cormssao
são equiparados aos Diplomatas, classe N; os ocupantes do cargo de Conselheiros Comercial, padrão M, aos Diplomatas, classe M, e os Auxiliares de
Consulado, padrão N, aos Diplomatas, classe J.
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Parágrafo uruco . Os Embaixadores em comissão, não pertencentes &
carreira de Diplomata, e os Conselheiros Comerciais receberão auxílio para
transporte e ajuda de custo, quando exonerados no exercício de suas funções

no exterior.
Art. 10. Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS

P. Leão VelIoso.

DECRETO

N.O

18.148 -

DE

26

DE MARÇO DE

1945

Modifica o Regimento do Departamento Nacional do Trabalho

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo -74. letra a. da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os dispositivos adiante enumerados, do Regimento do Departamento Nacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, aprovado pelo Decreto n.? 13.001, de 27 de julho de 1943, passam
a ter a seguinte redação:
Art. 4.° O Diretor-Geral do D. N . T. e cada Diretor de Divisão terão um Secretário, por êles designados.
Parágrafo único. O Diretor-Geral terá ainda um Auxiliar, por
êle também designado.
Art. 30 .
.................

XVI -

..

.

~

designar o seu Secretário,. o seu Auxiliar e os Chefes

de Seção

Art.

31.

Parágrafo unrco . Compete ainda
designar os respectivos Secretários.
Art. 34 .

aos

Diretores

de

Divisão

Aos Secretários incumbe:

I - atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o respectivo Diretor; encaminhando-as ou dando a êste conhecimento do
assunto a tratar;
II - representar o Diretor quando para isso fôr designado; e
IH redigir a correspondência pessoal do Diretor.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre. Marcondes Filho.
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DECRETO N.? 18.149 -

689

DE 26 DE MARÇO DE 1945

Dispõe sôbre o interstício para as promoções no Exército

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para as promoções no Exército durante o corrente ano ficam
os interstícios constantes do art. 13 do Decreto-lei n.o 5.625, de 28 de junho
de 1943, reduzido para:
-

'Tenentes-Coronéis - 18 meses.
Segundos Tenentes 12 meses.

Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO V ARGA-S .

Eurico G. Dutra.

DECRETO N." 18.150 -

DE 26 DE MARÇO DE 1945

Cria o 1.0 Batalhão de Infantaria Motorizado do Grupamento de Infantaria

da

Divisão Motomecanizada

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criado, para instalação imediata, o 1.0 Batalhão de Infantaria Motorizado do Grupamento de Infantaria da Divisão Motomecaniaada
(1.0 B. LMt/D.M.), com sede provisória em Santa Cruz (Distrito Federal),
aproveitando os elementos compatíveis do 2.0 Batalhão de Caçadores.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N,? 18.151 -

DE 26 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos onze (11) cargos da classe C, da carreira
de Artífice, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vagos em virtude da aposentadoria de Arnaldo Guedes Filho e da promoção de Ângelo
Carlos de Abreu Teixeira, Antônio Menezes Nunes, Astrogtlda da Silveira,
Cal. de Leis _

VaI. II

]'. 44
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Carlos Lopes Pereira, Conceição de Sousa, Guilherme Cirilo. do Carmo, Isaura
dos Santos Silva, Manuel Rafael de Almeida, Onélía Ferreira Matos e Verter
Rocha. de Almeida, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art . 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26- de março de 1945, 124,° da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO

N.O

18.152 -

DE

26

DE MARÇO DE

1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. -1.0 alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe B, da carreira de
Cozinheiro, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vagos em virtude
da aposentadoria de João Barbosa da Fonseca e João Raimundo Barbosa, fi~
cando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, J24.0 da Independência e 57.0
da .República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra,

DECRETO N.o 18. 153 -

DE

26 ois MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea li, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos quatorze (14) cargos da classe B da carreira de Servente, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vagos
em virtude da aposentadoria de justino Rosa, Luís Vitor dos Santos e Verter
de Vasconcelos, da exoneração de Amélio João Terceiro Fiório, do falecimento
de Joaquim Ferrão, da demissão de José Felipe de Oliveira e da promoção
de Alexandrino Batista do Nascimento, Alfredo Jofre, Armando de França
Mendonça, Custódio Maria, Jesus Coronas Martinez, João Antônio Ferraz,
Joaquim Martins dos Santos e Raimundo Fialho das Chagas, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N.? 18.154 -

DE 26 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2) cargos de Chefe de Portaria padrão
G, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vagos em virtude da
aposentadoria de Aníbal Vale da Silva Lima e Francisco de Sousa Eitel, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do
Quadro Permanente do referido Ministério.

Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0da República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N." 18. 15S -

DE 26 DE MARÇO DE 1945

Altera a Tabela Numérico Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola
de Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. LO Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola de Aeronáutica,
do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil cruzeiros) anuais,
correrá, no presente exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal; Consignação II
- Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n." 13
- .Mínistérío da Aeronáutica, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3,0

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0da República.
GETULIO

VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO MINISTRO -

e»
'"
'"

ESCOLA DE AERONÁUTICA

TABELA NUMÉ RICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SUUAÇÃO ATUAL

11
Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

.~:ifi,C~, '.', .. ,.

3
3
3
5

.. ,., .. ,
........................
•. .. ... ... . .. ... ... ... . .
. ... .. .. .. . ... .. .. ... ...

___6_ _

I

••••••••••••••••••••••••

II

XI
X
IX
VIII
VII

I

Número
de
I
funções \

Tabela

O'dináda'
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária _

I

I
2
4
6
8
10
30

A

1 ... .

T

.. ...

dE''''

~~l.l.a.r ~ ~c~: .o~:~

.. I

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

........................
_
'. . .. . .

I

I'

XI
X
IX
VIII
VII

-

\

1

.. ,

I

I

Tabela

~

m

'"
O

XI
X
IX
VIII
VII

I

;g

'"''""

'"

"
.ê'.,"

I

I A T dE" ,I[
2
... . ~~1.1.a~ ...e.. . ~~:t.o~:~
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57

j

I

r: . . . . I

35

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

\

I Referência

3 \ ........
1
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. \

1

20

Séries funcionais

~
XI
X
IX
VIII
VII

I

1

2

1:

I

-

_

I! :::::: ~ : : : : :: : :: : : .: : : : :

~-1-:-1

I

_I
I

__:_1
1

. '.' ....................
,

ftl~,.t~~

VII

I
11

I

g;~~~:;~:

Ordinária

I O,dináda

XIV
XIII

I
XI

;
::::::::.: :::::: :.: :.: .:
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-+1······.................. ,

I

I

Ordinária
O,diná,ia

II

2

XIV
XIII

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

2

..•.•.•
I
1I

-~I

R.a~:~téc~~i~

.... "

m

e

O

VII

XV

-+1........................
'4

~

ri

VIU

g
I

1I1~~t~~.........

1

_

I
I
I
I

Inspetor de Alunos

VII

2

I~

VIII

vi~

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

I

Inspetor de Alunos

~

XI
X

~ I ::::::::::::::::::::::::

I

3

~~t~~Í.s~j.c~.. . . . . . . .

I ..'

I

I

I

"X'"

'"
'"
C
a

~

o

1I

XVII

I

Radiotécnico Auxiliar!

I

XII

II

oo,
'"
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(::<) DECRETO N.O 18.156-nE 26 DE MARÇO DE 1945

Cria funções na Tabela Numérica. Ordinária de Extranumerário-mensa.lista do
Juízo de, Menores.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Ccnstltuíção, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranume_
râno-mensellsta do .Iuíao de Menores, da Justiça do Distrito Federal, duas
funções de auxiliar de escritório, referência VII.
Art. 2.° A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 13.200,00 (treze mil e duzentos cruzeiros) anuais, correrá
à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário
Subconsignação 05 Mensalistas, Anexo 0.° 18 Ministério da Justiça
e Negócios Interiores, do Orçamento Geral da República para 1945,

Art. 3.°

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Agamemnon Magalhães.

DECRETO N.o 18.157 -

DE 26 DE MARÇO DE 1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto
de Biologia Animal, do Ministério da Agricultura

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-tigo '74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto de Biologia Animal, do
Departamento Nacional da Produção Animal, do Ministério da Agricultura.
Art. 2.°

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, '124,0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO ANIMAL -

INSTITUTO DE BIOLOGIA ANIMAL

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

1I

SITUAÇAO ATUAL

Número
de

funções

I

I
I

11

Referência

Séries funcionais

i

I
I

I
I

Número
Tabela

de

funções

I
I

I

I

I
_ 1\
1

3

5

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

--ro-j

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

i

I

Ordinária

VI

\ Ordinária

V

Ordinária

3

8

I

I

-'-1

I

II
I

I

I

II

II

VII

I

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

VI

\

........................ 1

V

\

I

3

I

I
IX

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

2

I
I

II

Desenhista

Laboratarista

VII

Referência

I'

I

Laboratarista

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

I

I

I
2

11

Séries funcionais

I

I

I
I

I

I

I

I

Tabela

~

o

"'

'"

o

-o
o
o

"'"
",.,C'"
~

X

~

ao
ss»

ct
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DECRETO N.? 18. 158 -

DE

26

DE MARÇO DE

1945

Cria as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de ExtranurnerárioN
'mensalista do Distrito do Centro. da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura, e dá outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artí.,
.go 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, de conformidade com a relação .anexa, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de E:xtranumerárío-mensalista, do
Distrito do Centro, da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Depaj-,
tàmento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 2. 0 As funções transferidas continuarão preenchidas pelos seus
atuais ocupantes, cujos nomes constam da relação anexa.
Art. 3.° Ficam substituídas, pelas que acompanham o presente decreto.
as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar de Extranumerário-msne.,
lista da Divisão de Fomento da Produção Mineral, dn Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° A despesa com a execução do disposto nêste decreto, na importância de Cr$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos cruzeiros)
anuais, correrá, no presente exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconslgnaçâo OS" Mensalista,
do Anexo n.? 14 - Ministério da Agricultura, do Orçamento Geral da República, para 1945.
Art. 5.° Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles

MINISTERIO DA AGRICULTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL -- DIVISÃO
DE FOMENTO DA PRODUÇÃO MINERAL
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

Número
de
funções

Séries funcionais

I
I

,i

Referência

Artífice

IX

---11
I

4

4
4

5
6

I

!

. . ." : " :
1
I ••.•...•...•.•.• : •.•••••••••••..•...•. 1

XI

I ..:.: :::. :::::::': ': :': ': ': ': :': ':::::': :': ~ ::::I

IX
VIII

----I
23

A~~iU.a~ ~~

I

I

X

VI!
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Número
de

Séries funcionais

Referência

funções
Assistente Jurídico

XXlI
XVII

2

1
3

r
13

).

-\

.

~~~~~~i~~

XXIl

..

13

2

II

--I

~~s.pe.t~~

2

rI

_1[

Leboretoriete-

2

\

xv

I
(

IX

\

2

I

Mestre

XIlI

2
--I······································

2
Prático de Engenharia

xv

1

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

4

XlV
XIlI

5
10

1

XlII

3
3

XlI
XI

7

XlI

2

2
1

_2 1
2

1

Topógrafo

I
\

XIIl
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TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Número
de
funções

I

I

Séries funcionais

Referência

[

I
I
2

I
4

I

I

Auxiliar

XI

I

Auxiliar

IX

f

II
I
I

Servente

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

VIlI

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL' - DIVISÃO DO FOMENTO DA PRODUÇÃO MINERAL
- DISTRITO DO CENTRO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

. SITUAÇÃO ATUAL

I

I
Número \

de

Séries funcionais

II

funções r

I
1

I

I Engenheiro (D.F.P.M.)
I

I

'1

I

I
I

\

1
1

I Sondador
I Sondador

I

(D.F.P.M. )
(D.F.P.M.)

..

I

..

I
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I
I
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1
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I

XIV
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1

I

I

Mestre

I · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
I
-2\
I
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1
1

1
1
1
1
1

5

IX

I

I

--I

~.e~~~~~s~~....... .

1

Ordinária
Ordinária

I

· ......

1

---
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........................
........................
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.......................
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XIV
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I
I
I
I
I
I
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I

I
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Número
Tabela

Engenheiro (D.F.P.M.)

./

XXII

Ordinária

2

Médico (D.F.P.M.) , ... 1

XX!:

Suplem.

2

I Prático de -engenharfa

I

F. P. M.)

XV

Ordinária

XV

Ordinária

Proletador auxiliar (D. F.

I

P.

M.)

.

··········1

1

2
1

I

II

2

Referência

i Médico

I

I

I

I

Tabela

,.
C5
00

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

XXII

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

XXII

§

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

XV

"'"
"
'"COo

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

XV

'I'opôgrafo

I

I

(D.

..........

I
I
I

I
I
I

I

1

1

Séries funcionais

de
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r

I
I

I

I

Armazenista

I Desenhista

tl

o

X

>03

I

~
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DECRETO N.o 18.159 -

Cria

DE 26 DE MARÇO DE 1945

as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar de Bxtrenumerériomensalista da Seção de Fomento Agrícola em Minas Gerais, do Ministério
da Agricultura, e dá outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-tigc 74, letra a, da Constituição,. decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, de conformidade com a relação anexa, as Tabelas
Numéricas, Ordinária e Suplementar de Extranumerário-mensalista da Seção
de Fomento Agrícola em Minas Gerais, da Divisão de Fomente da Produção
Vegetal, do Departamento Nacional da Produção Vegetal, do Ministério da
Agricultura.
Art. 2.0 As funções transferidas continuarão preenchidas pelos seus atuais
ocupantes, cujos nomes constam da relação anexa.
Art. 3.° Ficam substituídas pelas que acompanham o presente Decreto,
as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista da Divisão de Fomento da Produção Vegetal, do Departamento Nacional
da Produção Vegetal, do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 162.600,00 (cento e sessenta e dois mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá, no presente exercício, à conta. da Verba' 1 - Pessoal,
Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas,
do Anexo n.v 14 - Ministério da Agr-icultura, do Orçamento Geral da Repú-,
blíca para 1945.
Art. 5.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, 124,0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO VEGETAL DE FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

DIVISÃO

'.l'ABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Agrônomo

XV

15
15
Auxiliar de Agrônomo
3

XI

5

X

5
4
15

IX
VIII

32

vIÍ
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Número
de

Séries funcionais

Referência

funções

I
i
I
7
I ......................................I
---I
I

I

Auxiliar de Artífice

VI

I
I

7

I
I

I
7"

::::::::::'. :::'. '. '. ::'. '. :'. '. :::'. '. '. '. '. '. '. ::::I

I1

8
8

I

--I
15

. Auxiliar de Escritório

..................................... ·1
...................................... /
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I

49

Armazenista
4

16

X

IX
VlII
VII

I
I

::::::'. :::::::::: :::::::::::::::::::::I
I

12

XI

XI
VlII

Artífice

IX
VIII
VII

I
2
2

2
3

1\

II

----I
9
I
I

Inspetor

XIV
XlII
XII

XI

ATOS

Número
de
funções

Séries funcionais

I
I
I
I

I:

I

I

2

I

I
I
2
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I
I
I
I
I
I
I

Referência

Guarda

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

IV

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

11l

Motorista

Xl

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :1

X

I

I

I
I
I
Motorista Auxiliar
I
I
I . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . \

V11l

..................................... '1

Vll

I

I

I

4

5

I
I
I
I
I
I
I

9
9

2
2

I
I
I
I
I
I

I
I

II
......................................I
Praticante de Escritório

VI

I
Estacionário Auxiliar

II

II ..................................... '1

V

I
I

I
I
I

i

1
1

I
I
I
I

Servente

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

VI
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:

:
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:

:
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:
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:
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o
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•
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XVlI
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XIV
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XXlI
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XVllI

o
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Agrônomo
1

.....

1

XVII

2

Agrônomo (D.F.P.V.) ...

XV

1

Auxiliar de Agrônomol
(D. F. P. V.) ........ !

XI

I

4

"'

Mestre (D.F.P.V.)

Ordinária

(D. F. P. V.) ........

.... I
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I

I

XVII
XVI
XV
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XI
X
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1
I
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2
2
2
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VIII

Ordinária
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~
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o
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o
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r
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!

i
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I

I

.
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-

2

I ........................
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3

Ordinária

4

-
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I

i

<
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,
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XII
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DE 26 DE MARÇO DE 1945

Declara. suprimida uma função vaga na Tabela numérica S.uplementar de Extranumerário-mensalista da Escola Técnica de Curitiba.

o Presidente da República, usando da atribuição de que lhe confere o artigo 74, letra 8, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 E' declarada suprimida uma função vaga de Professor de Ensino Industrial (Geografia e História), referência XX, da Tabela numérica
Suplementar de Extranumerário-mensalista da Escola. Técnica de Curitiba,
da Divisão de Ensino Industrial, do Departamento Nacional de Educação,
do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2.0 O presente decreto vigorará a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VÀRGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.O 18. 161

~

DE 26 DE MARÇO DE 1945

Revoga o Decreto n.o 16.641, de 22 de setembro de 1944, na parte em que
concedeu subvenção à Faculdade de Farmácia e Odontologia de Meneue
Amazonas.
O Presidente da República, usando da atribuição de que lhe confere o artigo 74, letra <1, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica revogado o Decreto n.v 16.641, de 22 de setembro de
1944, na parte em que concedeu- a subvenção ordinária de Crs 15.000,00 à
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Manaus, de Manaus (n.? 13, Amazonas) .
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N? 18 .162

~

DE 26 DE MARço DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo74, letra a, da Constituição, e nos têrrnos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo de Auxiliar Acadêmico, padrão C,
do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude da
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exoneração de Dortval de, Morais, devendo a dotação correspondente ser lQ.
veda a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministéno.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.()
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Coosneme.

DECRETO N.O 18.163 -

DE

26 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atr-ibuicào que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do ~rt 1.0, alínea n, do De-

ereto-lei 0.° 3.195, de 14 de abril dei 1941, decreta:

Art . 1.0 Fica suprimido um cargo da classe 4, da carreira de Patrão,
do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em VIrtude
da aposentadoria de Francisco Antônio da Silva, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art , 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, 124. 0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cepenema,

DECRETO N.O 18.164 -

DE 26 DE MARÇO DE 1945

Aprova projeto e. orçamento para obras na Estrada de Ferro D. Tereza Cristina
O Presidente da República, usando' da atribuição que lhe confere o artigo 7.4, alínea a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto e respectivo orçamento que com
êste baixam, rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de
Estradas de Ferro, na .ímportêncía de dois milhões, setecentos e cínqüenta e
sete mil, duzentos e 'cinqüenta e quatro cruzeiros e trinta centavos (Cr$
2.757.254,30), para a construção, na Estrada de Ferro D. Tereza Cristina, do
sub-ramal da Mina do Mato, ligando o ramal de Treviso à bacia carbonífera
do Município de Cresciúma, no Estado de Santa Catarina.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1945, 124. 0 da Independência
da República.

G

57.0

GETúLI VARGAS.
João de Mendonça Lima.

DECRETO N. o 18.165 -

DE

26 DE MARÇO DE 1945

Aprova novos projetos e orçamento relativos à construção de um desvio e
obras complementares n~ estação Silva e Oílveire, da Rêde Mineira de

Viação.
Não foi publicado ainda no "Diário Oficial" por falto. de ·pagamento •.
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DECRETO N. 0,18.166 -
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DE 26 DE MARço DE 1945

A.prova a refonna dos estatutos para o aumento de capital do Banco de Crê..
dito Real de Minas Gerais S .A., com sede em Juiz de Fora, Estado de!,
de Minas Gerais.
Não foi publicado [linda no "Diário Dficial" por 'falta de pagamento ,

DECRETO N.o 18.167 -

DE 27 DE MARço DE 1945

Autoriza o Ginásio do Estado, com se4e em Baurú, no Estado de São PavIo..,
a funcionar coma colégio.
Não foi publicado ainda no "Diário Oficinl" por falta de pagamento.

DECRETO N. o 18.)68 -

DE 27 DE MARço DE 1945

Autoriza a Emprêsa Ítalo Fluminense de Eletricidade a modificar e ampliar
suas instalações em Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro.
N5.o foi publicado airada no "Diário .Oficiel" por falta de pagaccento .

DECRETO N.o 18.169 _

DE 27 DE MARÇO DE 194·5

Cassa o reconhecimento concedido à Escola Industrial Nossa Senhora do
Calvário, com sede em Catanduva

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do § 5. 0 do ort . 60 da lei orgânica do ensino industrial, decreta:
Art. 1.0 E' cassado, a pedido, o reconhecimento concedido à Escola
Industr-ial Nossa Senhora do Calvário, com sede em Catanduva, no Estado
de São Paulo.
Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de suo.' publicação.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Ceponeme

DECRETO N.o 18.170 -

DE 28 DE MARÇO DE 1945

Extingue cargo excedente

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

7.12
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Art. 1.0 Fica extinto urn (1) cargo da classe E da carreira de ~alculista
do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, vago em Virtude d
exoneração de Rodolfo HansWursig Pourchert, devendo a dotação correspon~
dente sei." levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro e Minis~
térío ,

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124. 0 da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.

DECRETO

N.O

18.171 -

DE

28

DE MARÇO DE

1945

Extingue cargo excedente

o Presidente da República,' usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-Ieí n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo da classe I da carreira de Desenhista
do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, vago em virtude da
exoneração de Marino Veríssimo da Fonseca, devendo a dotação correspon~
dente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaI1es.

DECRETO N.? 18.172 -

DE

28 DE MARÇO DE 1945

Extingue cargo excedente

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De~
ereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo da classe G da carreira de Estatísfico-Auxiliar do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, vago em
virtude da promoção de Lineu Maria Vieira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da COI!ta Corrente do mesmo Quadro e Ministério.
Art. ~.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124. 0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonic Sellee,
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DECRETO N.? 18.173 -

O Presidente

DE

28

DE MARço DE

'1945

Extingue cargo excedente
da República, usando da atribuição que lhe confere o

art. 74·, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1-,0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe F da carreira de Dactilógrafo do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vago em virtude da nomeação para outro Ministério de Branca Luisa Rondou, devendo
a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro
Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0 da,
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 18. 174 -~ DE 23 MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea fi, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14' de de abril de 1941, dcereta:
Art. 1:0 Ficam suprimidos três (3) cargos da classe B da carreira de
Observador Meteorológico do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vagos em virtude das promoções de Luís Laranjeira França e de Nabor
Pedro Mascarenhas e da- aposentadoria de Vicente de Paula Cavalcanti, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do
Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Aoolonio Selles.

DECRETO N.O 18.175 -

DE 28 DE MARÇO DE 1945

Suprime ca'l'go extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe C da carreira de Servente do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vago em virtude
do falecimento de Regulino Pereira Monteiro, devendo a dotação correspon-
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dente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do re-ferido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da Repúblíca .
GETULIO VARGAS.

Apolcnio

DECRETO N.O 18. 176 -

DE

ssu««

28 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos rêrmos do artigo 1.0 do Decreto-lei
0.° 3.195 de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da classe 4 da carreira de Contínuo
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da promoção de Luís Garcia da Silva, devendo a dotação correspondente ser levada
a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições -ern contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sccee Cosia.

DECRETO N. ° 18.177 -

DE

28 DE MARÇO DE 1945

Ainda não foi remetido à publicação.

DECRETO N,? 18.178 -

DE

28 nn MAnço DE 1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere e artigo 74, letra a, da Constituição, e nos" tênues do artigo 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 4 cargos da classe B da carreira de Trabalhador do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude
da aposentadoria de Alexandre Gomes Moreira, João Lourenço de Castro, An~
tônio Nunes da Mota e da promoção de Ascendino Pereira, ficando sem aplicação a dotação correspondente ..
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de j aneiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.O 18: 179 '-.:. DE 28 DE MARÇO DE 1945

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

Art. 1.0 Ficam suprimidos 8 cargos da classe C da carreira de Servente do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda. vagos em virtude
da exoneração de Belmiro .Tocentlns, Carlos Ferreira Serpa Filho, da aposentadoria de João Cosme, Luis Gonzaga Sousa Campos, Miguel Caetano
da Silva, da promoção de Bibiano Ribeiro de Vasconcelos, Francisco Moreira, José Cabral de -Lucena, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
de República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N,? 18.180 -

DE 28 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuiçâc que lhe contere o artigo 74, letra a, da Constituição, e ncs têrmos do art. 1.0, alínea fi, do Deereto-lei 0.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art , 1.0 Ficam suprimidos 2 cargos da classe C da carreira de Servente (Decreto-Ieí n.? 145, de 1937) do Quadro Suplementar do Ministério
da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Boaventura da Silva Quedros e Manuel Inácio Alves, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
de República.
GE'tULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 18.181 -

DE 28 DE

MARÇO

DE 1945

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituíçêo, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Oeereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941,· decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo. da classe B da carreira de Operário
de Artes Gráficas do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago
em virtude da promoção de Fulgêncio Rodrigues da Silva, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrádo .
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

'if6
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DECRETO N.o 18.182 -

DE

28

DE MARÇO DE

1945

Suprime cargos extintos
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o aI.'~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195. de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos 4 cargos da classe 3 da carreira de Patrão
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da
promoção de Florêncio Malaquias do Sacramento', Antônio Nunes Ferreira
Artur José dos Santos e Alfredo Machado da Silva, ficando sem aplicacã~
a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 18.183 -

DE

28

DE MARço DE

1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 12 cargos da classe 3 da carreira de Mari~
nheíro do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude
do falecimento de Joaquim Antônio Tavares e RamonMarques, da aposentadoria de Paulino da Costa Reis. Percílio Silva, Otávio Batista Duarte
e Gaudêncio Pedro de Sousa, da promoção de Alfredo Correia Pinto, j oão
Marques da Silva, Paulo Jacinto Machado, -Deolindo Gonzaga da Purificação, Bernardino Marinho de Quei'roz e Cesário Ramos da Silva, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art. 2,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 18.184 -

Suprime:

DE

Cata0

28

DE MARÇO DE

1945

extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1,0, alínea n, do Decreto-lei n,o 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da classe 3 da carreira de Foguista
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da pro-

ATOS

moção de
pondente.

no PODEH EXECFfIYO

717

Maurílio Dias Lopes, ficando sem aplicação a dotação corres-

Art. 2. 0

Revogam-se as disposiç-ões em contrário.

Rio<:ie Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da. República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO

18 .185

N.O

~ DE

28

DE MARÇO DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arfigo 74, letra a, da Constituíçãó, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei 0. 0 3.195, de" 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da classe 7 da carreira de Conferente
de Descarga do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em
virtude da aposentadoria de José Borges Monteiro, ficando sem aplicação
a dotação correspondente.
Art. 2. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULlO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO

N.O

18. 186

~ DE

28 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arclgo 74, letra a, da Constituição, e nos têrrnos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n,v 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 2 cargos da classe B da carreira de Artífice do Quadro Suplementar do Ministério da, Fazenda, vagos em virtude
da demissão de Ranulfo Carvalho da Silva e Caetano José da Silva, ficando
sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.o 18.187 -

DE

28

DE

MARço

DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar,
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De_
creto-Iej n.v 3.195. de 14. de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da classe 8 da carreira de Adminis_
tradcr de Capatazias do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago
em virtude do falecimento de Hermelindo Correia da Costa, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de- março de 1945, 124,° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o

~S .188

-

DE

28

DE

MARço

DE

1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De,
ereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fip8 suprimido 1 cargo da classe 9 da carreira de Administra.
dor de Capatazias do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago
em virtude da promoção de Odoricode Magalhães Carneiro, ficando sem
eplicaçâo a dotação correspondente.
Art. '2.° Revogam-se es disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de' março de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa .

DECRETO N,? 18.189 -

DE

28 DE \ MARÇO DE 1945

Extingue cargo excedente

o Presidente da República, usando de atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n," 3.195, de 14 de abril de 1941, decretar '
Art. 1.0 Fica extinto 1 cargo da classe 14 da carreira de Oficial Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude
da promoção de Artur Tôrres de Oliveira, cuja dotação foi aplicada no provimento dos cargos correspondentes.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0

da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa ..
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DECRETO N.? 18 .190

~

DE 28 DE MARÇO DE 1945

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando de atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. LO, alínea n, do Deereto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos 3 cargos da classe 17 da carreira de Oficial
Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em
virtude da promoção de Edua-rdo Seixas, Azarias Heráclito Néri e Benedito
Domingos Nunes Leite, cuja dotação foi aplicada no provimento dos cargos
correspondentes.
Art. 2. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de .janeíro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 18 .191

~ DE 28 DE MARÇO DE

1945

Extingue cargos excedentes

o Presidente da República, usando de atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.°, alínea n, do Decreto-lei 0.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos 2 cargos da classe 18 da carreira 'de Oficial
Administrativo do Quadro' Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em
virtude da promoção de Polux de Barros Fontes e Cícero Jorge Sales, cuja
dotação foi aplicada no provimento dos cargos correspondentes.
Art . 2. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N." 18. 192

~ DE

28 DE MARÇO DE 1945

Extingue cargos. excedentes

o Presidente da República, usando ds.' atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos 4 cargos de< classe 20 da carreira de Oficial
Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em
virtude da promoção de Antônio Marques Neto, Adel Evêncio de Carvalho
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Costa, Júlio Brasil Montenegro.» Juvenal de Oliveira Santos, cuja doto..oção
foi aplicada no provimento dos' cargos correspondentes,
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124,° da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 18.193 -,DE 28 DE MARÇO DE 1945

Extingue cargo excedente

o Presidente da República, usando da- atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto 1 cargo da classe 21 da carreira de Oficial Admtnistrativo do Quedro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da promoção de Manuel Tavares Guerreiro, cuja dotação foi aplicada no
provimento dos cargos correspondentes.
Art. 2. 0

Revogam-se as disposições em contrárío .

Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 18.194 -

DE

28 DE MARÇO DE 194?

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando de atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1,0 Ficam extintos 2 cargos da classe 24 da carreira de Oficial
Admínlstretivo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em
virtude da promoção de Paulo Emílio de Oliveira e Romeu Gibson, cuja dotação foi aplicada no provimento dos cargos correspondentes.
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.? 18.195 -

DE

28

DE

MARÇO

DE

1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando d~ atribuição que lhe confere o ar..
figo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decretar
Art. 1.0 Ficam suprimidos 15 cargos da classe 6 da carreira de Polícia
Fiscal do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude
da promoção de Trajano do Nascimento Araújo, Antônio de Pinho Filho,
Agostinho Carneiro da Cunha, José - Eugênio Falcão Alves, Benedito Silvério
dos Santos, Luís Martins Varela, Luís Fernandes de Góis, Acedalino Guimarães, Manuel Soares de Medeiros, Leuro Pires Passos, Otávio Régis, Orlando
Guedes da Fonseca, Alberto Costa, Velocino Gomes Escobar e Efigênio Rodrigues Ferri, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCorrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de '1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.
A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 18.196 _

DE

28

DE MARÇO DE

1945

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando dó.' atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da classe 16 da carreira de Estatísticoauxiliar do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude
da aposentadoria de Maria Elzazina de Moreis Soares, devendo a dotação
correspondente .ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente
do mesmo Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.0 da Independência
da República.
GETULIO VARGAS.

EI

57. 0

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 18.197 _

DE

28

DE MARÇO DE

1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando dôl atribuição que lhe confere o ar·tigo 74, letra e, da Constituição, e nos têrmos do art. 1,0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 4 cargos da clesse 19 da carreira de Estatístico do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude
Cal. de Leis -
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da promoção de Bebino Rineli de Almeida, Ari Eagundes, Iolanda Brasileir .
Madeira e Jolibel de Lima Pais Barreto, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da Conta-Corrente de Quadro Permanente do mesmo M·~
nistério.
1
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.ú
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.a 18.198 -

DE 28 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da! atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Da,
ereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da classe 7 da carreira de Escriturário.
(Decreto-lei n.o 145, de 1937) do Quadro Suplementar do Ministério dl'< Fa,
senda, vago em virtude do falecimento de Sebastião Gomes Ribeiro, devendo
a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro.
Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.

da

Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DEORETo N.o 18.199 -

DE 28 DE MARço DE

1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere oart. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 12 cargos da classe 9 da carreira de Escriturário (Decreto-lei n.o 145, de 1937), do Quadro Suplementar do Ministério
da Fazenda, vagos em virtude do, falecimento .de Raimundo Nonato Ceval-"
canti, da promoção de Carlos Alencastro Guimarães, Horácio Pedro Leite,
,Jorge Padilha Veloso, José Milton Negreiros, Ftavíano Barbosa Ferraz, Raquel
'Brasil Montengro, Leodegardo Luz, Gilberto de Carvalho Whitacker, Antônio
Joaquim de Brito Pereira, _João da Mata Coelho e Alfredo Dias Machado,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Correntedo Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em ,contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza. Costa.
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DECRETO N.o 18.200 -

723

DE 28 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e 'nos têrmosdo art. 1.0 , alínea n, do Deereto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 3 cargos da classe 10 da carreira de Escriturário (Decreto-lei n.v 145, de 1937), do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Maria Calvet, Vinicius
Vilela Falcão e Iracema Assunção, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro; 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
IGETUÚO VARGAS:.

A. de Souza Costa.

DECRETO N." 18_201

~ DE

28 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 19 cargos da classe D da carreira de Dactilógrafo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude
da nomeação para outro cargo, de Dalva Gama Soares, Maria Neuza de Andrade Ponte, Olímpia Pereira, Edla Rodrigues, da exoneração de Obdúlia Carneiro da Frota Matos, da promoção de Maria Luisa Nogueira Branco, Maria
da Cunha Graça, Marí Martins Ferreira, Zilá Pedrina Vida! Sarmento, Alice
Carneiro Rodrigues, .Maria Leonor de Oliveira Hesketh, Olavo José Monteiro,
FeIiciano Cristovão, Alaíde Ourique Moreira, Dinorá Guedes, Maria Margarida Moreira, Hilda Neiva Fagundes, Maria Odete de Castro Melo e Adauto
Guedes de Araújo, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.G da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO NP 18.202 -

DE

28

DE

MARço

DE

1945

Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. LO, alínea o. do Da,
ereto-lei 0.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 2 cargos da classe 3 da carreira de Contínuo
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da
promoção de Oscar Calmon Siqueira e José Machado Pereira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do .mesmo Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 18.203 -

DE

28 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei 0.° 3.195. de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da classe 23 da carreira de Contador
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da promoção de João de Oliveira Castro Viana Júnior, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do
mesmo. Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jat!eiro, 28' de março de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 18.204 -

DE

28 DE MARÇO DE 1945

Suprime cargos extintas
O Presidente da .Repúblíca. usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos ctêrmos do artigo 1.0, alínea n, do De-creto-lei n.? 5.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos :2 cargos da classe G da carreira de Desenhista do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, vagos em virtude
da promoção de Agapito Veloso Rodrigues e Leopoldo de Carvalho Ribeiro.
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devendo a dotação correspondente ser levada "a crédito da Conta-Corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
de República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. ° 18.205 -

DE 28 DE MARÇO DE 1945

Declara de utilidade pública a "Casa do Pequeno Jornaleiro"> com sede na
Capital do Estado do Paraná.

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a "Casa do Pequeno Jornaleiro", com sede na Capital do Estado do Paraná, a qual satisfez
as exigências legais, e usando da atribuição que lhe confere o art. 2.° da Lei
n.v 91, de 28 de agôeto de 1935, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos rêrmos do art. 1.0
da mencloneda Lei n.? 91, de 28 de agôsto de 1935, a "Casa do Pequeno
Jornaleiro", com sede na Capital do Estado do Paraná.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO V ARGA8.

Agamemnom M a(ialhães.

DECRETO N,? 18.206 -

DE 28 DE MARÇO DE 1945

Cria iunçõee na Tabela Numérica Ordinária de Extranumezirrio-mensalista do
Serviço de Comunicações, do Ministério da Agricultura.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, conforme a relação anexa, três funções de servente na Tabela Numérica' Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Comunicecôes, do Departamento de Administração, do Ministério da
Agricultura.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos cruzeiros) anuais, correrá, no presente exercício, à conta de destaque da Verba 1 - Pessoal, Consignação 11,- Pessoal Extranumerârio, Subconsignacão OS - Novas admissões, etc., Anexo n.o 14 - Ministério da Agricultura, do Orçamento Geral
da República para 1945.
Art. 3. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124,0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio S.ales.

...,
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO -
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"DE

28
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1945

Declara caduca a eutorieeçêo outorgada ao cidadâo brasileiro Raul Mário Cerrarem, pelo Decreto n.o 12.669, de 21 de [unho de 1943, para pesquisar
jazidas de rochas betuminosas e piro-betuminoeee classe IX em
terras de domínio público e privado, situadas no local denominado "Quiririm" - município de Taubaté, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmoe dos Decretos-leis ns. 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e 3.236, de 7 de maio de 1941;
Considerando não haver o autorizado dado cumprimento às obrigações
estabelecidas no Decreto n.? 12. 669,de 21 de junho de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada caduca a autorização outorgada pelo Decreto
n.? 12.669, de 21 de iunho de 1943 ao cidadão brasileiro Raul Mário Carraresl, para pesquisar jazidas de rochas betuminosas e piro-beturrrinosas em
uma área de vinte e oito hectares, oitenta e oito ares e dezoito centiares
(28,8818 ha) em terras de domínio público e privado, situados no local denominado "Quiririm", município de Taubaté - Estado de São Paulo.
Art. 2,0

Revogam-se as disposições em contrário:

Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124. 0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnom Magalhães.

DECRETO

N.?

18.208 -

DE

28

Concede à Destilaria de Óleos de Xisto S.

DE MARÇO DE

1945

A. autorização para

funcionar

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74. letra a. da Constituição e nos têrmos dos Decretos-leia ns , 938, de
8 de dezembro de 1938; 1.985, de 29 de janeiro de 1940, e 3.236, de 7 de
maio de 1941, decreta:
Art. 1.0 É concedida à Destilaria de Óleos de Xisto S. A.,"com sede
na cidade do Rio de Janeiro, autorização para funcionar como emprêsa de
mineração de rochas píro-betumínoses, ficando a mesma Sociedade obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem fi!
vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
G ETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.
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DECRETO N.o 18.209 -

DE

28

DE MARÇO DE

1945

Declara caduco o Decreto n,o 11. D6?, de 9 de dezembro de 1942

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confees, o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica declarado caduco o Decreto número onze mil e sessenta
e sete (11.067), de nove (9) de dezembro de mil novecentos e quarenta
e dois (1942), que autorizou o cidadão brasileiro Renato Lomba a pesquisar
cassiterita e associados, em terrenos de propriedade de Benedito Francisco
de Rezende e Sílvio Neves, situados no lugar denominado Campo-Aberto, dis;
trito de Santa-Rita-do-Rio-Abaixo, município de São-João-del-Rei no Estado
de Minas-Gerais, numa área de noventa hectares (90 ha), delimitada por um
retângulo que tem uni vértice situado à distância de seiscentos metros
(600 m) rumo trinta graus sudoeste (30 0 SW) do meio da ala noroeste
(NW) da Igreja Matriz da Vila-Santa~Rita-do-Rio-Abaixo, e cujos lados adiacentes a êsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações: mil me.
'tros (1.000 m) , trinta graus sudoeste (30 0 SW); novecentos metros" (9C<o m),
sessenta, graus sudoeste (60 0 SE).
Art. 2,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio 'de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57,0
da República.
GETULIO V ARGA8.

Apolonio Sales.

DECRETO' N." 18.210 -

DE

28 DE MARÇO DE 1945

Conceda a Companhia Cimento Brasileiro autorização para funcionar, como
emprêsa de mineração,

Não foi publicado ainda no "Diário - Oficial" por falta de pagamento.

DEORETO N.o 18,211 -

DE

28 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Ataíde de Oliveira }ohas a, lavrar jazida de
sircõnio 'no município de Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmoe do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código .de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ataíde de Oliveira Johas
na qualidade de administrador escolhido na forma do art. 8.° do Código
de Minas, a lavrar a jazida de alrcônlo, em condomínio, situada no lugar denominado Campo do Serrote, no distrito e município de Poços de Caldas, no
Estado de Minas Gerais, numa área de doze hectares (12 ha) definida por
um polígono mistilíneo que tem um vértice situado no córrego ôlho D'água,
à distância .de seiscentos e vinte e dois metros (622 m) com orientação
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magnética cinqüenta graus e cinqüenta minutos sudeste (50° 50' SE;) do
marco setenta e um (71) da divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais,
na estrada de Cascata-Campos dos Quirinos e os lados a partir dêsse vértice
os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: cento e quarenta e
cinco metros (145 m) , sessenta e cinco graus noroeste (65° NW); duzentos e
trinta metros (230 m), cinqüenta graus nordeste (50° NE); seiscentos e
trinta metros (630 m), oitenta e oito graus e trinta minutos nordeste
(88 0 30' NE); cento e doze metros (112 m), sessenta e oito graus sudeste
(68 0 SE); cento e dezoito metros (118 m), quatro graus e quinze minutos
sudoeste (4 0 1,' SW) e o córrego ôlho D'água para montante até o ponto
de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes
do parágrafo úníco do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas, ".'além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código,
não expressãmente mencionadas neste Decreto.
Art. '2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devido à União, ao
Estado e ao Murricipio, em cuprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas .
Art. 35' Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
oortgações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e' 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da. Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(C,S 600,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 18.212 -

DE

28 DE MARço DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Oscar Silveira Lêdo a pesquisar diamante no
município de Ouirinópolis, no Estado de Goiás
O Presidente da República, usando da> atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Oscar Silveira Lêdo, a
pesquisar diamante no lugar denominado Ribeirão da Matelre, situado no distrito e município de Quir inópolia, no Estado de Goiás, numa 'área de trezentos e noventa e cinco hectares (395 ha), delimitada por um polígono que
tem um vértice à distância de -oitocentos metros (800 m), no rumo oitenta e
cinco graus sudeste (85 0 SE) do marco quilométrico cinqüenta e três (km 53)
da estrada de rodagem São Simão - Quirlnópolis; os lados, a partir dêsse
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vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: mil e cinquenta metros
(1.050 m), trinta e cinco graus noroeste (35 0 NW); quatrocentos e quarenta
metros (440 m), cinqüenta graus noroeste (50°. NW); quatrocentos e vinte
metros (420 m), sessenta e dois graus noroeste (62 0 NW); seiscentos metros
(600 m), quarenta graus nordeste (40 0 NE); quatrocentos e noventa metros
(490 m) , sessenta e dois graus sudeste (62 0 SE); quinhentos e cinqüenta
metros (550 m) , quarenta e sete graus sudeste (47 0 SE); mil e cem metros
(1.100 m), trinta e cinco graus sudeste (35 0 SE) j mil quatrocentos e cinqüenta metros (1.450 m), trinta e cinco graus e trinta minutos sudeste (350
30' SE); mil duzentos metros (1.200 m), oito graus sudeste (8° SE); mil
duzentos e trinta metros (1. 230 m) , três graus e trinta minutos sudeste
(3° 30' SE); quinhentos e sessenta metros (560 m), trinta graus sudoeste
(300 SW); cento e oitenta metros (180 m), sete graus sudoeste (70 SW),
atingindo a margem direita do rio Paranaíba; por essa margem, pare jusante,
na extensão de seiscentos metros (600 m ) e daí com: quatrocentos metros
(400 m) , um grau e trinta minutos noroeste (1°30' NW); quinhentos e cinqüenta metros (550 m), trinta graus nordeste (30 0 ~E); mil duzentos e
querenta metros (1.240 m) , quatro graus e quinze minutos noroeste (40
15' N.W); mil cento e doze metros (1.112 m), dez graus e trinta minutos
noroeste (10° 30' NW); mil cento e doze metros (1-.112 m) , trinta e cinco
graus e trinta minutos noroeste (350 30' NW).
Art. 2,0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estab~lecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° . O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de três mil novecentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 3.950,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Selíes,

DECRETO N," 18.213 -

DE 28 DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadâo breeileiro Antônio de. Brida a pesquisar carvão minera! no
município de Uruçanga, no Estado de Santa Catarina

o Presidente da República, usando d Ô1 atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código .de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio de Brida a pesquisar carvão mineral numa área de cento e doze hectares (112 ha), situada
na Linha Colonial Rio-Salto, no distrito e município de Uruçanga, no Estado
de Santa Catarina, área esse delimitada pelos lotes coloniais números cento
e noventa e três (193), cento e noventa e três-A (193-A), cento e noventa e
cinco (195). cento e noventa e cinco-A' 09S-A) e cento e noventa e sete
(197) da referida linha de propriedade de Luís Piuco, Virgíni Piuco, Atílio
Damiani, Rizzieri e Rosa Cadorin, respectiva-mente, demarcados pelo Govêrno
Imperial e pela Diretoria de Geografia e Terras do Estado de Santa Catarina,
conforme registro no livro quatorze (14), fôlhas duzentos e trinta e dois (232)
ao duzentos e quarenta e um (241) e duaenros e cinqüenta e um (251) a
duzentos e cinqüenta e dois (252).
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Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos e sessenta cruzeiros (Cr$
560,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministéri~ da' Agricultura.
Art . .4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio SaIles.
DECRETO N.o 18.214-DE 28

DE MARÇO

DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Gomes de Matos a pesquisar dolomita, no
município de Marquês de Valença, no Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), dec~eta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Gomes de Matos a
pesquisar dolomita na fazenda Santa-Catarina, no distrito e município de Marquês de Valença, no Estado do Rio de Janeiro, numa área de cinqüenta hectares (50 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de duzentos metros (200 m) , no rumo magnético setenta e nove graus
noroeste (79° NW) da confluência dos córregos da Pedra-Branca e da Banana-Preta; os lados que partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m) , cinqüenta e dois graus sudeste
(52° SE); quinhentos metros (500 m) , trinta e oito graus sudoeste (38 0 SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será um via autêntica dêste Decreto, pagará a tSIXa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art . 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.0 da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Salles.
DECRETO N.o 18. 215

~

DE 28 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o ciàadão brasileiro João Batista de Sliqueira a pesquisar quartzo' e
associado~ no município de Colombo, Estado do Paraná.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João Batista de Siqueira
a pesquisar quartzo e' associados numa área de trinta e dois hectares <32 ha),
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situada no distrito de Timoneira, município de Colombo, Estado do Paraná
e defimitad a por um retângulo que tem um vértice a duzentos e trinta 'me~
tros (230 m), rumo setenta e um graus sudoeste (710 SW) magnético, da
extremidade oeste (W) da fachada sul (8) da igreja de Timoneira, e os
lados', que partem dêsse vértice, com o~t~centos metros (~OO m )" e rumo qua,
tenta graus sudoeste (40° SW) magnetrcc, quatrocentos metros (400 m) e
rumo cinqüenta graus sudeste (50 0 SE) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisas, que s-erá uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Inderpendência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Aoolonio Salles.

DECRETO N.O 18.216 -

DE

28 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Ubaldo Sales da Fraga a pesquisar mica no município de Capelinha, no Estado de Minas Gerais

o Preeidente . da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra â, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ubaldo Sales da Fraga
a pesquisar mica numa área de cinqüenta hectares (50 ha ) , situada no lugar
denominado Santa Malta, distrito de Água Boa, município de Capelinha, no
Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que tem um
vértice a cento e noventa e três metros (193 m), no rumo magnético vinte
e cinco graus sudeste (25° SE), da confluência do córrego Santa Malta no
ribeirão do Urupuca e os lados, divergentes dêese vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos metros (800 rn}, cinqüenta
graus e trinta minutos noroeste (50° 30, NW); seiscentos e vinte e cinco
metros (625 m), trinta e nove graus e trinta minutos sudoeste (39° 30' SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via eutêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineraldo Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposiçõe,s em contrário.

Rio de Janeiro, 28 .de março de 1945, 124.° da Independência e 56,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalIes.
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DECRETO N.o 18.217 -

DE

28

DE

MARÇO

DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Sinfrônio José Camilo a pesquisar
município de Mateus Leme, no Estado de Minas Gerais

~rafita

no

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Sinfrônio José Camilo a
pesquisar grafita numa área de vinte e seis hectares (26 ha) , situada nas fazendas do Cepão do Isidoro e das Teixeiras, distrito de Boturobi, município
de Mateus Leme, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um
retângulo que tem um vértice a oitocentos e trinta e cinco metros (835 m) ,
no rumo magnético quarenta e um graus e trinta minutos sudeste (41 0 30'
SE), da confluência dos córregos do Isidoro e da Demanda, e cujos lados,
divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
mil e trezentos metros (1.300 m), setenta e sete graus sudoeste (77 0 SW);
duzentos metros (200 m), treze graus sudeste (13° SE).
Art. 2.° Esta autorização 6 outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da 'Independência e 56.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 18.218 -

DE

28

DE

MARÇO

DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos Antônio FranchelIo a pesquisar mica e
associados no município de Abre Campo. Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mínes) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlos Antônio Franchello
a pesquisar mies, e associados numa área de quarenta e oito hectares e quatro
ares (48,04 ha), situada na Fazenda-dos-Estouros, distrito e município de
Abre Campo, no Estado de Minas Gerais, e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a cento e setenta e cinco metros (175 m), rumo trinta
e cinco graus nordeste (35° NE) magnético, da confluência dos canais dos
córregos Lavra e Pexicc, e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e noventa metros (490 m),
vinte e dois graus sudoeste '( 22 0 SW) j setecentos e cinqüenta e cinco metros
(755 m), leste (E)j oitocentos e sessenta e cinco metros (865 m) , norte (N)j
trezentos e oitenta- metros (380 m), oeste (W)j quatrocentos e quarenta e
cinco metros (445 m), vinte e dois graus sudoeste (22 0 SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
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Art. 3.° o título da autorização de pesquisa, que será uma via a,<utên.
tica dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e noventa cruzeiros (Cr$
490,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro.
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
ArtA.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonia SalIes.

DECRETO N.o 18.219 --

DE

28

DE MARço DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Giacomassi a pesquisei argila e caulirn
no município de Araucária, no Estado do Paraná

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mines}, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cldedão brasileiro Antônio Giacomassi a pesquisar argila e caulim em terrenos situados na Colônia Alice, no distrito I!l
município de Araucária, Estado do Paraná, numa área de vinte e quatro hectares (24 ha), delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância
de dois mil cento e setents, e dois metros (2.172 m), no turno magnético que.
renta e sete graus e quinze minutos noroeste (47° 15' NW) da igreja da Co.
lônia; os lados que partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e ruo
mos magnéticos: quatrocentos metros (400 m), onze graus e trinta minutos
nordeste (11° 30' NE); seiscentos metros (600 m), setenta e oito graus e
trinta minutos noroeste (78 0 30' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmoa estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a troca de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
ArtA,O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N." 18.220 -

DE

28 DE MARÇO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Sérvulo Pires Galvão Neto a pesquisar echeelite
no município de Flora.nia, no Estado do Rio Grande do Norte.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Sérvulo Pires Galvão Neto
a pesquisar scheeltta em terrenos no imóvel denominado Quincoê, no dis-
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trito e mumcrpro de Plorania no Estado do Rio Grande do Norte, numa
área de cem hectares (l00 na), delimitada por um quadrado de mil metros (1. 000 m) de lado, que tem um vértice à distância de setecentos e
quarenta metros (740 m) no rumo magnético sessenta e um graus e trinta
minutos sudoeste (61° 20' SW) da confluência do riacho Sêco no rio Quíncoê
e os lados que partem dêsse vértice, os seguintes rumos magnéticos: vinte
graus noroeste (20 0 NW) e .setenta graus nordeste (70 0 NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autênrica dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Ssülee.

DECRETO N.? 18 .221

~ DE

28

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Cherubim Berete a pesquisar caulim e associados
no município de Santo André, no Estado de São Paulo.

O Presidente da> República, usando da atribuição que lhe confere o arugo 74, letra a, da Constituicão, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Códig~ de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Cherubim Barata a pesquisar caulim e assocíedos numa área de cinqüenta hectares (50 ha), situada
na fazenda Rio Pequeno, no distrito de Paranapiecaba, no municplo de Santo
André, no Estado de São Paulo, e delimitada por um paralelogramo que
tem um vértice a cento e vinte e um metros (121 m), rumo quarenta e
sete graus e trinta minutos noroeste (47° 30' NW), do quilômetro trinta e
seis (Km 36) da São Paulo Railway Company, ramal São Paulo Santos, e
os lados, que partem dêsse vértice, com oitocentos metros (800 m) e rumo
sessenta e três graus sudeste (63 0 SE); seiscentos e oitenta metros (680 m),
e rumo quatro graus nordeste (4° NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas. .
Art. 3.° O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio S,plles.

'736

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.o 18.222 -

DE

28

DE MARÇO DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Firmo Daflon a pesquisar mica e associadoo no
município de Santa Maria Madalena, no Bstedo do Rio de Janeiro

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arti_
go 74, letra a, da Constituição, e rios termos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Firmo Daflon a pesquisar
mica e associados na fazenda do Bom-Destino, no distrito e município de
Santa Maria Madalena, no Estado do Rio de Janeiro, numa área de vinte
e três hectares vinte e oito ares e setenta e cinco centiàres (23,2875 ha) de.

um.

limitada por um quadrilátero retilíneo irregular que tem
vértice a setenta
metros (70 m), no rumo magnético sessenta e nove graus sudoeste (69 0 SW)
do ponto de interseção dos eixos PI das estradas Ponte-da-Saudade e Ponte.:
Faria; os lados a partir do vértice considerado têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: seiscentos e vinte metros (620 m), sul (S); trezentos e
quarenta e cinco metros (345 m), oeste (W); setecentos e trinta metros
(730 m), norte (N); trezentos e sessenta e dois metros e onze centímetros
(362,11 m), setenta e dois graus e dezenove minutos sudeste (72 0 19 SE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art . 3.° O título de autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será trans_
crtto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis,
têrio da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.

DECRETO N.O 18.223 -

DE 28 DE MARÇO DE 1945

Autoriza a emprêee Companhia Serviços de Engenharia. S. A. a pesquisar
megnesite, talco e associados no município de Bom Jesus dos Meires, no
Estado da Bahia

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a,. da Constituição, e nos termos do Decreto-lei n,'> 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a amprêsa Companhia Serviços de Engenharia
S. A. a pesquisar magnesita, talco e associados numa área de duzentos e
noventa e nove hectares e noventa e um ares (299,91 ha), situada no distrito
e município de Bom Jesus dos Meiras, no Estado da Bahia, área esta delimitada por um retângulo que tem um vértice a trezentos e oitenta e cinco metros
(385 m ) no rumo magnético oitenta e um graus noroeste (81 0 NW) do ponto
de interseção- do riacho da Boa Vista com a estrada do Pirajá e cujos lados,
divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
três mil oitocentos e quarenta e cinco metros (3.845 m), quarenta e quatro
graus sudoeste (44 0 SW); setecentos e oitenta metros (780 m), quarenta e
seis graus noroeste (46° Nw).
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Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título de autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decret-o, pagará a taxa de três mil Cl uzeiros (Cr$ 3.000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.
DECRETO N.o 18.224 -

DE

31

DE MARÇO DE

1945

Suprime a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da
Comissão de Orçamento do Ministério da Fazenda e dá outras providências.
O Presidente da

República, usando da atribuição que lhe confere o

art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimida a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da Comissão de Orçamerrte do Ministério da Fazenda.
Art. 2.° As funções integrantes da Tabela a que se refere o artigo anterior ficam incluídas, de conformídada com a relação anexa, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento Administrativo
do Serviço Público e continuam exercidas pelos seus atuais ocupantes.
Art. 3.° Êste Decreto entrará em vigor a 1.0 de abril de 1945.
Rio de Janeiro, 31 de março de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N.O 18. 225

~ DE

2

DE ABRIL DE

1945

Aprova estatutos' da Sul América Companhia Nacional de Seguros de Vida
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados os estatutos da Sul América Companhia
Nacional de Seguros de Vida, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro,
autorizada a operar em seguros de vida pelo Decreto n.o 15.814, de 13 de
novembro de 1922, conforme foram adotados pela assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada a 7 de janeiro de 1944.
Art. 2.° A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a
que alude o presente decreto .
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 1945, 124.° da Independência e 57,0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexenâre Marcondes Filho.
Colo de Leis -
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os decretos que, expedidos em trimestres e nter-torc-s
foram publicados depois do segundo dia útil do primeiro
trimestre de 1945;
as reproduções e as r-ettttcaoõee publicadas no' primeiro
trimestre de 1945, referentes a decretos expe.didos em
trimestres anteriores.
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DECRETO N.o 16.243 -

DE

28

DE JULHO DE

1944

Inclui no Quadro Bepecisl de Oficiais da. Reserva de 2. a classe do Exército
membros da Justiça Militar junto à Força Expedicionária Brasileira
RETIFICAÇÃO

No art. 1.0, onde se lê:
" ... Orlando Ribeiro Moutinho da Costa ... ",
Il " .

Leia-se:
.Ortando Montinho Ribeiro da: Costa ... ".

DECRETO N.o 16.641 -

DE

22

DE SETEMBRO DE

1944

Concede subvenções a entidades assistenciais e culturais, .para o exercício de
1944, na' importância de'
23'.292'.000,00

c-s

RETIFICAÇÃO

Onde se lê:
Distrito Federal
427 - Aseocleção Apóio Fraternal,
Leia-se:
427 - Apóio Fraternal.

DECRETO N.o 16.787

--'-DE

11

DE OUTUBRO DE

1944

Aprova o Regimento do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas A,1'rornSmic8s,
do Minietérío da Agricultura
RETIFICAÇÃO

Leia-se o art. 7.0 do Regimento assim:
"Art , 7.0 O Diretor Geral, o Reitor, os Diretores do S.N.P.A. e de
seus' Institutos; os Chefes do S. Med.-, da S.E'.P. e 'do'S.A: terão, cada um,
um secretârlo ."
.
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No ert . 12, item IlI, onde se 1&:
" ... eficiência ... ",
Leia-se:
" ... eficiência ......
No art. 20, onde se lê:
" ... Ievenderia, ... ",
Leia-se:
" ... la .....anderia, ...•' .
H •••

No art. 63, item lII, onde se lê:
da elaboração .....,

f~ • • •

Leia-se:
na elaboração ... ".

No art. 73, parágrafo uruco, onde se lê:
" ... pelos Ministros de Estado ... ",
u •••

Leia-se:
pelo Ministro de Estado .. .".

No ert . 79, item li, onde se lê:
" ... à via escolar;",
fi • • •

Leia-se:
à vida escolar;".

No art. 71, acrescente-se, entre os itens V e VII:
"VI apresentar, anualmente, ao Ministro de Estado, rele.. tório sôbre
as atividades do C.N.E.P.A.".

DECRETO N,? 17.152 -

DE

16 DE

NOVEMBRO DE

1944

Outorga a Kunz & Cia. Ltda., concessão para o aproveitamento âe energia
hidráulica dI'} um desnível, situado no rio ]acutinga, distrito de Cetenâuvee,
município de }oaçaba, Estado. de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74; letra a, da Constituição, e nos têrmoa do art. 150 do Código de
Ãguas (Decreto n.v 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de terceiros, enterrcrmente adquiridos,
é outorgada concessão a Kuna & Cia., Limitada, para o aproveitamento de
energia hidráulica de um desnível, situado no rio Jacutinga, distrito de Catanduvae, município de .Ioaçeba, Estado de Santa Catarina.
§ 1.0 Por por-teria- do Ministro da -Agr-icultura, na ocasião da aprovação
dos projetes, serão determinadas a altura de queda a aproveitar, bem como a
descarga e a potência concedidas.
fi 2.° O aproveitamento destina-se à utilização de energia mecânica para
uso exclusivo da concessionária.
Art. 2.°
obriga-se a:

Sob pena de caducidade da presente concessão, a interessada

I - Registrar êste título na Divisão de Águas, dentro do prazo de trinta.
{3D) dias, após a sua publicação.
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11 - Apresentar, em três (3) vias, dentro do prazo de um (1) ano, "contado de deta do registro dêste decreto, na Divisão de Águas:
a) dados sôbre o regime do curso de água a aproveitar, principalmente os
relativos à descarga de estiagem e à de cheia bem como à varieção do nível
-de água a montante e a [usante da fonte de energia a ser uttlíaade;
b) planta, em escala razoável, da âree onde se fará o aproveitamento da
energia, abrangendo a parte atingida pelo remanso da berregem; e perfil do
rlc a montante e a jusente do local do aproveitamento;
c) metodc de cálculo da barragem, projeto, épura e justificação do tipo
.adotado, dados geológicos relativos ao terreno em que será construída a barragem, cálculo e dimensionamento das comportas, adufas, tomad... de água e
-canal de derivação, seções longitudinais e transversais; orçamento; disposições
que assegurem e conservação e a livre circulação dos peixes;
d) conduto forçado: cálculo e justificação do tipo adotado, planta e perfil
-com tôdas as indicações necessárias e observância das escalas seguintes: para
as plantas, um por duzentos (1/200), para os perfis, horizontal, um por duzentos 0/200) e vertical, um por cem (1/100), cálculo e desenho dos esaen-tamentos e fixação dos blocos de ancoragem, orçamento;
e) edifício da usina: cálculo, projeto e orçamento; turbina: justificação
do tipo adotado, seu rendimento em cargas diferentes, em múltiplos de 1/4 ou
1/8 ecé plena carga, indicação da velocidade característica de embalagem ou
-drsparo, eerrtido de rotação e indicação da velocidade, com 25, 50 e 100 por
-cento de carga; características de seu regulador e aparelhos de medição; de-senho da turbina e díscrímíneção do -tempo de fechamento, canal de fuga; -etc.,
-orçamentos respectivos;
f) memorial justificativo, incluindo orçamento globel e detalhado de tôdas
1'.\S partes do projeto.

lU - Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnica
'que forem determinadas pele Divisão de Águas.
IV Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
'sessenta (60) dias. contados da data em que fôr publicada St aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
V - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para 03 fins de
-registro, até sessenta (60) dias depois de registrado no Tribunal de Contas.
Parágrafo único. Os prazos, de que trata êste artigo, poderão ser pror-rogedos por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Ãguas do
Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 3.° A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada
'pela. Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 4.° A concessionária fica obrigada a construir e a rnanternas proaimidades do local do aproveitamento, onde e desde quando fôr determinado
'pele Divisão de Águas, as instalações necessárias para observações Iinimótricas e medições de descerga do curso de água que vai utilizar, e a realizar as
observações de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 5.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da date do registro do r-espectivo contrato na Divisão de Ãgues .
Art. 6.0 Findo o prazo da concessão, tôda a propriedade da concessíonãna, que. no momento, existir em função exclusiva e permanente do respectivo
.eproveltamento de energia hidráulíce, reverterá para o Estado de Santa CataTIna, mediante indenização na base do custo histórico, isto é, do capital efetivamente Invertido, menos a depreclaçâo, podendo, entretanto, ser renovada a
-concessâo, se houver interêese púb1ic~.
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§ 1.0 Se o Estado de Santa Catarina fixar uso do seu direito a easa reversão, cumprir-lhe-á garE:ntirà ex-concessionária, mediante preço calculado
pela forma estabelecida no Código de Águas, o fornecimento da, energia que
não fôr utilizada para serviços públicos ou de utilidade pública.

S 2.° No ceso contrário, caberá à concessionária a alternativa de tequerer
ac Govêmo Federal seja renovada a concessão pela forma que, no respectivo
contrato, deverá estar prevista, ou de restabelecer, no curso de água, às: Suas
expensas ao situação anterior ao aproveitamento concedido.
~ 3.° Pera os efeitos do S 2'.0 dêste artigo, fica a concessionária obrigada
a da';' conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Estado de Sente Cata.
rina e a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão ou o de deeistêncla desta, oté seis (6) meses antes do término do respectivo pr-ezo ,

Art • 7.° A ccnceselonáría gozará, desde a data de registro a que se refere o n.? V do art.' 2.° e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do Código de Ãgues e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 8.° O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de .Ieríeiro, 16 de novembro de 1944, 123° da Independência e 56. 0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apo!onio sate«,

DECRETO N.o 17.158- DE 16 DE

NOVEMBRO

DE 1944

Ccnóede à Emprêsa de Mineração Píegueçu Ltda. autorização para funcionar
como emprêsa de mineração

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere oert . 74, letra a, da Constitulçâo, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Emprêsa de Mineraçâo Piaguaçu Limitada,
sociedade por cotas de responsabilidade, limitada, com sede na capital do
Estado do Rio Grande do Sul, autorização para funcionar como emprêsa de
mineração, de ecôrdo com O que dispõe o art. 6.°, § 1.0, do Decreto-lei
n,v . 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), Hcendo a mesma
sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor
ou que vierem a vigorar sôbrs o objete da referida autorização.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em' co-nÍ:rário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, 123,° da Independência e 56.°
da República.
GETULIO VÀRGAS,

ApoIamo Salles.
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DECRETO N.o 17.239,-DE 23 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Felix da Cunha a comprar
pedree preciosas
O' Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere oart. 74, letra a, da Constituição, e tendo. em vista o Decreto-lei n.o 466, de 4 de
junho de 1938, decreta:
.
. Art, 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Sebastião Felix da Cunha.
residente em Água Fria, no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras' preciosas nos têrmoa do Decreto-lei n.o 466, de 4 de junho de 1938, constituindotitulo desta autorização uma via autêntica do presente Decreto .
. Art. 2.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.? 17.269 -

DE

29 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ralph Leite de Barros e. pesquisar ceulim, feldspato, quartzito e associados, no município de Redenção, no Estado de São.

Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da' Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ralph Leite de Barros a
pesquisar caulim, feldspato, quartzito e associados no local denominado RetiroSão-Jairo no distrito e município de Redenção, no Estado de São Paulo, numa
área de trinta hectares (30 he ) , delimitada pOI' um retângulo que tem um
vértice a cento e quarenta metros (140 m), no rumo magnético sul (S), do
cento sul (S) da sede da fazenda Retlro-Sêo-j oão: os lados que divergem do
vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos;
magnéticos: quatrocentos metros (400m), trinta graus sudeste (30° SE);
setecentos e cinqüenta metros (750 m) , sessenta graus sudoeste (60 0 SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada. nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma. via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divteão: de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Ar1. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1944, 123.° da Independência e 56,0
da República.
GETULI...O VARGAS.

Aiotonio Sa11es.
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DECRETO N.o 17.277 -

DE 30 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza a firma brasileira J. M. A, Robinson a comprar pedras preciosas

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe ccnfere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.v 466 de
4 de junho de 1938, decreta:
'
Art . 1.0, Fica autorizada a firma brasileira J, M, A. Robinson, esta,
belecida nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decrats,
lei n.? 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma
via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
ArL 3,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1944, 123,° da Independência e 56.0
.da República.
GETULIO VARGAS.

A: de Souza Costa~

DECRETO N,O 17.278 -

DE 30 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Nazareno Davidofi Leeee a cotr.preu pedras
preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.? 465, de
4 de junho de 1938, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Nazareno Davidoff Lessa,
residente em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras
preciosas nos têrrnos do Decreto-Ieí vn.? 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.° Êste Decreto 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.° da Independência e 56,0
-da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
Apolonio Salles.

DECRETO N,o 17.280 -DE 30 DE NovEMBRO DE 19.44

Autoriza a "Ceisse GénéraIe de Prêts Foncíere et IndustrieIs" (Caixa Geral de
Empréstimos), sociedade anônima com sede em Paris, França, e sucursal
na cidade de São Paulo, capital do Estado do mesmo nome, a adquirir os
direitos de ocupação do terreno de marinha que. menciona, situado, na oidade de Santos, naquele Estado, e dá' outras providências
O Presidente da República, usando da etribuiçêo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 18, letra b, do DecretoIei n.? 3,438, de 17 de julho de 1941, e tendo em vista o disposto no § 1.0 do
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art. 24 do mesmo decreto-lei, combinado com o art. 6.0 do Decreto-lei número 5.666, de 15 de julho de 1943, decreta:
_ Artigo único. Fica a "Caíese-Générale de Prêts Fonciers et Industriels"
(Caixa Geral de Empréstimos), sociedade anônima com sede na cidade de
Paris, França, e sucursal na cidade de São PmI1o, capital do Estado do mesmo
nome, autorizada a adquirir a Narcisa de Aguiar Teixeira os- direitos de ocupacão do terreno de marinha situado na Avenida Presidente Wilson n.? 176,
(Praia José Menino), na cidade de Santos, _Estado de São Paulo, de que trata
o processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o 0.° 122.653, de 1943~
para que se processe, na forma legal e em nome da sociedade ora autortzade,
o aforamento do citado terreno.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1944, 123.° da Independência e 56.° da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 17.298 -

DE

5

DE DEZEMBRO DE

1944

Concede à firma. Parente & Companhia autorização para funcionar como
emprêea de navegação de cabotagem, de acôrdo com o que prescreve 'o
Decreto-lei n.o 2.784, DE 20 de novembro. de 1940

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a firma
Perente & Companhia, com sede em Manáus, Estado do Amazonas, decreta:
Artigo "único . E' concedida à firma Parente & Companhia autorizaçãopara funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de ecôrdo com oque prescreve o Decreto-lei n.? 2.784, de 20 de novembro de 1940, obrígando-se a mesma companhia a cumprir integralmente es Jeia e regulamentosem vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objete da referida autorização.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 17.316 -

DE 6

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoríee o cidadâo brasileiro Nelson de Aquino a pesquisar quartzito, ieldspatoe associados no município de São Sebastião, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atríbulçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de'
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
. Art . 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Nelson de Aquino a pesquisar quartzito, feldspato e associados numa área de trinta hectares (30 ha) ,
situada no distrito e município de São Sebastião, no Estado de São Paulo;
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delimitada por um retângulo tendo um vértice a mil metros (1.000 m) rumo
norte (N) magnético de um ponto situado a duzentos metros (200 m ) , rumo
leste (E) magnético da sede da fazenda São Manuel do J ar aguá, e os lados
que partem dêsse vértice com seiscentos metros (600 fi). rumo norte (N)
magnético e quinhentos metros (500 m }, rumo leste (E) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrrnos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,(0) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Selles ,

DECRETO

N.O

17.319 -

DE

7

DE

DEZEMBRO DE

n

14

c

Autoriza o cidadão brasileiro Irénio de Oliveira a comprar pedra, preciosas
O Presidente da República, usando da- atribuição que lhe conr ere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n." 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art , 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Irênio de Oliveirc. r ssidente
em Poxoreu, no Estedo de Mato Grosso, a comprar pedras preciosas I10S têrrnos
do Decreto-lei n.? 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título <1e5ta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.° Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de J!:meiro. 7 de dezembro de 1944, 123.° da Independê ocío e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa

DECRETO N,? 17.334 -

DE

13

DE

DEZEMBRO DE

1944

Concede à Cornpenhie Industrial de Mineração Rio Carvão. autorização
para funcionar como emprêsa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o 'il~.
,tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Companhia Industrial de Mineração Rio Carvão>.
sociedade anônima em que se transformou a Rio Carvão. Companhia Ltda .•
autorizeda a funcionar como emprêsa de mineração pelo Decreto número
oito mil cento e quatorze (8.114), de vinte e três (23) de novembro de mil ~
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novecentos e quarenta e um (1941), com sede nesta Capital, autorização para
funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o que dispõe o art. 6.°,
§ 1.0. do Decreto-lei n,? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Mir-as ) .
ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida illtorização.
Art. 2.° Revcgam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e
da República.

Sf)')

GETULIO VARGAS.

Apo/onio Sclles,

DECRETO N. ° 17.362 -

DE

13 I;E DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro T'ert ulino Ferreira Mortins a pesquisar quartzo
e pedras coradas, no município de T'eoiilo-Ütoni, no Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrrnos do Decreto-lei n,? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Tertulino Ferreira Martins a pesquisar quartzo e pedras coradas no lugar denominado Jabotí, distrito
de Pavão, municipio de Teófilo-Otoni, no Estado de Minas Gerais, numa área
de quarenta e oito hectares (48 ha), delimitada por um retângulo que tem
um vértice na confluência dos córregos Quarta-Feira e do Jabotí; os lados qU'3
partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumcs magnéticos: seiscentos metros (600 m ) , norte (N); oitocentos metros (800 m), leste (E).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrrnos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut ér,·
tica dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (C: S
480.00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.

DECRETO N. ° 17.391 -

DE

18 DE DEZEMBRO DE 1944

Aprova orçamenro para reconstrução de um trecho da murelha do csis
do pôr to de Recite

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a. da Const.ituiçáo, decreta:
Artigo único. Fica aprovado o orçamento, na importância de Cr$
8.481.55 (oito mil quatrocentos e oitenta e um cruzeiros e cinqüenta e cinco
contavas), por metro linear, que com êste baixa, devidamente rubricado, para
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reconstrução de um trecho de 150 metros de muralha de cais, confrontando
com o armazém n.v 2,: do pôs-to de Recife, de concessão do Estado de Pernambuco.
Parágrafo' único. A despesa, depois de apurada pela Comissão de Tomaãa
de Contas, será levada à conta de capital do pôrto, de ecôrdo com a cláusula
XXI do contrato de concessão celebrado em virtude do Decreto n.? 1.985, de
1 de outubro de 1937.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO

N.O

17.393 -

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1944

Altera disposição contida no art. 4,° do Decreto n.o 17.188, de 20
de novembro de 1944

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 4,0 do Decreto n.? 17.188, de 20 de novembro dê
1944, passa a vigorar com a seguinte redação:
','Art. 4.° A despesa com a presente desapropriação, no valor
aproximado de Cr$ 2.622.043.50, correrá à conta do Decreto-te!
n.v 6.967-A, de 17 de outubro de 1944".
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro. 19 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N,o 17.396 -

DE

Aprova projeto e orçamento, para. obras

19

na

DE DEZEMBRO DE

1944

Estrada de Ferro Santa Catarina

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arfigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância
de Cr$ 94.728,00 (noventa e quatro mil setecentos e vinte e oito cruzeiros).
que com êste baixam, rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, das obras de acesso de pedestres à ponte metálica da Estrada de Ferro Santa Catarina sôbre o rio Itajai-Açu, correndo
as despesas à conta da consignação 01-31-01 - alínea i - da tabela 12 anexa
ao, "Plano de Obras e Equipamentos" a que se refere o Decreto-lei número 6.145, de 29 de dezembro de 1943.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lime,
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DECRETO N," 17.400 -

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1944

Concede reconhecimento a cursos mantidos pela Faculdade de Filosofia da
.
Universidade de Pôrto Alegre

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei D.O 421,
de 11 de maio de 1938:
Resolve conceder reconhecimento aos cursos de matemática, física, qtnmrca,
história natural, filosofia, geografia e história, letras clássicas, letras neo-Iatínas,
letras anglo-germânicas, pedagogia e didática, da Faculdade de Filosofia da
Universidade de Pôrto Alegre, com sede em Pôrto Alegre, no Estado do Rio
Grande do Sul.
Rio de .Ianeíro, 19 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e -56.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO

N.O

170406 -

DE

21

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadâo brasileiro [saias Alves da Silva a comprar pedras
preciosas

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe cónfere o
art. 74. letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.? 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Isaias Alves da Silva, residente em Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras preciosas.
nos têrmos do Decreto-lei n.v 466, de 4 de junho de 1938, constituindo titula
desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.° Êste Decreto entrará em vigor na i:lma de sua publicação.
Art. 3.° 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.

A. de Souza Costa.

DECRETO

N.o l7A13-DE

22 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a firma brseileire Rabay & Cia. a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-Ieí n.? 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a firma brasileira Rabay & Cia., estabelecida
em Fortaleza, no Estado do Ceará, a comprar pedras preciosas nos têrmos
Colo de Leis - VaI. rr
F. 48
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do Decreto-lei n.? 466, de: 4· de junho de 19"38, constituindo título desta auto.
rização uma via autêntica' do presente decreto.
Art. 2.0

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3,°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.1)
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 17.415 -

DE

22

DE DEZEMBRO DE

1944

Altera as séries íuncioneie. de Identificador e Investigador da tabela numérica
de extrenumerérío-meneeliete do Departamento Federal de Segurança Pública e cria a' tabela numérica de extranumerário-mensalista do Instituto
Félix 'Pacheco
. RETIFICAÇÃO

Na tabela do Instituto Félix Pacheco, Situação proposta, onde se lê:
VIII - Ordínána,
18 - Investigador
Leia-se:
18 -

Identificador -

VIII -

DECRETO N.? 17.416" -

Ordinária.

DE 22 DE DEZEMBRO DE 1944

Cria a série funcional de Professor do Ensino Industrial, substitui as Tabelas
Ordinária e Suplementar; de extrenumerórío-menseliste da Divisão do Ensino Industrial, do Departamento Nacional de Educaçâo, do Ministério da
Eâuceçêo €'I Saúde, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo í4, alínea a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada a série funcional de Professor do Ensino Industrial,
com os níveis mínimo e máximo de selário fixados, respectivamente, 08.3 reterências XIII e XX, privativa das Escolas Técnicas e das Escolas Industriais
da União.
Art. 2.° Ficam estabelecidos. para as, funções de professor das Escolas
Técruces e das Escolas Endus trtats, os selárioa de referência XX, para o ensino
técnico; de referência XVI, para o ensino de mestria e as práticas educativo.s;
~ de referência Xlh. paea o ensmo industrial básrco .
Art. 3.° "Ficam substituídas pelas Tabelas Ordinárias e Suplementares"
que ecompanham êste Decreto, as Tabelas Ordinária e Suplementar da Divisão
de Ensino Industri al. do Departamento Nacional de Educação, do Ministério
d a Educaçào e Saúde.
Art . 4.°' As funções transformadas continuarão preenchidas pelos res-'
pccttvosocupantes, consrentes da relaçáo nominal anexa.
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Art. 5.°

Os ocupantes das funções suprimidas ficam automaticamente

dispeneados .

Art. 6.°

Os professores adjuntos (Canto Orfeônieo)

Instrutores (Edu-

cacâo Física), Professores e Professores do Ensino Industrial. de disciplinas de
cultura geral e cultura técníce (cadeiras teóricas), das Escolas Técnicas e das
Escolas Industriais, ficam sujeitos ao regime de 13 horas de trabalho semanais,
Art. 7.° Os professores do Ensino Industrial, de disci plinas de cultura
técnica (cadeiras de oficina) ficam sujeitos' ao regime de 40 horas de trabalho

semanais.
Art. 3,° A despesa com a execução do disposto neste decreto. na importância de Cr$ 1.879.800,00 (um milhão oitocentos e setenta e nove mil e oitocentos cruzeiros) anuais, correrá à conta do Orçamento do Ministério da Educação e Saúde para 1945.
Art. 9.° Éste decreto entrará em vigor a 1 de janeiro de 1945, revogadaa as disposlçêes em contrário.
Rio de Janeiro, 22' de dezembro de 1944,. 123.° da Independência e" 55. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cenenema,

DECRETO

N.O

17.416 -

DE

22

DE DEZEMBRO DE

1944

Cria" a" série funcional de Professor do Ensino ·lndusfrlal, substitui as Tabelas
Ordinária e Suplementar, de extranumerário mensalista' da Divisão" do
Ensino Industrial, do Departamento Nacional de Educação, do Ministério
da Educação e Saúde, e dá outras providências
RETIFICAÇÕES"

Onde se lê :

Leia-se:

Página 46':

Situação proposta
Séries funcionais

Situação proposta
Séries funcionais
a)

Curso Técnico de Química Industrial.

b)

Curso Técnico de Química Industrial

Página" 48 :
Situação proposta

Situação proposta

Séries funcionais

Séries funcionais
b)J

Curso Técnico de Mineralogia e

Metalurgia.

c)

Curso Técnico de Mineralogia-e
Metalurgia.

Página 49 :

Situação proposta
1 Professor do Ensino Industrial (Mol-

dação, XVI.

Situação proposta
1 Professor do Ensino Industrial (Moldação, Fundição de bronze e metais) XVI.
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Situação atual' e proposta

Situação atual e proposta

Número de funções

Número de funções

1 Servente V Ordinária.
Página 54:

6 Servente V Ordinária.

Situação proposta

Situação proposta

1 Professor do Ensino Industrial (Estereotipia) XIII Ordinária.

1 Professor do Ensino Industríaj (Es;
tereotipia ) XIII Ordinária.

Leia-se:

Onde se lê:
Página 61 :

Situação proposta

Situação proposta
1 Professor do Ensino Industrial (Impresso e pautação (
XVI
Ordinária.

1 Professor do Ensino Industrial (Impressão e pautação)
. XVI
Ordinária.
Situação proposta

Situação proposta
1 Professor do Ensino Industrial (Encadernação e Douração(
VI
Ordinária

1 Professor do Ensino Industrial (En~
cadernação e Douração) .... XVI
Ordinária.

Página 64 :
Situação proposta

Situação proposta

1. Professor do Ensino Industrial (Esterotipia)
XIII Ordinária

1 Professor do Ensino Industrial (Estereofipia)
XIII Ordinária

Página 70:
Situação proposta

Situação atual

1 Professor do Ensino Industrial (Eletécnica)
XVI Ordinária

1 Professor do Ensino Industrial (Eletrotécnico)
XV Ordinária.

Página 77 :
Situação atual

Situação atual

2 Auxiliar de Escritório
O r dinâria

VI

2 Auxiliar de Escritório

Situação atual
VIII Ordinária

1 Zelador

.

VII

Ordinária.
Situação atual
VII Ordinária.

1 Zelador

Página 79:

Situação proposta
1 Professor do Ensino Industrial (Desenho ornamental)
XVI
Suplementar

Situação proposta

2 Professor do Ensino Industrial (Desenho Ornamental)
XVI
Suplementar.

Página 80:

Situação proposta
1. Professor-do Ensino Industrial (Corte e Costura Masculino) . .. XVI

Situação proposta
.2 Prcfes sor do Ensino Industrial (Corte e Costura - Masculino) ... XVI
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Ordinária

Ordinária.

2 Professor do
Ensino Industrial
(Composição Manual e Mecânica)
. . . . . . . . . . . . . . . .. XVI Ordinária

1 Professor

ôo
Ensino Industrial.
(Composição Manual e Mecânico)
. . . . . . . . . . . . . . . .. XVI Ordinária.

Página 82
Situação atual
2 Assistente de Ensino ..
Ordinária

Situação atual

xv

12 Assistente de Ensino
Ordinária.

xv

Página 87 :
Escola Técnica de Curitiba
De Professor Adjunto, referência VIII,
tabela suplementar, para Professor
do Ensino Industrial (Português),
referência XX, tabela suplementar:
1. Felipe Vitela Junior.

DECRETO N.o 17.424 -

Escola Técnica de Curitiba

De Professor Adjunto, referência XIII,
Tabela suplementar, para .Professor
do Ensino Industrial (Português),
referência XX, tabela suplementar:
1. Felipe Vitola Júnio:r.

DE 26 DE

DEZEMBRO DE 1944

Aprova projeto e orçamento para obras no parto de Santos

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância
de Cr$ 57.172,90 (cinqüenta e sete mil cento e setenta e dois cruzeiros e
noventa centavos), que com êste baixam, devidamente rubricados, para substituição das linhas de transmissão de energia elétrica, proveniente da usina
de Itatinga, destinada aos serviços do pôrto de Sentes, concedido à Companhia Docas de Santos, correndo à conta de capital, nos têrmos previstos.
no item 3.°, art. 2,0 do Decreto n," 658-A, de 21 de fevereiro de 1936, a importância que fôr apurada como efetivamente despendida até aquêle limite.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.o 17.452 -

DE

:28 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a Cio. Geral' de Minas S. A. a peequicsr minérios de ouro, eircônio e
associados no município de Perreiree, Estado de Atinas Gereis.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,o 1.9ô5, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas ) ; decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a CÜ!. Geral de Minas S. A. a pesquisar
minérios de ouro, aírcônio e associados em duas (2) diferentes áreas, perfazendo um total cie duzentos ,e oitenta e sete. hectares, quarenta e dois ares e
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setenta e cinco centtares (287.4275 ha) , situadas nos lugares denominado
Poçinhos do Rio Verde, Rio Verde e Situação Soberbo, 00 distrito e muni~
cipjo de Parreiras do Estado de Minas ,Gera'~s e assim definidas: a primeira
(l.a}, com cento e cinqüenta e oito hectares, sessenta e nova ares e setenta
"cinco centlares (158.6975 -ha ) , é delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice no centro da ponte de cimento armado sôbre o rio Verde
na rodovia Pocinhos do Rio Verde - Parreiras e os lados a partir do vértice
consíderedo, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos
e trinta metros (330 m), setenta e oito graus sudoeste (78 0 SW); seiscentos
metros (600 m), setenta e oito graus noroeste (78° NW); cem Inetros
(100 m), quarenta e seis graus nordeste (46° NE); duzentos e noventa .metrcs
(290 m) , cinqüenta graus noroeste (500 !\'VV); quatrocentos e cinqüenta metros
(450 lTI), setenta e seis graus noroeste (76° NW); cem metros (100 m )
quinze greus sudoesta (15° SW); quinhentos metros (500 m), cinqüenta grau~
noroeste (50° NW); cento e sessenta metros (160 m), leste (L); trezentos
e cinqüenta metros, (350 m) , cinqüenta .graus noroeste (SOO NW); cento e
sessenta metros (160 m), sete graus sudeste (7° SE); duzentos e oitenta
metros (280 m), oitenta e quatro graus sudoeste (84 0 SW)'; duzentos metros
(200 rn}, quarenta e cinco graus nordeste (45° NE); trezentos metros'
(300 rn ) , oeste (W); cento e vinte metros (120 m), oit~ graus nordeste
(8° NE); cento e setenta metros (170 m), oitenta e quatro graus nordeste
(84° NE); cinqüenta metros (50 m), dezessete graus noroeste' (17° NW);
cento e sessenta metros (160 m), oitenta e dois graus noroeste (82° NW);
duzentos e quarenta metros (240 m), quarenta e cinco graus noroeste
(45° NW); duzentos e oitenta e cinco metros (285 m) , sessenta graus noroeste
(60° NW); cem metros (100 m), sessenta e seis graus sudoeste (66° SW);
quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) , setenta e cinco graus noroeste
(75° NW); mil e cinqüenta metros (1.050 m), trinta graus sudoeste
(30° SW); duzentos e setenta metros (270 m), oitenta graus noroeste
(80° N'W)j cento e oitenta metros (180 m), vinte e seis graus sudoeste
(26° SW); oitocentos e sessenta metros (860 m), cinqüenta e oito gt3US
·slJào.este (58° SW); oitocentos e cinqüenta metros (850 m), dezoito graus
sudoeste (18° SW); trezentos metros (300 m) , setenta e nove graus noroeste
(79 0 NVV); novecentos e cinqüenta metros (950 m), vinte e dois graus
nordeste (22° NR)j mil cento e cinqüenta metros (1. 150 m), cinqüenta' e
seis graus e trinta minutos nordeste (56° 30' NE); mil e vinte metros
(1.020 m), quarenta e dois graus e trinta minutos nordeste (42°30' NE);
cinqüenta metros (50 m), vinte e cinco graus sudeste (25° SE); cento e
quarenta metros (140 m), trinta e doís graus nordeste (32 0 NE); cem
metros (100 m), trinta e oito graus noroeste (38° NW); trezentos e vinte
metros (320 m), cinqüenta graus nordeste (50 0 NE); trezentos e sessenta
metros (360 m), oitenta e dois graus nordeste (82 0 NE); mil novecentos e
cinco metros (1.905 m) , quarenta e nove graus sudeste (49° SE); oitocentos
e noventa metros (890 m) , sessenta e três graus e trinta minutos sudeste
(63° 30' SE); cento e dez metros (110 m), vinte e seis graus sudoeste (26°
SW); trezentos e vinte metros (320 m), oitenta graus sudeste (80 0 SE);
-cento e sessenta metros (160 m) , dezessete graus noroeste (17° NVl); trezentos e setenta metros (370 m), um grau noroeste. (1° NW); setecentos e
vinte e cinco metros (725 m), trinta e quatro graus sudeste (34° SE); a segunda (2}'t), com cento e vinte e oito hectares e setenta e três ares
(128.73 ha ) , é delimitada por um polígono irregular que tem um de seus
vértices no centro da ponte de madeira sôbre o rio Verde, no lugar Ponte do
Job. no caminho de tropa Parreiras --:- Poços de Caldas e os lados, a partir do
vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
quinhentos e dez metros (510 m), trinta e nove graus sudeste (39° SE); tre·
aentoe e trinta metros (330 m), um grau e trinta minutos sudeste. (10 30' SE);
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dois mil duzentos e cinqüenta metros (2.250 m) , oitenta graus noroeste
(80 0 NVV'); mil quatrocentos e cinqüenta metros 0.450 m) , cinqüenta e
sete graus e trinta minutos nordeste (570 3 0 ' NE); oitocentos metros (80Q·m).
cinqüenta e seis zraus sudeste (55 0 . SE) .
ArL 2,0 Esta autorização é outorgada
Código de Minas .

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.° O tí.tulo da autoriaeção de pesquisa, que será uma via eutêntica dêsts-decreto, pagará a taxa de dois mil oitocentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 2.380,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio 'de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Aootonio SaIles.

DECI~ETO

N.o 17,453 -

DE 28 DE DEZEMBRO DE 1944

Autorize o cidadão brasileiro Sereíím Joaquim da Silva a pesquisar quartzo e
associados no município de Sento :?é do Estado da Behie,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituícão e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940- (Código .de Minas); decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Serafim Joaquim da Silva
a pesquisar quartzo e ã'Ssociados numa área de cem hectares (100 Ha) situada
na fazenda Gruna, distrito de Ouro Branco, município de Sento Sé, do Estado
da Bebia, e delimitada por um quadrado de mil metros (1.000 m) de lado
tendo um vértice a dois mil e oitenta metros (2,080 m), no rumo magnético
setenta e nove graus e dez minutos nordeste (79° lO' NE), do canto nordeste
(NR) da séde da fazenda Gruna e cujos lados convergentes no vértice considerado, têm a partir dêle, as seguintes orienta-ções magnéticas: dezenove
graus e dez minutos nordeste (19° lO' NE), e setenta graus e cinqüenta
minutos sudeste (70° 50' SE),
Art . 2.° Esta autorização é outorgada nos
Código de Minas,

Art. 3.°

têrmos estabelecidos no

O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica

dêete decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), e será trans-

crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4,0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123,0 da Independência 'e 56.<'>
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,
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DECRETO N.? 17.454 -

DE

28 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Inocêncio de Oliveira e João Francisco Véras
a pesquisar bauxita no município de Patos, do Estado da Paraíba

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Inocêncio de Oliveira
e João Francisco Véras, a pesquisar bauxita numa área de duzentos hectares
(200 he) , situada no lugar denominado Brito, distrito de Espinharas, muni_
cipio de Patos do Estado da Paraíba, área essa delimitada por um retângulo
que tem um vértice a cento e vinte metros (120 m), no rumo magnético
sessenta graus sudeste (60 0 SE) da confluência dos riachos Ôlho Dágua e
da Aba e os lados que partem dêsse vértice, com os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: dois mil e quinhentos metros (2.500 m), setenta graus
nordeste (70° NE); oitocentos metros (800 m), vinte graus sudeste (20 0 SE),
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos
Código de Minas.

têrmos

estabelecidos. no

Art. 3.0 O título da autor-iaaçâo de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de dois mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívísão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrârío .

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.? 17.455 -

DE 28 DE DEZEMBRO DE ~944

Autoriza o cidadão brasileiro Adalberio Benevides de M<J.galhãe~ a pCfJquisar
embligonita e associados no município de ltapitinga. do Estado do C"".'lrá
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ca,',;are o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29
de [eneíro de 1940 (Código de Minas); decreta:

Art.

1.0

Fica autorizado o cidadão brasileiro Adalberto Benevides de

Magalhães a pesquisar ambfigonita e associados numa área de sessenta e
cuetro hectares (64 ha }, situada no local denominado Barra do Riechâo. no
diatritc de Tróia, município de Itepitínga, do Estado do Ceará, e delin.itada
por um quadrado de oitocentos metros (800 m) de lado que tem um dos seus
vértices a novecentos e quarenta metros (940 m), no rumo magnético sessenta

e nove graus nordeste (69 0 NE) da confluência dos riachos Caixa d'Água e
Riachão, e os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle,
as seguintes orientações magnéticas: cinqüenta e quatro graus nordeste (54 0
NE) e trinta e seis graus sudeste (36 0 SE).
Art. 2. 0 :gsta autorização é outorgada nos têrmcs estabelecidos no
Código de Minas.
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Art. 3.° O titulo da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 640,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomentada Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.°
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIamo Sellee,

DECRETO N.O 17. 456

~

DE 28 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Ventum de Moura a pesquisar minério
de ouro, csulim, quartzo e associados, no município de. São João dei Rei
no Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer~ o
.ar-t, 74, letra a, da Ccnstituiçâo e nos têrmos do Decreto-lei 0.0 1.985, do 29
.de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0

Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Ventura de Moura

.a pesquisar minério de ouro, cauli m, quartzo e associados numa área de cento

e sessenta c dois hectares (162 ha), situada no lugar denominado Cascalho,
distrito e município de São João del Rei, Estado de Minas Gerais, área esta
.delimitada por um polígono irregular que tem um vértice no centro do pontilhào do rodovia São J 08.0 del Rei-Rio das Mortes" a jusante da confluência
.dos córregos da Caçada e Tanque e cujos lados, a partir dêste vértice, têm os
seguintes cemprimentose rumos magnéticos: setecentos e cinqüenta e oito
metros (758 m), vinte e oito graus sudoeste (28 0 SW); mil duzentos e
oitenta e dois metros (1.282 m) , oitenta e um graus quarenta e cinco minutos
sudoeste (81° 45' SiJi..T ) ; quinhentos e noventa e quatro metros (594 m), doze
gr aus quarenta e cinco minutos nordeste (12° 45'NE); trezentos e quinze
metros (315 m), oltenta e dois graus quinze minutos nordeste (-820 15' NE);
oitocentos e trinta e cinco metros (835 m), vinte e seis graus noroeste (26 0
N\V) mil duzentos e setenta e cinco metros 0.275 m) , oitenta e um graus
trinta minutos nordeste (81° 30' NE); seiscentos e treze metros (613 m),
nove graus trinta minutos sudoeste (9° 30' SW); trezentos e noventa e cinco
metros (395 m) , setenta e seis graus sudeste (76 0 SE).
Art. 2.° Esta
'Côdígo de Minas.

autorização é

outorgada

nos

têrmos estabelecidos

no

Art. 3.° O título da autorieeçâo de pesquisa que será uma via autêntica
-dêste decreto, pagará fi taxa de mil seiscentos. e vinte cruzeiros (Cr$
.
1.620,00 J e será trenscrtto no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro.dução Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.° da Independência c 55. 0
-da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,
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DECRETO N.o 1.7.45.7

-DE

28

DE DEZEMBRO DE

1944

. A utoriza os cidadãos bmciíeiios Luís de Gíecoma Júnior e Richote Roque de
Giacomo a pesquisar- quartzo, caulim e nuca, no município de Matias.
Barbosa, no Eeteâo de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe comere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei D.o 1.985, de 29.
de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta.:
Art. 1.0 Ficam autorizados os. cidadãos brasileiros Luiz de Giacomo
Funior .e Rtchote Roque de Glecomo a pesquisar quartzo, caulim e mica numa
área de oito hectares e trinta e oito ares (8,38 ha ) , situada no distrito de
Simão Pereira, no município de Matias Barbosa, no Estado de Minas Gerais
e delimitada por um retângulo que tem um vértice a quarenta e oito metros.
(4·8 m), rumo dez graus quarenta e cinco minutos noroeste (10° 45' NW)
magnético, do reservatório de Él€:U3 potável da vila de Simão Pereira e as lfrdos,
que partem dêsse vértice, com trezentos e cinqüenta e oito metros (358 m),
rumo oitenta e cinco graus quarenta e cinco minutos noroeste (85° 45' NW)
magnético, duzentos e trinta e quatro metros (234 m), rumo quatro graus
quinze minutos nordeste (4° 15' NR) magnético.
Art. 2.° Esta autorização, é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará €I taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trens,
crtto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis,
tério da Agricultura.
Art. 4-;° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28' de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. n
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles .

DECRETO N.O 17.458 -

DE 28 DE DEZEMBRO DE 1944

Ar:torIza o cidadão brasileiro José Machado Freire 8 pesquisar diamante, na
município de Diamantina, no Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere O<
art. 74, letra 8, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29de janeiro de 1940 (Código de Mina&-): decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro .Ioeé Machado Freire ar,
pesquisar diamante, numa área de cento e treze hectares (113 ha), situada
no distrito de Guinda, município de Diamantina, no Estado de Minas Gerais,
ârea essa delimitada por urn polígono irregular que tem um vértice a quinhentos e vinte metros (520 m) , no rumo magnética" de dezessete graus trinta
minutos noroeste (17° 30' NW), da confluência do córrego Brumadinho no
rio das Pedras de Sopa e cujos lados, a partir dêsse vértice; têm os seguintes
comprimentos c rumos magnéticos: oitocentos e sessenta metros (860 m) ,
sessenta e dois graus sudeste (62 0 SE); mil seiscentos e vinte metros (1.620
m), dezesseis graus sudeste (16 0 SE); mil duzentos e cinqüenta metros
(1.250 m), nove graus nordeste (9° NE); trezentos e noventa metros,
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(390 m), norte (N); oitocentos metros (800 m) , vinte e sete graus trinta
minutos norcoste, (27° 30' NW); mil e cem metros (1.100 m) setenta graus
trinta minutos sudoeste (70° 30' SW).
Art. 2.° Esta autorizacão é
Código de Minas.
~

outorgada nos

têrmos

estabelecidos

no-

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cento ,e trinta cruzeiros (Cr$ 1. 130,00) e
será. transcrito no livro próprio da Díviuâo de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art.

4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Scllee,

DECRETO N,? 17 .459
AU~'criz.6l

~

DE 28 DE DEZEMBRO DE 1944

o cidadão brasileiro Clvmerio Vieira a pesquisar mica e associados no
municipio de Peçonha, no Estado de Minas Gerais.
'

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29'
de janeiro de 1940 (Código de Minee ) ; decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Clymerio Vieira a pesquisar mica e associados em duas diferentes áreas perfazendo um total decento e cinqüenta e três hectares (153 ha ) , situadas no distrito de Ramalhete, município de Peçanha, no Estado de Minas Gerais e assim definidas:
a primeira, com cento e três hectares (103 he ) , está encravada DO local denominado 'I'aperão e é delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
na confluência dos córregos La torre e Bananal do Taperão e os lados. a
partir do vértice considerado os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
dois mil e trinta metros (2.030 m), setenta e nOVe graus nordeste (79° NE);
trezentos e quarenta metros (340 m), dezenove graus sudoeste (19° SW)j mil
seiscentos e quarenta metros (1. 640m), sessenta graus sudoeste (60° SW) j
oitocentos e dez metros (810 m) , oitenta graus noroeste (80° NW); setecentos
metros (700 m) , vinte e nove graus nordeste (29° NE); a segunda com cinqüenta hectares' (50 ha), está encravada no local denominado Bananeira
Prata, e é delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a sessenta
metros (60 m), no rumo magnético sul (8) da confluência dos ribeirões da
Areia e Bananal, e os lados a partir do vértice considerado, os seguintes comprímentos e rumos magnéticos: cento e cinqüenta e seis metros (156 m) , trinta
graus noroeste (30° NW); quatrocentos e vinte e cinco metros (425 m), norte (N), trezentos e seis metros (306 m), vinte graus noroeste (20° NW):
quinhentos e setenta e quatro metros (574 m), setenta graus sudoeste (70. 0
SW); seiscentos e cinqüenta metros (650 m), sul (S); setecentos e vinte
metros (720 m), leste (E).
Art. 2.° Esta àutorizeçâo é
Código de Minas.

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no
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Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será urna via autêntica
dêste decreto, pagerâ a taxa de mil quinhentos e trinta cruzeiros (Cr$
1.530,00) e será. transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério ela Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.° ela Independência e 55.0

11a República.
GETULIO VARGAS.

Apotonio Sal1es.

DECRETO N," 17.460 -

DE 28 DE DEZEMBRO DE

194~;

Autoriza o cidadão brasileiro Raul Saraiva a pesquisar esmeralda, bc1"ilo e
associados no município 'de Vitória da Conquista no Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe ccnferr, o
.art . 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei ri.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas}; decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Raul Saraiva a pesquisar
'esmeralda, berilo e associados no local denominado Duas Barras, distrito de
Anegê, município de Vitória da Conquista no Estado da Bahia, numa área
de cento e sete hectares setenta e dois ares e oitenta e quatro centiares
(107,7284 ha ) delimitada por um polígono, que tem um vértice situado no
cruaamento do riacho Duas Barras, com a estrada de rodagem Vitória da
Conquista-Vila Nova; os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprrmentes e rumos magnéticos: mil e duzentos metros (1.200 m) norte (N);
trezentos e cinqüenta metros (350 m) , setenta graus sudoeste (70° S\V); mil
metros (1.000 m) , tr-inta graus sudoeste (30° SW); setecentos metros (700
m), dez graus sudoeste (10° SW); quatrocentos e cinqüenta e sete metros
(457 m), setenta e dois graus e trinta minutos sudeste (72° -30' SE); oitocentos metros (800 m) , quarenta graus nordeste (40° NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos
Código de Minas.

estabelecidos no

Art. 3.° O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil e oitenta cruzeiros (Cr$ 1.080,00) e
será transcrito no livro própr-io da Divisão de Fomento, da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4,0

Revogam-se

<1S

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 55.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Selles,

ATOS

no

PODER EXECUTIVO

DECRETONP17.462 -

765

DE 28 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cíâeâiio brasileiro Cláudio Albernaz de Albuquerque a comprar
pedras preciosas

o Presidente da República,' usando da atribuiçêo que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.? 466, da
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Ftce autorizado o cidadão brasileiro Cláudio Albernaa de Albuquerqua, residente em Poxoreu, no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras
preciocc s roas têrmos do Decreto-lei n.v 466, de 4 de junho de 1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art , 2.° Êste Decreto entrará em vigor na dete de sua publicação.
Art . 3.° Revogam-se as disposições em contrário .
. Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123:° da Independência e 56.c.
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETON.O 17.463 -

DE

28 DE DEZEMBRO DE 1944

Renova o Decreto fi.o 10.735, de 28 de outubro de 1942

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra e, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29 de
janeiro de 1940, (C8digo de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica renovado o decreto número dez mil setecentos e trinta e
cinco (10.735), de vinte e oito (28) de outubro de mil novecentos e quarenta
e dois (1942), que autorizou a Companhia Mineração Nordeste S. A. a
pesquisar minério de ouro e associados numa área de quatorze hectares e trinta
ares (14,30 ha), em terrenos de sua propriedade, situados no lugar denominado
Pimenteira, município de São José do Egito, no Estado de Pernambuco, área
essa delimitada por um polígono que tem. 1L.'1l de" seus vértices situado à distância de vinte e oito metros (28 m) , no rumo magnético sessenta e cinco
graus quinze minutos sudoeste (65°15' SW) do ponto de amarração Marco
Secular e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimento'>
e rumos magnétlcos : duzentos e quarenta e sete metros (247 m), vinte e um
graus trinta e cinco minutos sudeste (21°35' SE); noventa e cinco metros
(95 m), dcae graus cinco minutos sudeste (12°05' SE); cento e vinte e cinco
metros (125 m), setenta e um graus cinqüenta e cinco minutos sudoeste
(71°55' S\V); noventa e sete metros (97 m), trinta e sete graus quarenta
minutos sudoeste (37°40' SW); trezentos e três (303 m), oitenta e quatro
graus quarenta minutos sudoeste (84°40' SW); trezentos e setenta e três
metros (373.m), quinze graus nordeste (15° NE); duzentos e noventa e um.
metros (291 m) , sessenta e oito graus doze minutos nordeste (68°12' NE);
dois metros (2 m) , quarenta e oito graus trinta minutos sudeste (48°30' SE).
Art. 2.° A presente renovação de decreto é feita nos têrmos estabelecido
no Código de Minas.
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Art. 3.°

A presente- renovaçêo que: terá por título uma via autêntica

dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trans.

crita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minia:."
tério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
<la República.
GETULIO VARGAS.

Apoloni'o

DECRETO N.o

17.464-DE

28

sat«.

1944

DE DEZEMBRO DE

Renova a autorização concedida pelo Decreto n.o 10.045, de 20 de
julho de 1942

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

art . 74, letra

B,

da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei

D. o

1.985, de 29 de

janeiro de 1940, (C8digo de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica renovada a autorização concedida ao cidadão brasileiro
Amando Simões,' pelo decreto-número dça mil e quarenta e cinco (10.045),
<la vinte (20) de julho de mil novecentos e quarenta e dois (1942), para
pesquisar carvão mineral em terrenos situados no quinhão número três (3) da
fazenda do Imbaú ou Rio do Peixe, no distrito ele Caeté, município de Araipo..:
ranga, no Estado do Paraná, numa área de novecentos e oitenta e dois heoctares
e oitenta ares (982.80 ha), delimitada por um retângulo que tem um vértice
à distância de sete mil trezentos- e vinte e seis metros 7.326 m), no rumo
oito graus dezenove minutos noroeste (8°19' NW) do furo de sonda, de no:'
venta e dois metros (92' m) de profundidade, existente nos terrenos da Companhia Carbonífera do Imbaú e os lados, que partem dêsse vértice, têm os
"Seguintes comprimentos e rumos: quatro mil e duzentos metros (4.200 m),
oeste (W); dois mil trezentos e quarenta metros (2.340 m), sul (S).

Art , 2.0 Esta autorização é
Código de Minas.
Art. 3.0

outorgada

nos

têrmcs

estabelecidos

no

O título da autorização de pesquisa; que será urna via autêntica

dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e quinze cruzeiros
(Cr$ 4,.915,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da

Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as. disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944', 123.° da Independência o 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Aoolonio Sal1es".
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DECRETO N,o 17.465-DE 28 DE DEZEMBRO DE 1944,

Renova o Decreto n,o- 10'.042, de 20 de iulho de 1942
Q Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos dó Decreto-lei n,o 1.985, de 2'9 de
janeir-o de 1940; (C8digo de Minas); decreta:

Art. 1.0 Fica renovada ,8 autorização concedida ao cidadão brasileiro
Amando Simões, pelo decreto' nKmero dez mil e quarenta e dois (10.042),
de vinte (20) de julho de mil novecentos e quarenta e dois (1942), para
pesquisar carvão mineral em terrenos situados no quinhão número três (3) da.
fazenda do Imbaú cu Rio do Peixe, no distrito de Caeté, município de' AraipoTanga, no Estado do Paraná, numa área de novecentos e oitenta e dois hectares
e oitenta ares (982.80 ha), delimitada por um retângulo que tem um vértice
à distância de sete mil trezentos e vinte e seis metros 7.326 m), no rumo
oito graus dezenove minutos noroeste (8°19' NW) do furo de sonda, de noventa e dois metros (92 rn ) de profundidade, existente nos terrenos da Cou-.
panhia Carbonífera do Imbaú e os lados, que partem dêsse vértice, têrc os
seguintes comprimentos e rumos: quatro mil e duzentos metros (4.~:.}Q m),
oeste (W); dois mil trezentos e quarenta metros (2.340 m), norte (N).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos' têrmos estabelecidos 110
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e quinze cruzeiros
(Cr$ 4.915,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da- Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 5ó.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Anoíonío

DECRETO N." 17.466 -

Salles.

DE 28 DE DEZEMBRO DE 1944

Concede' a Mineração e Indústria de Estanho Limitada autorização parn
funcionar como empcêee de mineroçêo
Q. Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74; letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,ol. 985,- de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0' E' concedida à Mineração e Indústria de Estanho Limitada.
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com sede na cidade de'
São João del Rei, do Estado de Minas Gerais, cutoriaaçâo para' funcionar
como empresa de mineração, de acôrdo com o que dispõe o art. 6.°, § 1.0, do
Decreto n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a
mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização'.
Art. 2.°

Revogam-se as disposições em contrário.
<

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.
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DECRETO N,? 17.469 _

DE

29 DE DEZEMBRO DE 1944

Concede à Lavras Santos Amnro Limitada autorização para funcionar Como
emprêea de mineração

o

Presidente

da

República" usando da atribuição que lhe confere o a _

tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de
de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta:

Art. 1,0

É

2~

concedida à Lavras Santo Amaro Limitada, sociedade por

cotas de responsabilidade l imiteda, com sede na Capital do Estado de São
Paulo, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo
com o que dispõe o art. 6.°, § 1.0 do Decreto-lei n.? 1. 985, de 29 de janeiro

de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar aôbre
o objeto da referida autorização.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N." 17.470 -

DE 29 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Julio Paulo Tíetemenn a lavrar jazida de calcário
e associados no município- de Brusque do Estado de Santa Catarina.

o

Presidente da República, usando da

atribuiçâo que lhe confere o

art. 74,letra a, da Constituiçâo e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorlaado:o cidadão brasileiro Julio Paulo Tietzmann a
lavrar jazida de calcário e associados em terrenos situados no lugar denomí,
nado Ribeirão do Ouro, no distrito d Botuverá, município de Brusque, de
Estado de Santa Catarina, numa área de duzentos e quinze hectares e trínte
e seis ares (215.36 ha) , definida por um polígono tendo o primeiro vértice
situado à distância de cento e quinze metros (115 m)com orientação magnética vinte e dois graus quinze minutos nordeste (22° 15' NE) da confluência
dos ribeirões Três e do Ouro e cujos lados a partir dêsse vértice, têm 09
seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil e
noventa metros
(1.090 m), oitenta e quatro graus quinze minutos sudeste (84° 15' SE);
duzentos e cinqüenta metros (250 rn) , cinco graus quarenta e cinco minutos
nordeste (5° 45' NE); oitocentos metros (SOa m), oitenta ~ Quatro graus
quinze minutos noroeste (84° 15' NW); duzentos metros (200 m), cinco
graus quarenta e cinco minutos nordeste (5° 45' NE); oitocentos metros
(800 m), oitenta e quatro graus quinze minutos sudeste (84° 15' SE); cento
e dez metros (110 m), cinco graus quarenta e cinco minutos nordeste (5° 45'
NE); quinhentos e vinte metros (520 m) , oitenta e quatro graus quinze ruinutos sudeste (84.0 15' SE); trezentos metros (300 m), cinco graus quarenta
e cinco minutos nordeste (5° 45' NE); quatrocentos e vinte metros (420 m) ,
oitenta e quatro graus quinze minutos sudeste (84° 15' SE); quatrocentos
e dez metros (410 m), cinco graus quarenta e cinco minutos sudoeste (5° 45'
SW); trezentos metros (300 m ) , oitenta e quatro graus quinze minutos norceste (84 0 15' NW); duzentos metros (200 m), cinco graus quarenta e cinco
minutos sudoeste (5° 4.s' SW); trezentos e sessenta metros (360 m) , oitenta
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e quatro graus quinze minutos noroeste (84 0 15' NW): quatrocentos e quarenta metros (440 m), cinco graus quarenta e cinco, minutos sudoeste (5° 45'
SW); duzentos e oitenta metros (280 m) , oitenta e quatro graus quinze minutos noroeste (84° 15' NW): novecentos e quinze metros (915m), cinco
graus quarenta e cinco minutos sudoeste (5° 45' SW); mil-novecentos e dez
metros (1.910 m }, oitenta e quatro graus quinze minutos noroeste (84° 15'
NW);, mil quatroceritos e cinqüenta metros (1.450 m) pela margem direita
e para jusante do ribeirão do Ouro até o vértice de partida. Esta autortaação
é outorgada mediimte as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de ,Minas e dos artigos 32, 33,34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionados neste
Decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tr ibutos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município. em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art.3,o Se o concessionário da autoriaaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos' artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de, solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6,0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da. Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de quatro mil trezentos
e vinte cruzeiros (Cr$ 4.320,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições em 'contrário.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V ~GAS.

Apolonio Salles.
DECRETO N.c 17.471 -

DE 29 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a emprêee Águas Minerais Dorieon Limitada a lavrar iazida de água
mineral, no município de Mallet, no Estado do Paraná.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra li, da Constituição e nos têreoos do Decreto-lei n." 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêss Águas Minerais Dorizon Limitada
a lavrar jazida de água mineral em terrenos situados na margem direita do
Rio-Claro, distrito de Donaon, no municipic de Ma1let, no Estado do Paraná.
numa área de dois hectares e quarenta e dois ares (2.42 ha). definida por um
polígono que te;' um dos vértices situado na margem direita do Rio-Claro.
na entrada da ponte existente sôbre êste rio. na rodovia de Dorizon - MaIlet
e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: vinte e oito metros (28 m), setenta e três graus nordeste
(73 0 NE); cinqüenta metros (50 m), trinta e sete graus trinta minutos nordeste (37 0 30' NE); trinta metros e cinqüenta centímetros (30,50 m). de-zesseis 'graus trinta minutos nordeste (16 0 30' NE); vinte e nove metros
Cal. de Leis -

VoI. II

F. !9

770

ATOS DO PODER EXECUTIVO

(29 m), vinte e oito graus noroeste (28 0 NW); noventa e quatro metros
(94 rn) , quarenta e três graus trinta minutos noroeste (43 0 30' NW); duzentos e dez metros (210 m) , cinqüenta graus sudoeste (50 0 SW); vinte e
u~ metros (21 m), um grau, sudoeste (lo SW); cento e. oito metros (108 m),
oitenta e nove graus sudeste (89 0 SE); sessenta e seis metros e cinqüenta
centímetros (66,50 m), oitenta e sete graus trinta minutos sudeste (87 0 30'
SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas

alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
eapressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do CÓdigo
de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo
e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que selá
transcrito 'no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(C,$ 600,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro 29 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,
DECRETO N.o 17.473 -

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Aprova excesso de despesas efetuadas com diversas obras no pôrto de Aracaju

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letre a, da Constituição, e atendendo ao que consta do processo
n.v 27.113-44 do Departamento de Administração do Ministério da Viação e
Obras Públicas. decreta:
Artigo único. Fica aprovado o excesso de despesas efetuadas pelo Estado de· Sergipe sôbre o orçamento aprovado pelo Decreto 0.° 3.165, de 13
de' outubro de 1938, na parte referente às obras de cravação dos tubulões do
cais do pôrto de Aracaju, de que é concessionário, e do enrocamento para o
fechamento "Ieteraí do cais e 'sua ligação com a cidade, nas importâncias, respectivamente, de Cr$ 393.374,90 e 733.027,60, no tctel de Cr$ 1.126.402,50
(um milhão cento e vinte e seis rnil: quatrocentos e dois cruzeiros e cinqüenta
centavos) .
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N.o 17.474-DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944,

Altera a lotação numérica das repartições atendidas pelo Quadro Único do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio

o Pres'ident~ da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ftcem incluídos, na lotação numérica do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio :

3 cargos de bibliotecário e 13 de bibliotecárío-euxlliar, todos na 10tação permanente da Biblioteca do Departamento de Administração;

19 cargos isolados, em comissão, de Delegado Regional, na lotação
permanente des Delegacias Regionais dos seguintes Estados,
sendo um para cada Delegacia: Amazonas, Pará, Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alegoas,
Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso.
Art. 2.° Em conseqüência do disposto no artigo anterior, os quadros
anexos ao Decreto n," 16.527, de 6 de setembro de 1944, ficam alterados da
seguinte forma:
a carreira de Bibliotecário pessa a figurar com 5 cargos na lotação
permanente;
os sub-totais de cargos isolados de provimento em comissão e cargos
de carreira passam, respectivamente, a 60 e 1.520, ambos na
lotação permanente;
o total gerel do Ministério se eleva a 1.862 cargos, sendo 1.684
na lotação permanente e 178 na lotação suplementar .

Art. 3.° :Êste decreto entrará em vigor em 1 de janeiro de 1945, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS

Alexandre Marcondes Filho.

...;
...;
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DECRETO N.o 17.475 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Radamés Boeío a pesquisar quartzo no mUnicípio
de Gueruíbos, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra 8, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei 0.° 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decretes
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Redamés Bosio a pesquisar
quartzo em terrenos situados no distrito e município de Guarulhos, no Estado
de São Paulo, numa área de três hectares trinta e sete ares e sete cerrtiarea
<3,3707 ha), delimitada por um polígono que tem um vértice à distância de
quatrocentos e quarenta e cinco metros (445 m), no rumo cinqüenta e sete
graus trinta minutos sudoeste (57 0 30' SW) da estação de Gopouva da 'I'ram,
way da Cantareíra no ramal Guarulhos-Tamanduatú e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e rumos: duzentos e vinte e oito metroa
(228 m), oitenta e três graus quinze minutos sudoeste (83 0 15' SW); oitenta
metros (80 m) , quinze graus quinze minutos noroeste (15° 15' NW); .cento
e setenta metros e cinqüenta centímetros (170,50 m), vinte graus quarenta e
cinco minutos nordeste (20 0 45' NE); cinqüenta e um metros (51 m), setenta
e um graus quarenta e cinco minutos sudeste (710 4 5 ' SE); duzentos e -trinm
e cinco metros (235 m), trinta e cinco graus quarenta minutos sudeste (35"
40' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estebelecídos no Código de Minag.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma> via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será trenscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mi.
nístérlo da Agricultura.
Art. 4.° Revogem-se as dispoeiçêee em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.01
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.476 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Radamés Bosio a pesquisar argila refratária. no
município de São Paulo, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigc 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Cédígo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Radamés Bosío a pesquisar
argila refratária em terrenos do lugar denominado Jardim Modelo situados na
zona de Santana, no distrito e município de São Paulo, no Estado de São
Paulo, numa área de dois hectares sessenta e um . ares e trinta centiãres
(2,6130 ha), delimitada por um polígono que tem um vértice na esquina das
Avenidas da Penha e Edú Chaves e os lados, a partir dêsse vértice, têm. os
seguintes comprimentos e rumos: duzentos metros (200 m), sessenta e oito
graus trinta minutos sudeste (68 0 30' SE); cento e dez metros (110 m),
vinte e dois graus trinta minutos sudoeste (22 0 30' SW); cento e oitenta me-
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tros (180 m), cítente e cinco graus cinqüenta minutos sudoeste (85050' SW)j
cento e setenta e nove metros e cinqüenta centímetros (179,50 m), des graua
cinco minutos nordeste (10 0 5' NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmoe estabelecidos no csdigo de Minas.
Art. 3. 0 O titulo da autorização de pesquisa que será uma- via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será trenacríto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do lli..
níatérlo da Agricultura.
Art. 4.° Revogem-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.da República.
GETULIO VARGAS.

Apolomo Salles.

DECRETO N.O 17.477 -

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a emprêee de mineração Companhia Argilas Industriais Limitada a
pesquisar argila, terra fuler e associados, no município de São Paulo, no EIitado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de" janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa de mineraçã-o Companhia Ar~la8
Industriais Limitada Q pesquisar argila, terra fuler e associados, numa área de
vinte e oit-o hectares vinte e sete ares e cinqüenta cerrtiares (28,2750 be) ,
situada no lugar denominado Jacanã, distrito e município de São Paulo, no
Eatedo de São Paulo, delimitada por um pentágono que tem um vértice a
quatrocentos e noventa e cinco metros (495 m), rumo vinte graus sudoeste
(20 0 SW) magnético, do meio da fachada sul (S) da estação de jacenâ da
Estrada de Ferro 'I'rsenway da Centareíra, e cujos lados a partir dêeee vértice
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: qulnbentos e quarenta
e oito metros e setenta e cinco centímetros (548,75 m), cinqüenta e quatro
graus sudeste (54 0 SE); seiscentos e sessenta e set-e metros e setenta e cinco
centímetros (667,75 m), quarenta e seis graus sudoeste (46° SW); quatrocentos e noventa e cinco metros (495 m), vinte graus noroeste (20 0 NW);
duzentos e trinta e cinco metros (235 m) , cinco graus noroeste (5° NW); duzentos e trinta e sete metros e cinqüenta centímetros (237,50 m), sessenta e
seis graus nordeste (66 0 NE).
Art. 2.° Esta autorização é 'outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da' autorização de pesquisa que será, uma- via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogem-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944. 123.0 da Independência e 56.0

d. República.
GETULIO VARGAS.

Apoíonio Selíee,
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17.478 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE;

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Fressato a pesquisar csutim e argila no município de Campo Largo, no Estado do Paraná

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decrete:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Fressato a pesquisar
caulím eargila em duas (2) áreas distintas, num total de trinta e oito hectares
e vinte~é dois ares (38,22 ha), no lugar denominado Morro da Esperança.
distrito de Ferraria, município de Campo Largo, no Estado do Paraná, áreE.'3
essas que' assim se definem: a primeira (1.a ) , com dezenove hectares, noventa
e oito ares e cinqüenta e quatro centiares (19,9854 ha ) , é delimitada por um
quadrilátero que tem um vértice em um marco de madeira de lei, cravado' à
margem esquerda da estrada Curitiba-Tomaz Coelho, e quarenta e seis metros
(46 m), no rumo magnético trinta e três graus nordeste (33 0 NE) da capela
do Sagrado Coração de Jesus e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e vinte e cinco metros
(625 m), oitenta graus sudeste (80 0 SE); trezentos e quarenta e três metros
e cinqüenta centímetros (343.50 m), norte (N); setecentos e setenta e um
metros, (771 m), setenta e nove graus noroeste (79 0 NW); quatrocentos e
quarenta e oito metros e cinqüenta centímetros (448,50 m) , vinte e dois
greus sudeste (22 0 SE). A segunda área, com dezoito hectares e vinte e três
ares (18,23 ha) é delimitada por um hexágono irregular que tem um vértice
a seiscentos e dez metros (610 m), no rumo magnético cinqüenta e três graus
e cinco minutos nordeste (53 0 5' NE) do mesmo marco de madeira de lei
citado na descrição da primeira' área, cravado à margem esquerda da estrada
Curitiba-Tomaz Coelho a quarenta e seis metros (46 m) no 'rumo magnético
.trínta e três graus nordeste (33 0 NE) da capela do Sagrado Coreção de Jesus
E' cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quatrocentos e oitenta metros (480 m), doze graus nordeste (12 0
NE); quatrocentos e cinqüenta e oito metros e setenta centímetros (458.70 m),
setenta, e nove graus noroeste (79 0 NW); trezentos e cinco metros e vinte e
cinco centímetros (305,25 m), doze graus sudoeste (120 SW); duzentos e
trinta e dois metros e dez centímetros (232.10 m) , oitenta graus e quinze
minutos sudeste (SOa 15' SE); cento e oitenta e um metros e trinta e seis
centímetros (181,36 m ) , onze graus e vinte minutos sudoeste (11 0 20' SW):
duzentos e vinte e três metros e trinta centímetros (223,30 m) , setenta e seis
graus' e quarenta minutos sudeste (760 40' SE).
Art. '2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código. de Minas.
Art. 3. 0
dêste decreto,
será transcrito
de Ministério
Art. 4. 0

O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
pa-gará a taxa de trezentos e noventa cruzeiros (Cr$ 390,00), e
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
da Agricultura.

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.o 17.479. -

DE 30 DE DEZEMBRO DE. 1944

Autoriza a Companhia de Mineração da Bocaina S. A. a pesquisar cefcérec e
associados no município de Ouro Preto, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artígo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei 0. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decrete:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia de Mineração da Boceina S. A .
... pesquisar calcáreo e associados em terrenos de sua propriedade, situ::,!~,?s na
Fazenda da Bocaina, no distrito de São Julião, no município de Ouro 'Preto,
DO Estado de Minas Gerais, nume área de cento e trinta e um hectares e' sessenta e dois ares (131,62 ha ) , delimitada por um polígono tendo um dos seus
vérficea situado à distância de sessenta e cinco metros (65 m), rumo magnético
cinco graus e trinta minutos noroeste (5° 30' NW) do quilômetro quatrocentos
e noventa e dois mais cento e oitenta e quatro metros (km 492
184 m) do
ramal de Ouro Preto da Estrada de Ferro Central do Brasil e cujos lados, a
partir dêsse vértice, têm os seguintes compr-imentos e orientações magnéticas:
quatrocentos e quarenta e cinco metros (445 m), oitenta e três graus e trinta
minutos noroeste (83 0 30' NW); cinqüenta e sete metros (57 m }, quarenta
e cinco graus noroeste (45 0 NW); cem metros (100 m), setenta e um graus
noroeste (71 0 NW); cem metros (100 m) , quarenta e nove graus e trinta minutos noroeste (49 0 3 0 ' NW); duzentos e vinte metros (220 m), nove graus e
trinta minutos nordeste (90 3 0 ' NE); quatrocentos e noventa metros (490 m ) .
oitenta \1 sete graus e trinta minutos noroeste (870 30' NW); cento e sessenta
metros (.\,60 m) , setenta e cinco graus e trinta minutos sudoeste (75° 30' SW);
noventa metros (90 m }, cinqüenta e dois graus sudoeste (52 0 SW); cento e
vinte e cinco metros (125 m), quarenta e quatro greus sudoeste (44 0 SW);
sessenta metros (60 m), trinta graus e trinta minutos sudoeste (300 3 0 ' S\V);
quinhentos l' vinte metros (520 m), oito graus sudoeste (8 0 SW); duzentos
vinte e cincc- metros (225 m), três graus sudoeste C~O SW); oitenta e sete
metros (87 m }, doze graus sudeste (12 0 SE); noventa metros ,(90 m), vinte
e três graus sudeste (23 0 SE); quatrocentos e três metros (403 m), trinta e
oito greus e trinta minutos sudeste (38 0 30' SE); oitocentos e noventa metros (890 m), cinqüenta e três graus e trinta minutos nordeste (53 0 3 0 ' NR);
vinte e cinco metros (25 m), vinte e cinco graus e trinta minutos noroeste
(25 0 30' NW); oitenta metros (80 m) , dezessete graus e quarenta e cinco
minutos nordeste (17 0 4 5 ' NE); quatrocentos e cinco metros (405 m), sessenta
e quatro graus e trinta minutos nordeste (64° 30' NE); cento e quinze metros
(115 m), oitenta e dois greus sudeste (82 0 SE); duzentos e sessenta e cinco
metros (265 m), sete graus e trinta minutos nordeste (7°30' NE), respectivamente, até o vértice de partida.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
digo de Minas.
Ar-t . 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será ume via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil trezentos e -vinte cruzeiros (Cr$ 1.320,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário,

+

cs.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.0 da .Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.o 17.480 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Tomes SaIustino Gomes de 'Melo a pesquisar minério de bismuto, scheeJita e eseocísâoe no município de Currais Novos, no
Estado do Rio Grande do Norte

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artt,
go 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei 0,° 1. 985, de 29
de janeiro de 19~O (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Tomas Salustino Gomes
d'e Melo a pesquisar minério de bismuto, scbeelita, e essociados no lugar denominado Brejui, no distrito e município de Currais Novos, no Estado do
Rio Grande do Norte. numa área de oitenta e dois hectares, dezessete ares e
quatro centiares (8~. 1704 ha), delimitada por um polígono que tem o Ponto
de partida na ala direita do boeiro aberto entre os quilômetros dez (km 10)
e onze (km 11) da rodovia Currais Novos-Acar i; os lados, a partir dêsse ponto,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e quarenta e
cinco metros (745 m) , nove graus noroeste (9° NW); seiscentos metros
(600 m) , trinta e quatro graus nordeste (34° NE); oitocentos metros (800m),
setenta e cinco graus e trinta minutos sudeste <75° 30' SE); mil e treze metros (1.013 m ) , trirrte e quatro graus sudoeste (34° SW); quinhentos e trinta
metros (530 m), quarenta e cinco graus e trinta minutos sudoeste (45 0 30'
SW); duzentos e quinze metros (215 m), nove graus noroeste (9° NW) da
área descrita e descontada a área de trinta hectares (30 ba ) , concedida pelo
Decreto número doze mil setecentos e setenta e dois (12.772), de trinta (30)
de junho de mil novecentos e quarenta e três (1943).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será ume via autêntica
dêete decreto, Ylgará &' taxa de quinhentos e trinta cruzeiros (Cr$ 530,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogern-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.481 -

DE

30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autorize o cidadâo brasileiro Luiz Lúcio da Costa a pesquisar grafita, feldspato
e eseocíeâos, no município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro
'O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74," letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1. 985; de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Lucia Costa a pesquisssr grafita, feldspato e associados, numa área de três hectares trinta e nove
ares e cinco centrares (3,3905 ha ) , situada -no lugar denominado Fonseca, no
município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, e delimitada por uma
linha poligonal cujos lados, a partir da esquina leste (E) das travessas Doutor
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Luciano Prestes e Manuel Ladeira, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: noventa e um metros e oitenta centímetros (91,80 m), seis graus
doze minutos noroeste (6° 12' NW); cento e dois metros e trinta centímetros
(102,30 m), setenta graus quarenta e seis minutos nordeste (70° 46' NE,:
cento e quarenta metros e quarenta centímetros (140,40 m ) , oitenta e dois
graus quatorze minutos nordeste (82° 14' NE); cento e trinta e nove metros
e cinqüenta centímetros ~ 139.50 m), dez graus vinte minutos sudeste (100 20'
SE); cento e treze metros e quarenta centímetros (113,40 m), setenta e sele
graus e vinte e um minutos sudoeste (76° 21' SW); centc e cinco metros
(lO':> rn}, oitenta e nove graus quarenta e cinco minutos sudoeste (89 0 4 5 ' SW);
quarenta e um metros e dez centímetros (41,10 m) , cinqüenta e nove graus
vinte e um minutos noroeste (5: 0 2 1 ' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no :ódigo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via eutênttca
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00), e será transcrito no livro próprio dó! Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as dispoeíçêes em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944. 123.° da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.482 -

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a emprêsa de mineração Química Paulista S. A. a lavrar ieeiâe de
calcita e associados no município da Apieí, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmoe do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. LO Fica autorizada S' emprêsa de mineração Química Paulista S. As lavrar jazida de calcita e associados em terrenos situados no lugar denominedo Serrinha, no distrito de Itaôca, município de Apiaí, no Estado de São
Paulo, numa área de quarenta e cinco hectares (45 -ha) , definida por um
retângulo tendo um dos vértices situado à distância de duzentos e cinqüenta
metros (250 m) com orientação magnética trinta greus nordeste (30 0 NE)
G.~ barra do córrego Ãgua Quente no rio Palmital:e os lados divergentes dêsse
vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e cinqüenta
metros (750 m ) , trinta graus nordeste (30 0 NE); seiscentos metros (600 m),
sessenta graus noroeste (60 0 l\lW). Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos
artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente mencionadea neste decreto.
Art. 2.° A concessionária da autorização fica obrigada li recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de
Minas.
Art. 3.° Se a concessionária da autorleeção não cumprir qualquer das
obrigações que lhe .incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, ne forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
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Art. 4.°

As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e

subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° A concessionária da eutortzaçâo será fiscalizada pelo Departa_
mente Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.

Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no l ivro próprio dEI Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de novecentos cruzeiros
(C,S 900,00).
Art. 7,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apotanio .Sa1les.

DECRETO N," 17.483 -

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a emprêsa Mineraçâo dei Rei Ltda. a pesquisar' minério de ouro,
cassiterita e associados, no município de São João dei Rei, no Estado
de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituiçâo, e nos' têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de ?,9
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada ao emprêsa Mineração deI Rei Ltda., em renovação da autorização que foi conferida à cidadã brasileira Consuelo Salgueiro
de Sousa pelo decreto número dez mil setecentos e cinqüenta e nove
(10.759), de trinta (30) de outubro de mil novecentos -e quarenta e dois
( 1942), agora alterada, a pesquisar minério de ouro, cassiterita e associados,
numa área de duzentos e sessenta. e quatro hecteres (264 h), no lugar denominado Rio-Abaixo, distrito de Santa Rita do Rio-Abaixo, município de São
João dei Rei, no Estado .de Minas Gerais, área essa delimitada por um pcligor-o
irregular que tem um vértice. coincidindo com o marco quilométrico cento e
quatorze (km. 114) da Rêde Mineira de Viação e cujos lados, a par-tir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: três mil metros
(3.000 m), cinqiiente graus nordeste (50 0 NE); dois mil trezentos e quarenta
metros (2.340 m), setenta graus noroeste (70° NW); dois mil e vinte metros
(2.020 m), dez graus sudeste (10 0 SE); quinhentos e setenta e cinco metros
(575 m), oitenta e nove graus tr-inta minutos noroeste (89 0 30' NW); setecentos e trinta metros (730 m), dez graus sudeste (10 0 SE).
Art. 2,0 Ests.. autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código. de Minas.
.
Art. 3,0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autênti-a
dêste decreto,. pagará a taxa de dois mil seiscentos e quarenta cruzeiros (Cr S
2 640,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência ,. 56. r

r;

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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'DE 30 'DE DEZEMBRO DE 1944

Autorize _a emprêsa Mineração d.eI Rei Ltda. a pesquisar minério de ouro,
cassiterita e associados, no município' de São João' del Rei, no Estado
de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.9~5, de 29
de janeiro de 1940 {Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa Mineração deI Rei Ltda.emrenovação da autorização que foi conferida à cidadã brasileira Consuelo Salgueiro
F. de Sousa pelo decreto número dez mil setecentos e cinqüenta e oito (10.758).
de trinta (30) de outubro de mil novecentos e quarenta e dois (1942), agora
alterada, a pesquisar minério de ouro, cassiterita e associados numa área de trezentos e oitenta e nove hectares e setenta ares (389,70 ha), situada no lugar denominado Rio-Abaixo, distrito de Santa Rita do Rio-Abaixo, munícipio de São
João del Rei, no Estado de Minas Gerais, área esta delimitada por um triângulo
eqüilátero que tem um vértice coincidindo com o marco quilométrico cento 'e
quatorze (km 114) da Rêde Mineira de Viação e cujos lados, divergentes
dêsse vértice, com os comprimentos de três mil metros (3.000 m), rumos
magnéticos de setenta graus noroeste (70° NW) e, cinqüenta graus sudoeste.
(50° SW), respectlvemente .
Art. 2.° Este autorização é outorgada nos 'têrmos estabelecidos no
digo de Minas.

cs.

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três mil e novecentos cruzeiros (Cr$ 3.900,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de dezetilbrode 1944, 123.° da Independência o 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.

DECRETO N." ·17.485 -

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza aemprêsa Mineração deI Rei Ltda. a' pesquisar minério de ouro, ceseiterita e associados no município de São João deI Rei, no Estado de Mi·
nes Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos. têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa Mineração del Rei Ltde . em renovação da autorização que foi conferida à cidadã brasileira Consuelo Salgueiro F. de Sousa, pelo Decreto número dez mil setecentos e sessenta (10.760),
de trinta (3D) de outubro de mil novecentos e quarenta e dois (1942), agora
alterada, a pesquisar minério de ouro, cassiterita e associados numa área de
cento e· sessenta e seis hectares, situada no lugar denominado Rio Abaixo.
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distrito de Santa Rita do Rio Abaixo, município de São João de! Rei no
Estado de Minas Gerais, área esta delimitada por um polígono irre~lar
que tem um vértice coincidindo com o marco quilométrico cento e qua,
toras (114) da Rêde Mineira de
Viação e cujos lados, a partir dêso;;c
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: três mil me.
tros (3.000 m) setenta graus noroeste <70° NW); setecentos e quarenta
metros (740 m), cinqüenta graus nordeste (50 0 NE); setecentos e oiten,
ta metros (780 m) , sessenta graus sudeste (60° SE); mil metros (1. aOOm)
trinta graus nordeste (30 0 NE); mil duzentos e trinta metros (l.230 m)'
Sul (8); novecentos e vinte cinco metros (925 m) , oitenta e nove grau;
e trinta minutos sudeste (89° 30' SE); setecentos e trinta metros (730 rri},
dez graus sudeste ('10° SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cá.
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên,
tíca dêste Decreto, pagará a taxa de mil seiscentos e sessenta cruzeiros (Cr$
1.660,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro.
duçâo Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO NP 17.486 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Ferreira da Silva a pesquisar mica e associados, no município de Capelinha, no Eetedo de Minas Grais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos -êrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Ferreira da Silva a
pesquisar mica e associados, numa área de quarenta e nove hectares, sete ares
e cinqüenta centiares (49,0750 ha) , situada na Serra-do-Mundo-Velho, distrito
de Ãgua-Bôa, município de Capelinha, no Estado de Minas Gerais e delimitada por um hexágono que tem um vértice a duzentos e sessenta metros
(260 m), rumo treze graus sudeste (13° SE) magnético, da confluência dos
córregos Fundo e Mundo-Velho e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m), sessenta e oito graus nordeste (68° NE); quinhentos metros (500 m) , cinco
graus sudeste (5° SE); quatrocentos e sessenta e cinco metros (465 m), cinqüenta graus sudoeste (50° SW); quatrocentos e sessenta e cinco metros,
(465 m), setenta e sete graus sudoeste (77° SW); quatrocentos e vinte metros
(420 m), treze graus noroeste (13° NW); quinhentos metros (500 m), cinqüenta e três graus nordeste (53° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmoa estabelecidos no CÓ'
digo de Minas.
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Art. 3.°
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título da autorização de pesquisa, que será uma via autên-

tica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no .livro próprio da Divisão' de Fomento da Producão Mineral do
Ministério da Agrtcultute .
~
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.

DECRETO N.o 17.487-DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Prates a pesquisar pedras coradas e quartzo
no município de Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrrnos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João Prates a pesquisar
pedras coradas e quartzo no lugar denominado Cachoeira das Alemôas. distrito
de Pavão, município de Teófilo Otoni; no Estado de Minas Gerais, numa área
de trinta hectares (30 ha }, delimitada por um retângulo que tem um vértice
Da confluência dos córregos do Lavrado e do Militão,'e os lados' que partem
dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos
metros (500 m), leste (E); seiscentos metros (600 m), sul (8).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Códi.go de Minas.
Art. 3.° O título de autorização de pesquisa, que será uma. via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçâo Mineral de
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se es disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência
da República.

e 56.0

GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.

DECRETO N.o 17.488 -

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autodza o cidadão brasileiro Alípio Fonseca a pesquisar calcário e associados,
no município de Santa Luzia, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a. da Constituição e nos tê-mos do Decreto lei n.? 1.985., de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Alípio Fonseca a pesquisar
calcário e associados, no. imóvel denominado Fazenda do Barreiro, no distrito
de Vespasiano; município de Santa Luzia, no Estado de Minas Gerais, numa
área de trinta hectares (30 ha) , delimitada por um retângulo que tem um,
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vértice a mil set'ece1-1tos, e noventa 'metros (L 790 m) , no rumo magnético
dois graus noroeste (2° NW), do quilômetro vinte e oito (km 28) da rodovia
estadual Belo Horizonte-Lagoa Santa; os lados que convergem no vértice const,
deredo, tem, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos'
quinhentos metros (500 rn }, setenta graus sudoeste (70° SW); seiscento:
metros (600 m), vinte graus noroeste (20 0 NW).
~

Art. 2.°

Esta

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos no

Código de Minas.
Art. 3.°

O título de autorização de pesquisa, que será uma via autêntica

dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4,0

Revogam-se es disposições em ccntrário.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal1es.

DECRETO N.o i7.4S9-DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Aroaiteclino Franco a pesquisar mica e associados,
no município de Manhuassú, no Bstoâo de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74,; letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0.°1.985, de 29
de janeiro de 1940 (S:ódigo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Arquitedino Franco Q peso
quiser mica e associados, em terrenos situados no distrito de Sacramento, município de Manhuassú, no Estado de Minas Gerais, numa área de cinqüenta
hectares (50 ha ) , delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância
de cento e vinte metros (120 m), no rumo magnético nove graus sudeste
(go SE) da barra do córrego Joaquim Genuíno no córrego Antônio Ângelo;
os lados, que partem dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quinhentos metros (500 m), vinte e um graus nordeste (21° NE);
mil metros (1.000 m), sessenta e nove graus sudeste (69° SE).
Art. 2.°
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos

no

Código

Art: 3.° O título de autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
da 'República.
GETULIO VARGAS.

Apolomo Sal1es.
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DECRETO N.O 17.490 -

785

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Divaldo Lacerda de Oliveira a pesquisar quartzo
no município de Diamantina, no Esta.do de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29. de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Divaldo Lacerda de Oliveira e pesquisar quartzo em terrenos da fazenda Burítt, situados no distrito
de Senador Mourão, município de Diamantina, no Estado de Minas Gerara.
numa área de cinqüenta hectares (50 ha), delimitada por um polígono tendo
um dos vértices à distância dé duzentos e cinqüenta metros (250 m), rumo
trinta e dois graus trinta minutos sudoeste (32°30' SW) magnético do cruzamento das estradas Diamantina-Montes Claros e Inhai-Montes Claros e os
lados a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos;
quatrocentos e quarenta metros (440 m ) , setenta graus noroeste (70° NW);
duzentos metros (200 m) , vinte graus trinta minutos sudoeste (20030' SW);
quinhentos e noventa metros (590 m), setenta graus sudeste (70 0 SE), cento
e setenta metros (170 m), trinta e nove graus nordeste (39° NE); dois mil
e cinqüenta metros (2.050 m), quatorze graus nordeste (14° NE): cento e
noventa metros (190 m), sessenta e dois graus trinta minutos noroeste (62°30'
NW); dois mil e cinqüenta metros (2.050 m), quatorze graus sudoeste

(14 0 SW).

Art. 2.°
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.° O título de autcr iaeçâo de pesquisa, que será Uma via autêntlce
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Crg 500,00) e ser-à
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonío SalIes.

DECRETO N," 17 .491-DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Emília Amarante Torres Lima a pesquieer quartzo
e associados no município de Críetelíne, no Estado de Goiás

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere I)
art . 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0.0 1.985, de
29 de janeiro de 191',0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Emília Amar-ante Torres Lima
a pesquisar quartzo e associados na fazenda Três Barras, no local denominado
Cangica, distrito e município de Cristalina, Estado de Goiás, numa área de
trinta e três hectares e sessenta ares (33.60 ha), delimitada por um retângulo
que tem um vértice a seiscentos e noventa e seis metros (696 m), no rumo
Colo de Leis -
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magnético sessenta e quatro graus nordeste (64 0 NE) da confluência dos CÓr_
regos Betíçâo e· da Canglca; os lados que divergem no vértice considerado
têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos
e sessenta metros (560 rn), setenta e cinco graus sudeste (75° SE); seiscentos
metros (600 m), quinze graus sudoeste (15° SW);
Art. 2,0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.°
dêste decreto,
será transcrito
Ministério da

O título de autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
pagará a taxa de trezentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 340,00) e
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Agricultura.

Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sellee,

DECRETO N..o 17.492 -

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a cidadâ brasileira Leonice Falabella a pesquisar qusrtzó e eseocieâoe
no município de Sete Lagoas, do Estado de Minas Gerais

o Presidente da Repúbli~a, usando da atribuição que lhe confere a
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Leonice Falabella a pesquisar quartzo e associados, numa área de sessenta hectares (60 ha), situada
no imóvel denominado Fazenda Guará no distrito e município de Sete Lagoas,
do Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo 'que tem um vér.
tice a setecentos e setenta metros (770 m) no rumo magnético setenta e oito
graus sudoeste (78° SW) da confluência dos córregos do Moreira e do Guará,
os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: mil e quinhentos metros (1.500 m) , oitenta
e oito graus sudoeste (88° SW); quatrocentos metros (400 m) dois graus
sudeste (2° SE).
Art. 2.°
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.° O título de autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Aooíonio Salles.
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DECRETO N,? 17.493-DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Dolííric de Carvalho a pesquisar mica e associados
no município de Malacacheta. no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.935, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Dolfírio de Carvalho a pesquisar .mica e associados, numa área de trinta hectares (30 ha), situada no lugar
denominado Palmital do, Nhoreque, distrito e município de Malacacheta, nc
Estado de Minas Gerais, delimitada por um retângulo que tem um vértice a
cento e oitenta metros (180 m) rumo trinta e quatro graus noroeste (34 0
NW) magnético, da confluência dos córregos Coiós e Coloaínho e os lados,
que partem dêsse vértice, com seiscentos metros (600 m), rumo leste (E)
magnético, quinhentos metros (500 m) e rumo sul (S) magnético.
Art. 2.°
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.° O título de autorização de pesquisa que será uma. via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da. Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°'

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de J aneiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonío Salles.

DECRETO N.o 17.0494 -

DE

30 DE DEZEMBRO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Fausto Machado a pesquisar mica e associados
no município de Peçenha, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere O
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Fausto Machado a pesquisar mica e associados em terrenos devolutas situados no lugar Córrego do
Muquem, distrito de Coroaci, no município de Peçanha, Estado de Minas
Gerais, numa área de cinqüenta hectares (50 ha) delimitada por um retângulo
tendo um dos vértices à distância de trezentos e vinte e nove metros (329 m )
rumo magnético sessenta graus noroeste (60° NW) da confluência dos córregos
Henrique-Francisco e Severino e os lados convergentes nesse vértice, os seguintes comprimentos e rumo!" magnéticos: seiscentos e cinqüenta e oito
metros (658 m) , sessenta graus sudeste (60° SE) e setecentos e sessenta
metros (760m), trinta graus nordeste (30 0 NE).
Art. 2.~
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
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Art. 3.° O título de eutoriaacão de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agr-içultura .
Art . 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123,° da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO NP

17.495-DE

30

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza a cidadã brasileira Leoníce Falabella a peequieor quartzo e associados
no município de Conqonhss do Campo, do Estado de Minas Gerais

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o

art. 74, letra a, da Constitulçêo .e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. '1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Leonice Felabella a pesquisar
quartzo e associados em terrenos elo imóvel denominado Fazenda Morro de
Santo Antônio. no distrito e município de Congonhas do Campo do Estarlocie
Minas Gerais, numa área de cinqüenta e três hectares (53 h a}, delimitada por
um paralelogramo, tendo um vértice à distância de vinte metros (20 m) no
rumo magnético sessenta e dois graus noroeste (62° NW) da confluência do
córrego Olaria no ribeirão de Santo Antônio e os lados, que partem dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m) ,
trinta e sete graus sudeste (37 0 SE)j mil metros (l.000 m), trinta graus sudoeste (30° SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art . 3.° O título de autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e trinta cruzeiros (Cr$ 530.00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jàneiro, 30 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N." 17.496 -

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antonino Gonçalves Machado a pesquisar mica
e associados, no município de Abre-Campo, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe, confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonino Gonçalves Machado
a pesquisar mica e associados, numa área de cinqüenta e dois hectares deaes-
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seis ares e seis centiares (52,1606 ha), situada na fazenda do Tijuco, distrito
de Sento Antônio, município de Abre-Campo, no Estado de Minas Gerais, área
essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a cento e vinte
metros (120 ro), no rumo magnético dezessete graus quinze minutos sudoeste
(17°15' SW) da confluência dos córregos da Serra e do Tijuco e cujos lados:
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
quinhentos e noventa e nove metros e vinte e três centímetros (599,23 m),
setenta e quatro graus cinco minutos nordeste (74°5' NE) j duzentos e setenta
e oito metros e setenta e cinco centímetros (278,75 m) , sessenta graus quarenta minutos sudeste (60°40' SE); quinhentos e sessenta e dois'. metros e
vinte e oito centímetros (562,28 m) , sessenta graus quarenta e quatro minutos
nordeste (60° 44' NE); duzentos e oitenta e oito metros e dezoito ceu
tímetros (288,18 m), setenta e um grau trinta e sete minutos sudeste
(71° 37' SE); quinhentos e vinte e seis metros e dezenove centímetros
(526,19 m) , setenta e seis graus cinqüenta e sete minutos nordeste (76°57' NE);
quatrocentos e dez metros e sessenta e um centímetros (410,61 m) , trinta e
dois graus doze minutos sudoeste (32°12' SW); quatrocentos e noventa e dois
metros e onze centímetros (492,11 rn ) , oitenta e nove graus dois minutos noroeste (89°2' NW); quatrocentos e cinqüenta e três metros e trinta e quatro
centímetros (453,34 m) , trinta e dois graus trinta e oito minutos sudoeste
(32°38'
cento e oitenta e oito metros e quarenta e sete centímetros
(188,47 m), setenta e seis graus trinta minutos noroeste (76°30' NW); duzentos
e setenta e três metros e quarenta e dois centímetros (273,42 m), trinta e um
graus vinte e três minutos nordeste (31°23' NE); oitocentos e oitenta e um
metros e oitenta e cinco centímetros (881,85 m) , oitenta e nove graus seis
minutos sudoeste (89°6 SW); duzentos e cinqüenta metros e noventa e um
centímetros (250,91 m), sessenta e um graus cinqüenta e cinco minutos noroeste (61°55' NW).
Art. 2.° Esta autoríaaçâo é outorgada nos têrmoe estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.° O título de autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e trinta cruzeiros (Cr$ 530,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

svn;

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Aoolanio Salles.

DECRETO N.o 17.497 -DE 30

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Constante Soares a pesquisar mica e eeeocíeâoe
município de Santa Maria do Sueseuí, no Estado de Minas Gerais

TIO

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere n
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Constante Soares a pesquisar mica e associados numa área de cinqüenta hectares (50 ha), situada
na serra do Coronel, distrito de .Sào Sebastião do Maranhão, no município de
Santa Maria do Suassui, no Estado de Minas Gerais e delimitada por um pentágono tendo um vértice na confluência dos córregos Coronel e Douradinhc e os
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lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e oitenta e cinco metros (285 m), oitenta e cinco graus noroeste
(85 0 NW); duzentos e sessenta e cinco metros (265 m), dezessete graus noroeste (17° NW); mil cento e cinqüenta metros (1. 150 m), cinqüenta e seis
graus nordeste (56° NE); quatrocentos e trinta metros (430 m), trinta e
quatro graus sudeste (34° SE); mil metros (1.000 m), cinqüenta e seis graus
sudoeste (56 0 SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título de autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e serlÍ
transcrito no livro próprio da °Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.498-DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Odilon Vieira a pesquisar mica e associados, no
município de Caratinga, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Odilon Vieira a pesquisar
mica e associados, numa área de dezenove hectares oitenta e nove ares e sessenta e oito centiares (19,8968 ha), situada no lugar denominado Sapucara,
distrito e município de Caratinga, no Estado de Minas Gerais, área esta delimitada por um hexágono irregular que tem um vértice a cento e quarenta e
oito metros (148 m ) , no rumo magnético trinta e oito graus noroeste (38° NW)
da confluência dos córregos do Galho e da Lavra e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm OS seguintes comprimentos e rumos magnéticos: °trezentos e trinta
e seis metros (336 m) , trinta e três graus nordeste (33° NE): duzentos e doze
metros (212 m ) , setenta e nove graus sudeste (79° SE); trezentos e trinta
e sete metros (337m), quarenta e oito graus sudeste (48° SE): quatrocentos
e dez metros (410 m), cinqüenta e seis graus sudoeste (56° SW); cento e
sessenta e nove metros (169 m), oitenta e um graus sudoeste (81° SW); duzentos e setenta metros (270 m), vinte e oito graus noroeste (28 NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3." O título de autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
o

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolomo Salles

o
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DECRETO N," 17.499-DE'30

DE

DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro lecob StoIf a pesquisar calcário no município de
Piracicaba, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmcs do Decreto-lei n," 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Jacob Stolf a pesquisar
calcário em terrenos da Chácara Stolf no bairro "Santa Teresinha", distrito
e município de Piracicaba, no Estado de São Paulo, numa área de cinco hecteres e sessenta e cinco ares (5.65 ha), delimitada por um polígono que tem
um vértice à distância de duzentos e trinta e cinco metros- (235 m), ao
rumo magnético oitenta e seis graus e dez minutos sudeste (86° 10' SE),
do marco quilométrico duzentos e quarenta e seis (Km 246) da linha da
Estrada de Ferro Sorocebena, no ramal Piracicaba-João Alfredo; os lados.
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
duzentos e cinqüenta metros (250 rn},' vinte e seis graus e trinta minutos nordeste (26° 30' NE); duzentos e sete metros (207 m), sessenta f;:
um graus e cinqüenta e oito minutos nordeste (61° 58' NE); cem metros
(100 rn) , vinte e nove graus e vinte e oito minutos sudeste (29° 28' SE);
sessenta metros (60 m) , quarenta e nove graus e trinta e nove minutos sudeste
(49°39' SE); dezessete metros (17 m) , vinte e um graus e vinte e três minutos sudeste (21°23' SE) 'até a margem direita do rio Corumbataí e por essa.
margem, para jusante, na extensão de seiscentos é vinte metros (620 m) e daí
noventa e cinco metros (95 m), quarenta e quatro graus e quarenta e cinco
minutos sudoeste (44° 45' SW), duzentos e setenta e seis metros e cinqüenta
centímetros (276,50 m), seis graus e vinte minutos nordeste (6°20' NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,.30 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonw SaIles.

DECRETO N.o 17.500-DE 30 DE DEZEMBRO

DE

1944

Autoriza o cíâsâêo brasileiro Mário Maia Coutinho a pesquisar minérios de
zitcânic, manganês e associados nos municípios de Parreiras e Andradds,
no Estado de Mines Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão. brasileiro Mário Maia Coutinho a
pesquisar minérios de aircônio, manganês e associados no local denominado
Consulta e Cercado, nos distritos de Parreiras e Andrades, nos municípios de
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mesmos nomes, no Estado de Minas Gerais, em duas (2) áreas no total de
trezentos e oitenta e cinco hectares (385 ha) e "assim descritas: a primeira
(l.a) área com duzentos e oitenta e cinco hectares (285 ha ) ,' delimitada por
um polígono que tem um vértice na confluência dos córregos da Partilha e da
Vaca e os lados. a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quatrocentos e dez metros (410 rn ) para montar.te de córrego da
Vaca, daí três mil quinhentos e oitenta metros (3.580 tu), oitenta e seis
graus sudeste (86 0 SE) até encontrar a margem direita do córrego Tapera
Velha, por essa margem para [usante na distância de oitocentos e vinte metros
(820 m) e dêsse ponto com três mil e quatrocentos e cinco metros (3.405 m),
oitenta e seis graus sudoeste (86° SW), atinge a margem direita do córrego do.
Ventania, por essa margem para jusante na distância de mil e sessenta metros
(1.060 m) até o ponto de partida; a segunda (2.a ) área COl;l1 cem hectares
(100 he) , delimitada por um polígono que tem um vértice na confluência do"!
ribeirões Três Barras e Pouso Alegre e os lados, a partir dêsse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e, sessenta metros
(660 m) pela margem esquerda e para montante do ribeirão Pouso Alegre.
daí com mil novecentos e sessenta metros (l.960 m), leste (E), até a margem
direita do ribeirão Três Barras e por essa margem para jusante até o ponto de
partida.
Art. 2.°
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três mil oitocentos e cinqüenta cruaeiros
(Cr$ 3.850,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art.' 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apelemo Selles,

DECRETO N.o 17.501 -

DE

30 DE DEZEMBRO DE

1~44

Autoriza o cidadão brasileiro Mezart Torces a pesquisar mica e eeeooíeaoe, uc
município de Itamaranàiba, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.lP Fica autorizado o cidadão brasileiro Mozart Torres a pesquisar
mica e associados, numa área de quarenta e nove hectares, sessenta e seta
ares e setenta e cinco centiares (49,6775 ha), situada na Serrinha do .Iecui, distrito e município de Itarnerandiba, no Estado de Minas Gerais e delimitada
por um pentágono que tem um vértice na fóz do córrego Serrinha afluente
do ribeirão Itamarandíba e os lados, a partir dêsse vértice com os seguintes
comprimentoe e rumos magnéticos: duzentos e sessenta metros (260 rn), trinta
e sete graus noroeste (37 0 NW); seiscentos e trinta e cinco metros (635 m) ,
vinte e sete graus nordeste (27 0 NE); seiscentos e oitenta metros (680 m), see-
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senta e três graus sudeste (63°· SE); setecentos e cinqüenta metros (750 m),
vinte e sete graus sudoeste (27 0 SW)j quatrocentos e cinqüenta met.os(450 m) ,
sessenta e três graus noroeste (63° NW) .
Art . 2.°
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título de autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (C.$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento' da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de deze mbro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
ée República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N.o

17.502 -

DE

3D

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza a cidadã brasileira [Aaria de Castro Souza a pesquisar caulim o assedados no município de Lagoa da Prata, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985" de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Maria de Castro Souza a
pesquisar caulim e associados numa área de cinco hectares (5 ha), situada
na fazenda Garcia, distrito e município de Lagoa da Prata, no Estado de Minas
Gerais, área essa delimitada por um polígono mistilíneo que tem um vértice
a oitenta e sete metros (87m), no rumo oitenta e seis graus e cinqüenta
minutos nordeste (86°50' NE) da cascata existente no córrego Cachoeirinha
e a setenta e oito metros (78 m) da casa de Aniceto Antônio de Oliveira e
cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos:
duzentos e setenta e cinco metros (275m), norte, (N); cento e setenta e cinco
metros (l75m), leste (E); duzentos e setenta e cinco metros (275m), sul
(S); o lado mistilíneo da poligonal é a margem direita do córrego Cachoeb-inha, compreendida entre o último ponto e o vértice de partida.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas ,
Art. 3.° O título da autoriaacâo de pesquisa, que será uma via autêntica
dêete decreto, pagará a taxa de trezentos .cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trans-

crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3D de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.
Apolo~o

Salles.
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DECRETO NP 17.503 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza a cidadã brasileira Laura de Castro Lere a pesquisar mica e associados, no município de Santa Maria do Sueeeai, do Estado de Minas
Gereíe

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, let~a a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei 0.0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Laura de Castro Lata a pesquisar mica e associados, em terrenos situados, no lugar denominado Coringa
e Aricanga, distrito de Poala, município de Santa Maria do Suassui, no Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta e cinco. hectares e oitenta
e oito ares (45,88 ha) , delimitada por Um polígono que tem um vértice à
distância de trezentos e cinqüenta metros (350 m) , no rumo magnético vin-,
te e cinco graus nordeste (25 0 NE), da confluência dos córregos Coringa
e Aricanga; os lados a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: trezentos e sessenta e dois metros (362 m), oitenta e
três graus noroeste (83 0 NW); duzentos e trinta e dois metros ,(232 m) ,
quarenta e oito graus sudoeste (48 0 SW); duzentos e quarenta metros (240 m),
quarenta e dois graus noroeste (42 0 NW); seiscentos e oitenta metros (680
metros), sete graus sudoeste (70 SW); setecentos metros (700 m) , oitenta
e três graus sudeste (83 0 SE); setecentos metros (700 m), sete graus no.deete
(7°NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 460,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mlneral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apclanio Salles.

DECRETO N,? 17.504 -

DE

30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Onofre Iustino de Carvalho a pesquisar calcária,
no município de Lavras, no Estado de Minas Gerais

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
graus trinta minutos sudeste (15 030' SE) da tôrre da Igreja de Ijací e cujos
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Onofre Justino de CarvalÍlO
pesquisar calcário numa área de um hectare, cinqüenta ares e noventa e seis
centíares (1.5096 ha), situada no distrito de Ijací, município de Lavras, no
Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por Um quadrilátero que tem
um vértice a três mil e oitenta metros (3.0S0m),no rumo magnético quinze
néticos: duzentos e cinqüenta e seis metros (256m), dez graus sudoeste
lados, a partir dêsee vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magB.
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(lOOSW)j cento e quatorze metros (114m), sessenta e sete graus trinta minutos nordeste (67030' NR); cento e cinqüenta e oito metros (158m) , três
graus noroeste (3° NW)j sessenta e três metros (63m), sessenta e quatro
graus noroeste (64° NW) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.o·Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolanio Sa11es.

DECRETO N.o 17.505 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Serenário a pesquisar mica e associados,
no município de Espera Feliz, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere a artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro-de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Pedro Serenârío a pesquisar
mica e associados, no imóvel denominado Santa Margarida ou São Pedro,
situado no distrito de Caparaó, município de Espera· Feliz, no Estado de
Minas Gerais, numa área de sessenta hectares (60 ha), delimitara por um
polígono que tem um vértice à distância de quatrocentos metros (400m), no
rumo magnético oitenta e cinco graus noroeste (85° NW) da confluência dos
córregos de Santa Margarida e São Pedro; os lados a partir dêsse vértice
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros
(400m), dez graus sudeste (10° SE); seiscentos e cinqüenta metros (650m),
oitenta e três graus sudoeste (83° SW); setecentos metros (700m), sessenta
e um graus noroeste (61°NW); quinhentos metros (500m), quinze graus
nordeste (15° NE) j duzentos e setenta metros (270m), cinqüenta e oito graus
trinta minutos sudeste (58°30' SE); duzentos e cinqüenta metros (250m l,·
oitenta e quatro graus quarenta e cinco minutos sudeste (84°45' SE); duzentos e oitenta metros (280m), quarenta e oito graus sudeste (48° SE); trezentos e setenta metros (370m), oitenta e nove graus trinta minutos sudeste
(89°30' SE) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (CrS 600,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.°
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoIanio SaIles.
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DECRETO N.o 17.506 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro, Lauro da Cunha Pedrosa a pesquisar água mineral no município de Itú, no Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e' nos têrmos do Decreto-lei 0.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Lauro da Cunha Pedrosa
a pesquisar água mineral numa área de oito hectares (8 ha), situada no
imóvel denominado Sítio da Várzea, distrito e município de Itú, no Estado
de São Paulo, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a cento e
quinze metros (115m), rumo quatro graus trinta minutos noroeste C4°3ü' NW)
magnético, do canto extremo leste (E) da fachada norte (N) da sede do
Sítio da Várzea e os lados que partem dêsse vértice com quatrocentos metros
(400) e rumo quarenta e um graus trinta minutos sudeste (41°30' SE) magnético, duzentos metros (200m), e rumo quarenta e oito graus trinta minutos
nordeste (48°30' NE) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 17.507 -

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão breeileieo Alberto Façanha Sá a peeouieer mica. quartzo,
berilo, emblígoníte, tantalita, cotumbíte e cassiterita no município de Cascavel, Estado do Ceará.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° -Fica autorizado o cidadão brasileiro Alberto Façanha Sá a pesquisar mica, quartzo, berí!o, ambligoníte, tantelita, columbíta e cassiterita
numa área de cento e cinqüenta hectares (150 ha) situada no lugar denominado Baixío, distrito de Pitombeiras do município de Cascavel, Estado do
Ceará e delimitada por um retângulo tendo um vértice a cem metros (100
metros), rumo cinqüenta graus noroeste (50 0 NW) magnético. da foz do CÓ1·
rego Ameixas afluente do riacho Baixio, e os lados que partem dêsse vértice. com dois mil metros (2. OOOm) e rumo setenta e cinco graus noroeste
(75°NW) magnético, setecentos e cinqüenta metros (750m) e rumo quinze
graus sudoeste (150 SW) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
R
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Art. 3.° O título da eutoríaeção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil e quinhentos cruzeiros (Cr 1.500,00) e
será transcrito no livro próprio da' Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N,o 17.508 -

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Lrene Lopes Sodré a pesquisar argila e associados
no município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmoa do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Irene Lopes Sodré a pesquisar argila e associados numa área de cinqüenta hectares (50 ha) situada
no imóvel denominado Engenho do Mato, distrito e município de Niterói,
no Estado do Rio de J aneíro, área essa delimitada por um retângulo que tem
um vértice a mil duzentos e cinqüenta metros (1. 250m), no rumo sessenta
e um graus e trinta minutos noroeste (61°30' NW) do entroncamento das
estradas de rodagem Rio do Ouro e da Tiririca e cujos lados, divergentes
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: .mil metros (1. ODOm),
cinqüenta e quatro graus e trinta minutos nordeste (54°30'NE); quinhentos
metros (SOOm), trinta e cinco graus 'e trinta minutos noroeste <35°30' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,
Art. 4,° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Asolonio Salles.

DECRETO N.? 17.509 -

DE

30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Milagres Peixoto a pesquisar talco no município de Conselheiro Lsieíete, no Estado de Minas Gerais
O Presidente -da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituiçáo, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Milagres Peixoto a
pesquisar talco numa área de 'dezoito hectares e setenta e cinco ares (18,75 ha),
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situada no lugar denominado Pé-do-Morro, distrito de Itaverava, no mumcipto
de Conselheiro Lafaiete, no Estado de Minas Gerais, delimitada por' um
retângulo que tem um vértice a mil cento e setenta e cinco metros (1. 175m)',
rumo sete graus noroeste (7° NW) magnético, do ponto em que a rodovia
Roça-Grande Conselheiro Lafaiete atravessa o ribeirão Pé-do-Morro e os
lados que partem dêsse vértice com setecentos e cinqüenta metros (750m).
rumo dezoito graus noroeste (1'SONW) magnético, duzentos e cinqüenta metros (250 m), rumo setenta e dois graus sudoeste (72 0 SW) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonia Selles.

DECRETO N.o 17.510 -

DE

30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Leonice Falabella a pesquisar quartzo e associados no município de Belo Vale, no Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Leonice Falabella a pesquisar
quartzo e associados numa área de vinte hectares (20 ha), encravada no
imóvel denominado Sítio dos Castras, no distrito e município de Belo Vale,
Estado de Minas Gerais, delimitada por um retângulo que tem um vértice a
noventa metros (çüm) , no rumo magnético vinte graus sudeste (20 0 SE) do
quilômetro quinhentos e vinte e nove (km 529) da linha da Estrada de Ferra
Central do Brasil, ramal de Belo Horizonte, no trecho Lefaiete - Belo .Horiaonte e os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle,
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (Süüm) ,
quarenta graus sudoeste (40 0 SVIJ); quatrocentos metros (400m), cinqüenta
graus sudeste (50 0 SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, ctue será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
dà República.
GETULIO VARGAS.

Apolonic Salles.

xros
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DECRETO N.o 17.511 -

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Rodrigues Chaves a pesquisar mica e
associados, no município de Raul Soares, no Estado de Mines Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Sebastião Rodrigues Chaves
a pesquisar mica e associados, no imóvel denominado Fazenda dos Chaves,
lugar córrego do Ubá, no distrito e município de Raul Soares, no Estado de
Minas Gerais, numa área de sete hectares quarenta ares e quarenta e cinco
centíeres (7,4045 ha), delimitada por 'um paralelogramo que tem um vértice a duzentos e cinqüenta e cinco metros (255m), no rumo magnético vinte
graus sudeste (20° SE) da confluência dos córregos Frio e Barreira; os lados
que convergem no vértice considerado têm a partir dêle os seguintes- comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e cinqüenta metros (250m), leste
(E); trezentos e quarenta e dois metros (342m), trinta graus nordeste (30° NE).
Art. 2.° Esta autorizacão é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
-/

Art. 3.° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de J anelro, 30 de. dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Avolomo Salles.

DECRETO N.? 17.512 --

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto Sigel: Filho a pesquisar ar/1,ila reiretéria e associados, 110 município de São José dos Pinhais, no Estado do
Paraná.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei 0.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ernesto Sigel Filho a pesquisar argila refratária e associados numa área de um hectare noventa e
três ares e oitenta centtares (1,9380 ha), situada na Fazenda Rio Grande,
distrito de Manderttuba, no município de São José dos Pinhais, no Estado
do Paraná, delimitada por UQ1a linha poligonal que tem um vértice fi mil
quinhentos e trinta e oito metros e dez centímetros (1.538,10m), rumo trinta
e um graus quarenta e Seis minutos sudoeste (31°46' SW), da tôrre da igreja
do Passo Amarelo e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes com-
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primentos e rumos: oitenta e oito metros <S8m), cinqüenta graus dezessete
minutos sudoeste (50°17' SW)j cinqüenta e nove metros e oitenta centímetros
(59,SOm), quarenta e nove graus trinta e dois minutos sudeste (49°32' SE);
oitenta e seis metros e trinta centímetros (86,30m), seis graus quarenta e
dois minutos sudoeste (6°42' SW); cento e trinta metros e dez centímetros
(l30,10m), seis graus trinta e sete minutos sudoeste (6°37' SW); oitenta e
nove metros e cinqüenta centímetros (89,50m), oitenta e três graus quarenta
e quatro minutos sudeste (83°44' SE), o trecho do córrego Fazenda Rio
Grande compreendido entre .a extremidade dêste último lado e o ponto de
partida.
Art. 2,° Esta autorização é outorgada nos têrmcs estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3,° O título da: autorização de pesquisa.. que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro) 30 de dezembro -de 1944) 123.° da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaIles.

DECRETO NP 17.513 -

DE

30 DE DEZEMBRO DE 1944

Cria a série funcional de Assistente de Documentação

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição) decreta:
Art. lo? Fica criada a série funcional de Assistente de Documentação,
com . os níveis de salário mínimo e máximo, fixados, respectivamente, nas f8ferências XV e XIX.
Parágrafo único. Essa série funcional é privativa dos Serviços de Documentação.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56. 0
da República,
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
P. Leão Veloso.

João de Mendonça Lir.na.
Apotonio Sal1es.
Gcsravo Capanema.
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DECRETO N,? 17.514 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

801

1944

Dispõe sôbre Tabelas Numéricas de Pessoal do Instituto Nacional do Pinho
e dá outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.6 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Pessoal do Instituto Nacional do Pinho (L N . P. ), a
que se refere o art. 3.° do Decreto 0.° 16.716, de 3 de outubro de 1944.
Art. 2.0 Fica aprovada a anexa Tabela Numérica Suplementar do Pessoal do I.N.P.
Parágrafo único. As funções constantes dessa Tabela serão suprimidas à
medida que vagarem, não podendo, em hipótese alguma, ser novamente preenchidas, ainda que em caráter provisório '.
Art. 3.0 Acrescente-se ao art. 1.0 do citado Decreto 0.° 16.716, o seguinte parágrafo:
"Parágrafo único. Êste aumento não se estende ao pessoal
admitido, após 30 de novembro de 1943, para funções cujos salários
já tenham 'sido majorados segundo o critério estabelecido no citaria
Decreto-lei n.? 5.976 ou fixados nos níveis agora estabelecidos".
Art. 4.° Êste Decreto vigorará a partir de 7 de outubro de 1944, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.° da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

Colo de Leis -
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TABELA NUMÉRICA ORDlNÁRlA DE PESSOAL.
a)

FUNÇÕES EM COMISSÃO

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

1
1
1

I

Função
C,$

5.000,00

I Secretário

3.700,00

I

Geral

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

Assistente Técnico

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

>'3

~

2.500,00
2.300,00 1\

g

"'"
s'"

2.800,00

I

"

'""

-

!

cn

----

2.800,00

Assistente do Secretário Geral ..

(3

C,$

2.600,00

1

,.

Saláríc

Função

3.200,00

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

-

I
Número 1
de
funções I

I

I
I Presidente .................... \

I

-

SITUAÇÃO PROPOSTA

Salário

I

_..

-~-

"'~

1

Assistente do Secretário Geral. ... \

r

2.600,00

1

1

Serviço Administrativol'
do Departamento de Economia
Rural . .
1

2.500,00

Contador Geral

!

2.500,00

t,

Inspetor Regional

r

2.500,00

2.500,00

4

Silvicultor Regional

f

2.500,00

1

I. 700,00

3

Secretário de Delegacia

1

2.000,00

2.000,00

3

Subdelegado Regional

1

2.000,00

Chefe" do Serviço Administrativol
do Departamento de Economia

Rural . .
1

.

2.500,00

I

Contador Geral

1

2.200,00

............... ...............I
4

Silvicultor Regional

3

Secretário de Delegacia

1

I

3

Subdelegado Regional

1

I
1
I

Chefe de Seção

1

1.800,00

Chefe de Seção

'1

I. 500,00

1

Inspetor Regional

-1

1

Chefe de Departamento

2

I. 350,00

1

Inspetor Regional

1"

1.550,00

.

I. 300,00

1

Chefe de Departamento

J

1.500,00

Inspetor Regional .........•....

1.300,00

2

Inspetor Regional

1

1.500,00

1

Secretário do Departamento
Economia Florestal

Delegecia ..•...... /

1.200,00

de
.

1.200,00

Secretário do Conselho Regional'l
de Florestamento
.

1.000,00

I

~

W

I

1

Secretário de Delegacia

1

1.400,00

1

Secretário do Departamento de Eco-Inomia Florestal
"
j

I. 200,00

Regional f
.

1.000,00

1

37

Secretário do Conselho
de Florestamento .. ,

g

1.800,00

Chefe de Seção

Secretário de

29

I

4

d
O

2

1

1

1

Chefe do

"'"
'"X
§'"
§

8

oe

o
w

b)

co

SÉRIES FUNCIONAIS

~

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

H

I
w

"Z

Número
de
funções

Salário
mensal
C"$

Função

Salário
mensal

Número
Função

de

c-s

funções

~

§'
!'.

I
BIO

"•

g

1

II

Subcontador .

I
......... ···1

I .................... ·.···1

____I~~~t~~~r ~~~~~~~1
3

•.

4
I

,~.

........ : : : :

I

I
1.200,00

-

J

2
2

39
33
27

4

23

1

I1

2 .000,00

II

1

I

-

2
4

6
I
I ._--_.
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PESSOAL

--I Administrador dos Serviços Florestais I
1.500,00
no R. G. do SuL ............ ·.....

=~=======~~~~~.,
I

1
1
3
1
6

l' Administrador dos Serviços Florestaisl
no R. G. do Sul. ................. 1
I Auxiliar de Subdelegacia Regional.··.·1

A~:i;::;;::n~~ ~o~~~l~~. ~~~i~~~~ .~~ .~1.0:1

I
I Auxiliar do Departamento de Economíe]
Florestal
............. ··.·· .. ··.1

I

1.500,00
1. 000,00

1I

.1
1
3

700,00
1

I
I

700,00

I

I

I

6

1

I Auxiliar de Subdelegacia Regional..··.1
I Auxiliares do Conselho Regional de FIo-I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
I restamento
! Auxiliar' do Departamento de Economíe]
I
I

.Ftorestal

. . . . . . . . . . . . . ". . . . . . . .I
I
I

~

o

w

1--1

9

---

1.000,00
700,00
700,00
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-o
o

"
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"
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RIO OE .JANEIRO -

BRASIL

ÍNDICE
DOS

ATOS DO PODER EXECUTIVO
1945
19.052 .

GUERRA .Decreto
de 2 de junho de
1945 - Aprova. o Re-

pública, para desapropriação pela Estrada
de Ferro Central do
Brasil, um imóvel ne~
cessãno à eletrificação
da Linha Auxiliar ----=.
Publicado no D. O. de
4 de julho de 1945 .... . 25

gulamento da Diretoria
de Motohecanização 19.053 -

- Publícaoo no V.U. de
11 de julho de 1945 ..
AERONAUTICA ~ Decreto de 2 de julho
de 1945 - Dispõe sôbre

3

19.057 -

redução de interstício
- Publicado no D. O.
19.054 -

de 4 de julho de 1945
EXTERIOR Decreto-lei de 2 de julho
to de
2 de
julho

25

sulado honorário do
.Brasil em Iquitos, na
República do Peru -

Publicado .no D.
19.055 -

O.

de 4 de julho de 1945.
VIAÇãO
Decreto
de 2 de julho de 1945

25

19.058 -

- Declara de utilidade
pública, para desapropriação pelo Departamento dos Correios e
Telégrafos, um imóvel

situado em São cnsvão, nesta Capital Publicado' no D " O. de
19.056 -

4 de julho de 1945 ...•
VIAÇAO
Decreto
de 2 de julho de 1945
- Declara de utilidade

25

19.059 -

FAZENDA - Decreto
de 2 de julho de 1945
- Transfere à Comissão de Liquidantes da
firma Theodor wme &
~ Cia. Ltda. os encargos da liquidação das
sociedades que menciona, e dá outras providências Publicado no ·D. O. de 4 de
julho de )945

26

FAZENDA - Decreto
de
2
de julho
de
1945 - Exclui do regime de fiscalização a
firma Luik & Kleiner
Limitada, estabelecida
nesta Capital Publicado no D. O. de 4
julho de 1945

26

FAZENDA - Decrete
de 2 de julho de 1945
- Autoriza a liquidação do estabelecimento
bancário que mencío-

IV

ÍNDICE

na,' e dá outras providências ~ Publicado no

D.a.
19.060 -

de 4 de julho
de 1945
.
FAZENDA Decreto
de' 2 de julho de 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária de Ex-

26

tranumerário mensalista da Divisão do Material, do Ministério da
Fazenda Publicado
no D.a. de 4 de julho
de 1945,
19 061 -- 'JUSTIÇA Decreto
de Zele julho de 1945
- Crta a Tabela Numérica Ordinária de Ex-

27

tranumerário - mensalista da Procuradoria
Geral do Distrito Federal -

Publicado no

D. Q. de 4 de julho de

1945

.

34·

19.062 -- JUSTIÇA Decreto
ele 2 de julho de 1945
-Cria a Tabela Numérica Ordinária de Ex-

tranumerário - mensalista do Serviço de Documentação, do Ministério da Justiça e Ne-

gócios Interiores - Publicado no D. O o" de
D. O. de 4 de julho de
1945 ....

19.063 -- TRABALHO - Decreto de 2 de julho de
1945 Dispõe sôbre
as Tabelas Numéricas,

Ordinária e Suplementar,

de

Extranumerá-

rfos-mensalista do Conselho Regional do Trabalho em Recife
-- Publicado no D. O.
de 4 de julho de 1945 ..
19.064 -

TRABALHO - Decreto de 2 de- julho de
1945 - Altera a Tabe-

la Numérica Ordinária
de
Extranumeráriomensalista da Delegacia Regional do Trabalho no Estado 'do Rio

'30

Grande do Sul, do Ministério do Trabalhe,
Indústria e comércio
- Publicado no D. O.
de 4 de julho de 194~
32
19.065 - AGRICULTURA - Deereto de 2 de julho de
1945 - Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário
mensalista, do Serviço de Meteorologia do
Minístério da Agricultura Publicado no
D. O. de 4 de julho de
1945
34
19.066 - AGRICULTURA
Decreto de 2 de julho
de 1945 - Autoriza a
cidadã brasileira Ad8,1glea Evartsto da Nóbrega a pesquisar
scheelíta e associados
no mumcípto de Serra Negra do Norte, no
Estado do Rio Grande
do Norte - Publicado
no D. O. de 6 de julho
de 1945
36
19.067 - AGRICULTURA - Deereto de 6 de julho de
1945 - Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Alves Coutinho
a pesquisar mica e
associados no muníclpio de Manhumírlm,
no Estado de Minas
Gerais - Publicado no
D.O. de 6 de julho
de 1945 ..
.36
19.068 - AGRICULTURA - Decreto de 2 de julho de
1945 - Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Tosato a pesquisar
caulim e associados no
municipio de Campo
Largo, no Estado do
Paraná
- Publicado
no D.O. de 6 de julho
de 1945
37
19.069'""- AGRICULTURA - Decreto de 2 de julho de
1945 - Autoriza o cidadão brasileiro José Ca-

v
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Ihau Coimbra a pesquisar pedras coradas,
mica e associados no
município de Conselheiro Pena, no Estado de Minas Gerais Publicado no D. O. de
6 de julho de 1945 ..•
19.070 -

19.071 -

38

AGRICULTURA-De-

creto de 2 de julho de
1945 - Autoriza os ci'"
dadãc brasileiro Trípoli
toníno Venceslau Gomes e Durval Otávio
Grossi a pesquisar mica
e associados no munícípío de Raul Soares, no Estado de Minas Gerais - Publica
do no D.O. de 6 de
julho de 1945 ...0.....
19.073 -

38

AGRICULTURA-De-

creto de 2 de julho de
1945 - Autoriza a cidadã brasileira Serbeltna de Almeida Pinto
a pesquisar feldspato
no Municipio de Matías
Barbosa, no Estado. de
Minas Gerais - Publicado no D.O. de 6
de julho de 1945 ....
19.072 -

37

AGRICULTURA-Decreto de 2 de julho de
1945 - Autoriza o cida-

dão brasileiro Labib
Calisto Matar a pesquisar calcário e associados, no Município de Pratápolis, Estado de Minas Gerais
Publicado no D. O.
de 6 de julho de 1945

AGRICULTURA-Decreto de 2 de julho de
1945 - Autoriza o cidadão brasileiro Artur
Herman Lundgren a
pesquisar calcário' no
município de Paulista
Estado de Pernambuco
Publicado no D. O. de
6 de julho de 1945 ..
19.075- -- AGRICULTURA - Decreto de 2 de julho de
1945 - Autoriza o cidadão brasileiro Alvaro
Rernljo Rubens perrone a pesquisar calcário
e associados, no mumcípío de Maruim, no
Estado de Sergipe Publicado no D. O .: de 6
de julho de 1945 ....
19.076 - AGRICULTURA - Deereto de 2 de julho de
1945 ..--,-- Autoriza o cídadão brasileiro Leopoldtno Camilo da Silva a
pesquisar mica e associados no município de
Senador Firmino, no
Estado de Minas Gerais - Publicado no
DO, de6 de julho de

19.07'1" -

AGRICULTURA-Decreto de 2 de julho de
1945 - Autoriza o ctdadão brasileiro Trípoli
Francisco Gaudenzi a
pesquisar calcário e associados no munícípíc
de Jaguarlpe, no Estado da Bahia; - Publicado no D. O. de 6
de julho de 1945 ....

19.077 -

1945
AGRICULTURA-De.cretc de 2 de julho de
1945 - Autoriza os cidadãos brasileiros José

40

41

42

Vicente Ribeiro e Vicente Raimundo Santos a pesquisar caultm .
e associados, no município de Cláudio, no Estado de Minas Gerais
- Publicado no D. O.
de 6 de julho de 1945 42

39

19.078 -

AGRICULTURA-De-

creto de 2 de julho de
1945 - Autoriza o cidadão brasileiro Celso
Soares Lemos a pesquisar calcário no município de Pratápolis,
no Estado de Minas
Gerais. - Publicado no
. D.O. de 6 de julho de
39

1945

43

VI
19.079 -

iNDICE.

AGRICULTURA-De-

tranumerário-mensalis-

creto de 2 de julho de

ta do Serviço Central
de 'Transportes, da Secretaría Geral do Ministério da Guerra - Publicado nó D.O. de 5
de julho de 1945

1945

~

Autoriza o cida-

dão brasileiro Antônio
de Barros Mata a pesquisar calcário e associados no município de

Itapeva, no Estado de "
São Paulo - Publicado no D.a. de 6 de
julho de 1945 e'. • • • • • ••
19.080 -

Ret. no D,. O. de 11 de
julho de 1945
43

AGRICULTURA-Decreto de 2 de julho de
1945 - Autoriza o cidadão brasileiro José

Fressato a pesquisar argila, caulim, e associados no município de
Araucária, no Estado
do Paraná - Publicado
no D.a. de 6 de julho
de 1945

19.081 -

Altera a lotação do MiMírristérío da Fazenda

19; 082 -

Publicado no D. O.
de julho de 1945,

e

19.083 -

44

TRABALHO - Decreto de 3 de julho de
1945 ~. Altera a lotação

do Minístérto do Trabalho, Indústria e Comércio - Publicado no
D.a. de 6 de julho de
1945

19.085 -AERONAUTICA - Decreto de 3 de' julho de
1945 Cria funções
na Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensallsta da
Base Aérea de Florianópolís, da 5 .a Zona
Aérea, do Ministério da
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19.428 -

AGRICULTURA - Decreto de 16 de agôsto de
1945 - Suprime cargo
extinto - Publicado no
D. O. de 18 de agôsto
de 1945
348

19.429 -

AGRICULTURA - Decreto de 16 de agôsto de
1945. Extingue cargo excedente - Publicado no D. O. de 18 de
agôsto de 1945
348

19.430 -

AGRICULTURA.- Decreto de 16 de agôsto de
1945 - Suprime cargo
extinto - Publicado no
D. O. de 18 de .agôsto
de 1945
349

lS.431 '- AGRICULTURA - Decreto de 16 de agôstc de
1S45 - Suprime cargos
extintos - Publicado no
D. O. de 18 de agôsto
de 1945
349
AGRICULTURA - De-ereto de 16 de eeõsto de
1945 - Extingue cargo
excedente Publicado
no D. a. de 18 de agôsto de 1945............
349
19,433 - AGRICULTURA....:.... Decreto de 16 de. agôsto de
1945 - Suprime cargo'
extinto - Publicado no
D. a. de 18 de agôsto
de 1945
349
J9.432 -
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19.434 -

AGRICULTURA - De- .
ereto de 16 de agôsto
de 1945 - Suprime cargo extinto - Publicado
no D. O. de 18 de agôsto de 19'45
350

19.435 -

AGRICULTURA - Decreto de 16 de agôsto de
1945 - Extingue cargo
excedeute - Publicado
no D. O. de 13 de agôsto de 1945 .....
350

18 433 -

J.~

H2 -- AGRICULTURA ' - Decreto de 16 de agôsto de
1945 - Autoriza a em-

prêsa

to de 1945

350

10 4.13 -

35ü

De-

creto de 16 de agôsto
.de 1945 -

Suprime Car-

go extinto - Publicado
no D. O. de 18 de agôsto de 1945
19 438 -

35l

AGRICULTURA '--- Decreto de 16 de agôsto

AGRICULTURA - Decreto de 16 de agôsto
de 1945 Autoriza o
cidadão brasileiro Luís
Amérlcu Boares de' Farias a pesquisar água
mineral no município de
São Gonçalo, Estado do
Rio de Janeiro - Publicado no D. O. de
21 de agôsto de lS45

19.441 -

AGRICULTURA -

De-

creto de 16 de agôsto
de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro Geor-

De-

AGRICULTURA - Deereto de 16 de agôsto
de ,1945 - Outorga concessão à Cía . Siderúrgica Nacional para a
transmissão, transtormacào e díst.ribuíçào
de energia elétrica, nos
municípios ele Tubarão,
Orleans,
Urucanga, e
Crrcíúma, no Estado de
Santa Catarina, e autoriza a mesma Cia . a
instalar uma usina termoelétrica - Publicado no D. O. de 27 de
agôsto de 1945
19 dA5 -- EXTERIOR -- Decre-

19 444 -

de 1945 -- Declara sem
efeito o Decreto
número 16.425, de 23 de
agôsto de 1944 - Pubrlcada no D. O. de 18 de
agõsto de ~945
351
19.440 -

AGRICULTURA -

creto de ,16 de agôsto
de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro .Iosé
de Paula Rocha a lalavrar jazida de mica e
associados no município
de Resplendor, no Estado de Minas Gerais Publicado no D. O. de
de 21 de agôsto de 1945 354

AGRICULTURA-De-

19 433 -- AGRIOULTURA -

mineráção

vrar, jazida de magnestta no município de Brumado, Estado ela Bahia
' - Publicado no D. O.
de 21 de agôsto de 1945 353

creto de 16 de agôstc
de 1945 - Suprime cargos extintos Publlcado no D. O. de 18 de
agõsto de 1945

de

Magnesi ta S. A. a la-

AGRICULTURA - Decreto de 16 de agôsto
de 1945 - Suprime car-

se extinto - Publicado
no D. O. de 18 de agôs19.437 -

ge Artur Bailey a lavrar
jazidas de ilmenita e
associados no município
de Santa Cruz, Est. do
Espírito Santo - Publicado no D. O. de 21
de agôsto de 1945 .... 352

to de 16 de agôsto de
1945 - Cria uma Legação na Austrália
Publicado no D. O. de
de 18 de agôsto de 1945

355

c-.

351

19 446 -- JUSTIÇA - Decreto de
16 de agôsto de 1945 -Concede ao Conselho
Britânico (British Co-

356
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unem, autorização para
funcionar no Brasil publicado no D. O. de
27 de setembro de 1945.
19.447 -

Fontaínha de Araújo a
pesquisar amianto e associados no município
de Lima Duarte, Estado de Minas Gerais Publicado no D. O. de
21 de agôsto de 1945 .'

356

Decreto de 17 de agôsto de
1945 - Autorira os cidadãos' brasileiros Severino Alves BUa, Florêncio Luciano e João
Medeiros a
pesquisar
scheelita e associados
no munícípio de Jardim
do Serldó, Estado do
Rio Grande do Norte .publicado no D. O. de
21 de agosto de 1945
AGRICULTURA -

19.448 -

AGRICULTURA -

19 452 ......,- AGRICULTURA - Decreto de 17 de agôsto

de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro João
Nicolela a pesquisar argila refratária e associados no município
de Guarulhos, Estado
de' São Paulo Publicado no D. O. de 23
de agôsto de H!45 ..... 359

356

De-

creto de 17' de agõsto
de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro José
Gonçalves de Oliveira a
pesquisar calcário, calcita e calcedônía no
município de Matozinhos, Estado de Minas
Gerais - publicado no
D. O. de 21 de agôsto
de 1945
357
19 449 -"- AGRICULTURA - Decreto de 17 de agôsto de
1945 - Autoriza o ci-.
dadão brasileiro Alam-

19.453 -

sar amianto e associ-ados no município de Jacuí, Estado de Minas
Gerais - Publicado no
D. O. de 21 de agôsto
de 1945

Publicado

19 454 -

19.451 -

AGRICULTURA - Decreto de 17 de agôsto de

1945 ;- Autoriza o cidadão
brasileiro Celso-

360

AGRIOULTURA - Decreto de 17 de agõsto
de 1945 - Autoriza os

cidadãos jn-astleiros Silvérto Mendonça de Magalhães e Joana Batalha de Mendonça a pesquisar mica e associados
no município de Tombos, Estado de Minas
Gerais - Publicado n",
D. O. de 23 de agõste

357

de 1945·
19.455 -

···

360

AGRICULTURA ~ De-

creto de 17 de agôsto
de 1945 Autoriza o
Organização Henrique
Lage - Patrimônio Na-

no

D. O. de 21 de agôsto
de 1945

De-

de 1945 ..

AGRICULTURA:..-. Decreto de 17 de agôsto
de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro Alfredo Pfeiffer a pesquisar calcário e associados
no município de Imbuíal, Estado do Para-

ná

AGRICULTURA -

creto de 17 de agôsto
de 1945 - Autoriza o
cidadão .brasileiro Agostinho Pereira Diniz de
Andrade, a
pesquisar
quartzito e associados
no município de
São
Paulo, Estado de São
Paulo. publicado no
D. O. de 23 de agôsto

bertc Passoti a pesqui-

19.450 -

358

clonal a desqutsar tur-,
358

no

fa
município de .Iabaeté. Estado do Espí.rito Santo - Publicado
no D, O. de 23 de
agôsto de 1945
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19.456 -

AGRICULTURA -

De-

quísar ouro e associados
no município de Pítanguí, Estado de Minas
Gerais - Publicado no
D. O. de 25 de agôsto
de 1945
364

creto de 17 de agôstc de
de 1945 - Autoriza a
Organização Henrique
Lage - Patrimônio Nacional - a pesquisar
galena no município de
Apiai, Estado de São
Paulo _ Publicado no
D. O. de 23 de agôsto
de '1945
19.457 -

AGRICULTURA -

19.461 -

362

De-

creto de 17 de agôsto
de 1945 - ..Autoriza a
Organização Henrique
Lage - Patrimônio Na-

cional a pesquisar
manganês no município
de Caeté, ,Estado de Minas Gerais - Publicado
no D. O .de 25 de agôs-

to de 1945
19.458 -

362

AGRICULTURA -

De-

creto de 17 de agôsto de
1945 - Autoriza a em-

prêsa
ção e

ora.

de Minera-

Siderurgia do

Gandarela, da Organização Henrique Lage -

Patrímônio Nacional a
pesquisar linhito no
município .de Santa
Bárbara, Estado de Minas Gerais - Publicado
no D. O. de 25 de agôsto de 1945
19.459 -

363

AGRICULTURA - Decreto de 17 de agôsto
de '1945 - Autoriza a

Cia. de Mineração e Siderurgía do Gandarela,
da Organização Henrique Lage ----, Patrimônio
Nacional - a pesquisar
minério de ferro no município de Nova Lima,
no Estado de Minas Gerais Publicado no
D. O. de 25 de agôstc
de 1945'
363
19 460 -

AGRICULTURA -

De-

ereto de 17 de agôsto
de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro José
Rodrigues Viegas a pes-

AGRICULTURA - Decreto de 17 de agôsto
de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro Clóvis
Botelho Vieira a pesquisar argila, calcário,
e associados no município de Iporanga, no Estado de São PauloPublicado no D. á,. de
de 25 de agõsto de 1945 365
19.462 --.:. AGRICULTURA - De,
ereto de 17 de agôsto de
1945 - Autoriza a Companhia de Mineração e
Metalurgia São Paulo Paraná, da Organização
Henrique Lage - Patrimônio Nacional -. a
pesquisar carvão mineral no município de Siqueira Campos, Estado do Paraná - Publicado no D. O~· de 25
de agôsto de 1945
366
19.463 - AGRICULTURA - Decreto de 17 de agôsto de
1945 - Autoriza o cidadão
brasileiro _Luis
José de A vila a ' pesquisar água mineral no
município à e Santo
Antônio de Pádua, no
.Estado do Rio de Ja- /
netro ' - Publicado no
D. O. de 25 de agôsto
de 194ó .....
366
19.464 ~ AGRICULTURA
Decreto de 17 de agósto de 1945 - Autoriza
o cidadão brasileiro
Od o r vaI Fernandes
L op es
a pesquisar
quartzo, pedras cora-

das e associados 110
muntcípío de Conselheiro Pena, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no D. O. de
25 de agôsto de 45

366
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19"465

W.466

19_470 -FAZENDA
Decreto
de 20 de agôsto de 1945
Autoriza a firma
brasileira Lourival Plres & Irmáo a comprar
pedras preciosas.
Púbncado no D. O. de
11 de setembro .de 1945 369

AGRICULTURA

Decreto de 17 de- agôsto de 1945 ,- Autoriza
o cidadão brasileiro
Roldão Ferreira dos
Santos a pesquisar mica e 'associados no
munícípío de Espera
Feliz, Estado de Minas
Gerais.
Publicado
no D. O. de 25 de
agôsto de 1945 ....

19.471 -- FAZENDA -

Decreto
de 20 de agôsto de 1945
- Autoriza o cidadão
brasileiro Arno Adolfo
Ra sswener a comprar
pedras preciosas.
Publicado no D. O. de
29 de setembro de 1945 369

367

AGRICULTURA
Decreto de 17 de agôsto de 1945 - Autoriza

o

cidadão "brasileiro
Delgado de
Paula a pesquisar doIomíta e associados no
Honório

19.472

município de Barra ào
Píraí,

Estado do Rio
de Janeiro. - Publicado no D. O. de 25
de agôste de 1945 .... 367
19 467

AGRIOULTURA"
Decreto de 17 de agôsto de 1945 - Autoriza
o cidadão brasileiro
José Porfirio de Sousa
a pesquisar mica e associados no municfpío
de Bananal, no Estado

de

São

19.473

AGRICULTURA
Decreto de 20 de agôsto de 1945 - Declara
de utilidade pública e
autoriza a desapro-

prraçâo

368

19_468 --- VIAÇÃO - Decreto de
20 de agôsto de 1943 Aprova .projeto e orçamento para .construção
de uma ponte sôbre o
riacho Guedes, no Estado de Alagoas,
Publ~cado_no D_ O. de
23 de agôsto de 1945

368

VIAÇÃO, --'- Decreto de
20 de agôsto de 1945 Aprova novos projetas
e orçamentos p a r a
construção da ponte
Sá:o João, na Viação
Férrea Federal Leste
Brasileiro. - Publicado no D. O. de 23 de
agôsto de 1945 ..
369

ti e

diversas

áreas de terra necessárías à execução de
uma linha de transmissão de alta tensão
e li t r e a subestação
existente em Estiva e
a: fábrica, em construçâo, das Indústrtas
Qu;fnicas Elétro-Cloro
S. Á., no Estado de
São Paulo. - Publicado no D. O. de 28 de
agôsto de 1946
37G

Paulo -

Publicado no D. O. de
25 de agôsto de 1945

19.469 -

·FAZEiNDA - Dec:reto
de 20 de agôsto de 1945
- Autoriza o cidadão
português Joaquim Jerônimo a comprar pedras preciosas. - Pu.blícado no D. O. de 8
de setembro de 1945
369

19.474

AGRICULTD"""RA
Decreto de 20 de agôsto de 1945 - Autoriza,
a Companhia Cimento
Brasileiro a construir
uma linha de transmissão, entre a sede do
município de Canoas e
a vila de Esteio, no
Estado do Rio Grande
do Sul, a fim de rece-
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bel' energia elétrica da
Companhia' E li e r g i a
Elétrica Rio Grandense. Publicado no
D. O. de 15 de setembro de 1945
370
19,475 -

cada no D. O. de 24
de agôsto de 1945
19 480

~-

Decreto de 20 de agôsto de 1945 - Outorga

concessão ao Município do Rio Piracicaba

para

aproveitamento

de energia hidráulica
da cachoeira P o li t e
Chata, no ribeirão do
Carvalho, também conhecido por Fidalgo,
no Estado de Minas
Gerais.

EDUCAÇãO - Decreto de 2J de agôstc de.
1945
Cria séries
funcionais, dispõe, sem
aumento de despesa,
sôbre as Tabelas Numéricas de Extranumerário-mensalista da
Divfsâo do Ensino Superior, do Mtnístérto
da Educação e Saúde,
e dá outras prcvidênelas. - Publicado no
D. O. de 29 de agôsto
de 1945 ..
.
. 406

19.482 -

TRABALHO - Decreto de 23 de agôsto de
19A.5 -- concede à' Globo Companhia Nacional de Seguros autcrtZ-3Çã-O para funcionar e
aprova seus estatutos.
- Publicado no D. O.
de 11 de setembro de
1945

421

AGRICULTURA
Decreto de 23 de agasto de 1945 - Retifica
o art. L° do Decreto
n.c 13,628, de 21 de outubro de' 1943 - Publicado no D. O. de 25
de agõsto de 1945

421

371

. 19.476 -- JUSTIÇA Decreto
de 21 de agôsto de 1945

- Aprova o Regimento
do Departamento Federal
de
Segurança
Pública Publicado
no D. 0.1 de 28 de
agôsto de 1945 ..
19 477 -

371

AEROt-rAUTICA -.,-- De-

creto de 21 de agôsto
de 1945 -

Cria a Co-

m ís s a o Aeronáutica
Brasileira nos Estados
Unidos da América e
dá outras providências
Publicado no D. O.
de 24 de agasto (te 1945
19.478 -

19.4'79

19.483

AERONÁUTICA
Decreto de 23 'de agõsto de -1945 - Aprova o
Regulamento do Serviço de Intendéncía da
Aeronáutica Publt-

-

401

JUSTIÇA Decreto
de 21 de agôsto de 1945
- DeClara feriado no
Distrito Federal o dia
22 de agôsto de 1945
-r- Publicado no D. O.
de 23 de agôsto de 1945 401

FAZENDA Decreto
de 23 de agosto de 1945
Exclui do .regrme
de fiscalização a firma
que menciona, e dá outras providências.
Publicado no D. O .
de 25 de agôstc de
1945 ..
.
. 4l}5.

19.481

Não foi publicado
ainda no "Diário oncia-:' por falta de pa-.

ga·mento

402

19.484

-

AGRICULTURA
Decreto de 23 de agôsto de 1945 - Retifica o
Decreto n.v 17 ..354, de
13 de dezembro de 1941
- . Publicado no D. O.
de 25 de agõstc de
1941)
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19.490

-

AGRICULTURA

Decreto de 23 de agôsto de 1945 - Concede
à oaruccio & Comp.
Ltda. autorização parafuncionar como emprêsa de mineração publicado noeD. O., de
30 de agôsto de 1945
423
_

_

AGRICULTURA
Decreto de 23 de agôsto de 1945 ' - Renova o
Decreto TI.o 12.171, de
7 de abrtl de 1943. publicado 'no D. o. de
25 de agôsto de 1945..

19.491

426

AGRICULTURA
Decreto de 23 de agõsto de 1945 - Autoriza
o cidadão brasileiro
Alberto Geraldíno Ferreira a lavrar jazida
de diamantes e associa no munícíplc de
Diamantina, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no D. o. de 25
de agôsto de 1945 ..

42'7

-

423

19.492

--

AGRICULTURA
Decreto de 24 de agôsto de 1945 - Autoriza
o cidadão brasileiro
Armando Amarante 8.
pesquisar quartzo e assoctados no município
de Mogí das Cruzes,
Estado de São Paulo.
- Publica-do no D. O.
de 29 de agôsto de 1945

19.493

-

424

AGRICULTURA Decreto de 23 de agosto de 19';j - Autoriza

a Companhia Paulista
de Mineração a lavrar
jazida de quartzito e

associados no município de Mogl-das-Cru22S,
Estado de São
Paulo. - Publicado no
D. O. de 25 de agôsto de 1945 ....
424
19.489'

427

AQRICULTURA
Decreto de 24 de agõsto de 1945 - Autoriza

\,o cidadão brasileiro
, Antônio
de
Barros
Mata a pesquisar cal-o
carío e associados no
município de ttaoave.
no Estado de São Paulo. Publicado no
D. O. de 29 de agôsto
ae 1945
428

ll.GRICULTURA
Decreto de 23 de agôsto de 1945 - Autoriza

a emorêsa de mineração Companhia Beneficiamento de Minerais
S. A. a lavrar jazida
de esteattta e associados no munícípío de
Conselheiro
Lafaíete,
Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 25 der agôsto de 1945
425

-

Decreto de 23 de agôsto de 1945 - Autoriza
o cidadão brasileiro
Amadeu Mendes a lavrar jazida de calcário
e associados no municípío de Itapeva, Estado de São Paulo. Publicado no .D. O. de
25 de agôsto de 1945 ..

AGRICULTURA Decreto de 23 de agõsto de 1945 - Autoriza

o cidadão brasiletrc
Amadeu Mendes a lavrar jazida de calcário
e associados no municrpío de Itapeva, Esta-do de São Paulo Fu"":.>licado no D. O. de
25 de agôsto de 1945
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29.494

-

AGRICULTURA

Decreto de 24 de agôato de 1945 - Autoriza
a sociedade de mineração Mineralurgia Limitada a pesquisar minérios de ferro, de
manganês e associados
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de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro Vivaldi Junqueira Passos a
pesquisar mícano município de Muríaé, no Estado de Minas Gerais
- Publicado no D. O.
de 29 de agôsto
de
1945 CI. • • • • • • • • • • • • • • •

431

19 _500 -

AGRICULTIlRA - Decreto de 24 de agõstc
de 1945 - Autoriza a cidadã brasileira Maria
Margarida da Costa
Santos a pesquisar diamantes e associados no
município de Diamantina, no Estado de Min2.S Gerais - Publicado
noD. O. de 29 de agôsde 1945

432

19.501 -

FAZENDA - Decreto
de 24 de agôsto de 1945
-Autoriza o cidadão
brasileiro Vicente de
Paula Costa a comprar
pedras preciosas - Publicado no D. O. de 15
de setembro de 1945 .

432

AGRICULTURA - Decreto de 24 de agõsto de
1945 - Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Félix 'Martins a pesquísal' .quartzo e associados no município
de
Campo Formoso, Estado da Bahia - Publicado no D. O. de 29
de agôsto de 1945 ...

432

AGRICULTURA-Decreto de 24 de agôsto
de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro Washington Ferreira Pires
a pesquisar argila refratária e associados no
município de Belo Horizonte, Estado de -Mínas
Gerais - Publicado no
D. O. de 29 de agôsto
de 1945

433

no mumcrpio .de Mariana, Estado de Minas
Gerais. -

Publicado no

D. O. de 28 de setembro de 1945
19.';95

-

428

AGRICULTURA

-

Decreto de 24 de agôato de 1945 - Autoriza
cidadão brasileiro
Paulo Mendes Lisboa
a' pesquisar a r g i l a
o

plástica e caulím no
munícípío de Magé,
Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no
D. O. de 28 de setembro de 1945
!_9AS6

429

AGRICULTURA
Decreto de 24 de agôsto de -1945 - Autoriza
o cidadão brasileiro
Antônio Gonçalves da

Costa a pesquisar mica, pedras coradas e
associados, 'no 'município de Mantena, Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de

75

29 de agôsto de 19
19 497 -

429

cidadão. brasileiro Antônio Alves de Paula
Neto a pesquisar grafita
e associados no município de Santo Antônio
do Monte, Estado de Minas Gerais - Publicado
no D. O. de 29 de agôsto de 1945
420
19.493 -

19.499 -

19.502 -

AGRICULUTRA - Decreto de 24 de agôsto
de 1945 - Autoriza o

AGRICULTURA-Decreto de 24 de agôsto
de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro Filinto de Sousa a pesquisar
ametista, pedras coradas; quartzo e associados no município ' de '
Urandi, Est. da Bahia
- Publicado no D. O.
de 29 de agôsto
de
1945 __ ..430
AGRICULTURA - Decreto de 24 de agôsto

19.503 -

19.504 .- AGRICULTURA - Decreto de 24 de agôato
de 19~5 - Autoriza o
cidadão brasileiro An-

ATOS

no

PODE~

tônio Rodrigues Ferreira a pesquisar mica,
e quartzo associados no
muníctpio de Peçanba,
Estado de Minas Gerais -.:.. Publicado no D.
O. de 28 de setembro
de 1945
434
19.505 -

AGRICULTURA - De. ereto de 24 de .agôsto
de 1945 -Autoi'iza o
cidadão brasileiro Mozart 't'ôrres a pesq uísar
mica e associados no
muníctpto de Itarnaran-'
diba, Estado de Minas
Gerais - Publicado no
D. O. de 29 de agosto
de 1945
434

19.506 -

AGRICULTURA - Decreto de 24 de agôeto
de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro Juliano Henrique de Oliveira a pesquisar calcário e associados no município
de
Borocaba,
Estado de São
Paulo
- Publicado no D. O.
de 29 de agôsto
de
19~5.

19. 507

~

19.503 -

D. O. de 28 de agôsto
de 1945
19.510 -

bela Numérica Ordinária de Extranumerário
mensalista do Depósito
de Aeronáutica do Rio
de Janeiro, do Ministério da Aeronáutica Publicado no D. O. de
28 de agôsto de 194.5 . 438
19.512 -

AERONAUTlCA - Decreto de 25 de agôsto
de 1945 - Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário
mensalista da Diretoria
do Pessoa 1, do Ministério da Aeronáutica
- Publicado no D. O:
de 28 de agôsto de
·1945 . .
441

19.513 -

EDUCAÇAO '--- Decreto de 25 de agôsto de
194.5 - Disposições regulamentares destinades a reger a ccncessão do auxílio federal
para O' ensino primário - Publicado no D.
O. de 30 de agôsto de

Decre-

1945 - Altera a lotação
do 'Ministério da Educação e Saúde - Publicado no D. O.' de 28
de agôsto de 1945 .... 435

MARINHA ~ Decreto-.·
de 25 de agôsto de 1945
- Declara
suprimida
função na Tabela Numérica Suplementar de

Extranurrierárío-mensalista do Sanatório Naval de Nova Friburgo,
ôn Ministério da -Marinha --,. Publtcado. no

436

AERONAUTICA - Deereto de 25 de agôsto
de 1945 - Altera a Tabela Numérica Ordínânárta de Extranumerá-

19.511- AERONAUTlCA-Deereto de 25 de agôsto
de 1945 - Altera a Ta-

to de 25. de agôsto de

19.509 -

XLV

lia-mensalista do Quartel General da 2.8. Zona
Aérea, do Ministério da
Aeronáutica Publicado no D. O. de 28
de agôsto de 1945 ... 436

435

JUSTIÇA c., Decretode 25 de agôsto de 1945
,......... Altera a lotação do
Quadro da Justiça, do
Ministério da Justiça e
Negócios Interiores Publicado no D. O. de
23 de agôsto de 1945 . 435
EDUCAÇAO -

EXECUTIVO

19,15 .

19.514 -

443

JUSTIÇA - Decretode 27 de agôsto de 1945
- Dispõe sôbre a lotação nommal das repartições atendidas pelo
Quadro da Justiça, do
Ministério da Justiça
e Negócios Interiores
- Publicado' no D. O.
31 de agôsto 'de 1945. 444

XLVI

ÍNDICE

Numérica Ordi~ária de
Extranumerário-mensalista do Serviço de Meteorologia, do Ministério' da Agricultura
Publicado no .D. O. de
30 de agôsto de 1945

19.515 -'AGRICULTURA-Deereto de 2'{ de agôsto
de 1945 - Autoriza a
Emprêsa Sul Brasileira
de Eletricidade S. A.

a construir, entre Jaraguá 'e a Usina Bracínho, uma linha de
transmissão até à Es-

19.521 -

trada Schoeder n. o 11 Publicado no D. O. díe
4 de setembro de 1945 444
19 516 -

AGRICULTURA - Decreto de 27 de agôstc
de 1945 - Autoriza a
Companhia Luz e Fôrça
"Santa Cruz" a insta-

lar uma, terceira unidade geradora, de 3.000
KVA, na sua usina de
Piraju - Publicado no
D._ O. de 30 de agôato
de 1945
19.517 -

19.522 445

AGRIOULTURA-Deereto de 27 de agôsto
de 1945 - Autoriza a
Emprêsa Sul Brasileira
de Eletricidade S. A.

transmissão,

para

fornecimento de energia elétrica aos povoados de Campinha e de
Massaranduba Central,
município de Blumenau, Estado de Santa
Catarina Publicado
no D. O. de 4 de setembro de 1945
19.518 -

.

1"9.519 -

JUSTIÇA Decreto'de 28 de agôsto de 1945
- Suprime C2,!'g-OS extintos - Publicado no
D. O. de 30 de agôsto
de 1945

tintos -

19.520 -

19.523 -

445

446

Publicado no

AGRICULTURA - Decreto de 2'8 de agôsto
de 1945 Transfere
função -para a Tabela

446

VIAÇAO
Decreto
de 23 de agôsto de 1945
_ Declara de utilidade
pública, para desapropriação pela Estrada de
Ferro Central do Brasil,
imóveis necessários à

446

Estaçào de Acal:i - Ramal de Rio d'OuroPublicado no D. O. de
30 de agósto de 1945

~47

VIAÇAO
Decreto
de 28 de agôstc de 1945
Rescinde o contrato
de concessão do pôrtc
de Cananéia, a que se
refere o Decreto número 23.029, de 2 de
agôsto de 1933 - Publicado no D. O. de 30
de agôsto de 1945

,g'i

JUSTIÇA
Decreto
de 29 de agôsto de 1945
_ Declara de utilidade
pública o
"Instituto
Central do Povo", com
sede no Distrito Federal
- Publicado no D. O.
de 31 de' agõsto
de
1945
417
19.525 - AGRICULTURA - Decreto de 29 de agôsto
de 1945 - Dispõe sôbre
as Tabelas Numéricas,
Ordinária e Suplemental', de Extramimerá-

19.524 -

JUSTIÇA
Decreto
de 28 de agõsto de 1945
- Suprime cargos exD. O. de 30 de agôsto
de 19405 . .

416

modtfícacâo do pátio da

a construir uma linha
de

AERONAUTICA - Decreto de 28 de agõsto
de 1945 Transfere
função para a Tabela
Numérica Ordinária de
Extranumerário-mensalista do Serviço Técnico de Aeronáutica, do
Ministério da Aeronáutica Publicado no
D. O. de 30 de agôsto
de 1945

ATüSDO PODER ,EXECUTIVO

rio-mensalista de diversos órgãos ao Serviço
Florestal, do Ministério
da
Agricultura, e dá
outras providências
publicado no D. O.
de 1 de setembro de
1945
19,526 -

AGRICULTURA - Decreto de 26 de agôsto
de 1945 - Declara sem
efeito o Decreto
número 17.784, de 8 de
fevereiro de 1945
publicado no D. O. de
31 de agôsto de 1945

Publicado no D. O. de
1 de setembro de 1945 464

448

AGRICULTURA - Decreto de 29 de agôsto
de 1945 - Renova
o
Decreto n.c 12.017, de
19 ele março de 1943 _.
Publicado no D. O. de
1 -dc setembro de 1945 462

19.528 -

AGRICULTURA - Deereto de 29 de agôsto
de 1945 Autoriza a
Cnrcmíum S. A.
a
pesquisar cromita e associados no município
de Píum-í, no Estado de
Minas Gerais - Publicado no D. O. de 1 ~e
setembro de 1945

462

AGRICULTURA - Decreto de 29 de agôsto
de 1945 - Autoriza o'
cidadão brasíleíro Elpídlo Gonçalves da Costa

a pesquisar

tantahta,

monazita e minérios de
cobalto, no município
de São João del Rei
do
Estado de Minas
Gerais - Publicado rtc
D. O. de 1 de setembro
de

19.530 -

1915

AGRICULTURA - Decreto . de 29 de agôsto
de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro Evaristo Franco Ferreira
da Costa a pesquisar
minério de ferro no município de Oêrro-Azul,
Estado do Paraná

19.531- AGRICULTURA-Decreto de 29 de agôsto
de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro Guilherme Furtado Portu-.
gal a pesquisar mica e
associado no município
de Rio Preto, Estado
de Minas Gerais - Pn':
blicado no D. O . de
1 de setembro de 1045

463

165

19.532 -

AGRICULTURA - Decreto de 29 de agôsto
de 1945 - Autoriza a
Mineração Oeste Limitada a pesquisar carvão
mineral e associados no
município de Orleãs,
Estado de Santa Catarina - Publicado
no
D. O. de 1 de setembro
de 1945
46,

19.533 -

AGRICULTURA - Decreto de 30 de agôsto
de 1945 :...... Aprova projeto e orçamento para
construção de uma Variante, na Estrada de
Ferro D. Teresa Cristina - Publicado
no
D. O. de 1 de setembro de 1945
166

462

19.527 -

19.529 -

XLVII

19.533-A - GUERRA - MARINHA - AERONAUTICA - Decreto de 30 de
agôsto de 1945 - Dispõe sobre abono para
funeral de oficiais em
inatividade
Publicado 110 D. O. de S de
setembro de 1945

4Bi

19. 533-B _ AERONAUTICA
Decreto de 30 de agôsto de 1945 - Declara
de utilidade publica,
para
desapropriação,
terrenos necessários a
obras de defesa nacional em Fortaleza, Estado do Ceará - Publicado no D. O. de 10 de
setembro de 1945

467

ÍNDICE

XLVIII
19.533-0 -

19.533-H -

AERONAUTICA -

Decreto

de

;)0

agôsto de 1945 -

Al-

tera a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da
Escola de Aeronáutica,
do Ministério da Aeronáutica -- Publicado
no D. O. de 10 de setembro de 1945
468
19-533-D

19 534 -

AERONAUTIOA

-

Decreto de

30

agôsto de 1945 -

de

Al-

tem a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário - mensalista, da Diretoria de
Rotas Aéreas;

nistério da Aeronáutica

19,535 470

AERONÁUTICA -

Decreto de 30 de agôsto de 1945 - Altera a
Tabela Numérica Ordi-

nária de Extranumerá-

rio-mensalista da Diretoria do Pessoal da
Aeronáutica
Publicaco no D. O. de 14
de setembro de 1945 .
19.533.,.F -

472

AERONAUTICA

-

Decreto de 30 de

agosto de 1845 -

Su-

474

A G R I C U L T URA Decreto de 31
de agôsto de 1945 Suprime cargo provisório Publicado no
D. O. de 3 de setembro de 194'5 - Reproduzido' no D.O. de 4
setembro de 1945 ....

~74

A G R I C U L T U HA Decreto 'de 31
de agôsto de 1945 Autoriza o cidadão brasileiro Vitória Nacarate de Sousa a pesquisar mica e associados
no município de Rio
Prêto, Estado de Minas
Gerais - Publicado no
"D. O. de 8 de setembro de 1845

475

bela Numérica Ordinária de Extranumerárto-mensalísta da Diretoria de Obras - do
Ministério
da Aeronáutica
Publicado
no D. O. de 14 de setembro de 1945 ..
AERON A UTIOA
Decreto de 30 de
sgôsto de 1945 ~ naanda contar antiguidade
de pôsto, em ressarcimenta de preterição Publicado no D. O. de
20 de setembro de
1945 . . .

19 536 ,...-- A G R I C U L T U RA - Decreto de 31
de agôsto de 1945 -Autoriza o cídadâo bra-

sileiro Antônio Sainati
a pesquisar minério de
ouro no mumcipto de
Piedade,
Estado
de
São Paulo - Publicado

'prime função na Ta-

'9S33-G -

- Publicado no .D. O.
de 21 ele setembro de
1915

do - Mi-

Publicado no D. O. de
10 de setembro de 1045
19.533-E -

AERON A UTICA

- Decreto de 30 agôsto
de 1945 - Altera a lotação numérica das
repartições do Mínístério da Aeronáutica -

de

no D. o. de 8 de setembro de 1945
474

-

'19.537 ~ A G R I C U L_ TURA Decreto. de 31
de agósto de 1945 Autoriza
o
cidadão
Autoriza o cidadão brasileiro Hamilton Gri-

associados

474

475

no municí-

pio de Rio Prêto, Estado -de Minas Gerais
publícado no D. o. de
8 de setembro de 1945 '476

XLIX

A'fOS .DO PODER" EXECUTIVO

19.538 -

Autoriza o cidadão brasileiro Washington Alves Natel a pesquisar
calcário e associados
no município de Itapeva, Estado de São Paulo
Publicado no
D.a. de 8 de setembro de 1945
, 479

A G R I C U L T U-

RA -

Decreto de 31
de agôsto de 1"945 Autoriza o cidadão bra-.
sUe"iro Antônio Balbino
de Carvalho Filho a
pesquisar ouro, diamantes e associados
municípios
de
nos
Queimadas, Santaluz e
"serrinha, Estado da
Bahia - Publicado no
D. O. de 8 de setembro de 1945
476
19.539 -

19.541 -

19.542 -

Decreto de 31
de agôsto de 1945 Autoriza a Cia. Minas
da Passagem a pesquisar minério de- ouro e
associados no município de Oaeté, -Estado
Minas Gerais - Publicado no D. D. de 8 de
setembro de 1945 .... 479
19.544 -

A G R I CU L T URA _ Decreto de 31
de agósto de 1945 ----,Autoriza a cidadã brasileira Emerita Carneiro Rodrigues a pesquisar mica e associados '110 município de
Espera Feliz, Estado
de Minas Gerais - Publicado no D. O. de 8
de setembro de 1945 . 478
A G R I C U L T U-

RA - Decreto de 31
de agôsto de 1945 Ool. Leis - Valo VI -'- F."4

JUSTIÇA

-

Decreto

. <de 31 de agôsto de 1945

- Suprime cargo provísórtc - Publicado no
D. O. de 3 de setembro de 1945
480

A G R I C U L T URA Decreto de 31
de agôsto de 1945 -

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel de Matos a pesquisar calcário no município. de
Lavras, 'Estado -dc Minas Gerais - Publicado no D. O. de 8 de
setembro de 1945 .... 478

A G R I C U L T URA -

A G R I C U L T U-

RA - Decreto de 31 de
agôsto de 1945- Autoríza o cidadão brajefro
João
Pereira
Quintela a pesquisar
carvão mineral no município de Bom Reti-'
ro, Estado de Santa Catarina - Publicado no
D. Q. de 8 de setembro de 1945
477
19.540 -

19.543 -

19.545 -

FAZENDA - ' Decreto
de 31 de agâsto de 1945
- Regulariza a situação de Antônio 'Fícravanti, Administrador,
em comissão, do Q.--s.
do Ministério da Fazenda - Publicado no
D. a. de 3 de setembro de 1945
480

19.546 -

EDUCAÇãO - Decreto
de 3 de setembro de
1945 Altera a Ta":
bela Numérica de Extranumerário - mensalista do Instituto Benjamin Oonstant,' e dá
outras providências -

L

íNDICE

PUblicado. no D. O. de
14 de setembro de
1945 . . .
19.547 -

19.552 .480

EDUCAÇAO -

Decre-

to de 3 de setembro de
1945 - Altera a lotação do Ministério da
Educação e Saúde
Publicado no D. 0.- de

14

de

1945 .
19.548 -

setembro
.

de

..........•..

EDUCAÇãO -

488
19.553 -

Decre-

to de 3 de 'setembro de

numerário - mensalista
da Faculdade Nacional
de Medicina, da Universidade do
Br-asil,
do Ministério da Educacão e Saúde - Publi-

19._554 -

Cado no D. O. de 6 de
se tembro de 1945 ....
EDUCAÇãO -

489

Decre-

to de 3 de setembro de
1945 -

la

Ordíná-

Andaraí, da Diretoria
do Material Bélico, do
Ministério da Guerra _
Publicado no D. O. de
6 de setembro de 1945. 496

ríe de Extranumeráriomensalista do Serviço
de Radiodifusão Educativa, do Ministério da
Educação e Saúde _
Publicado no D. O. de
6 de setembro de 1945.
19.550 -

19.551 -

489

EDUCACÃO _ Decreto· de 3 de setembro de
1945 - Altera a Tabela Numérica Ordínáris, de· Extranumerário
mensalista do Instituto
de Psiquiatria, do Ministério da Educação e
Saúde - Publicado no
D. O. de 6 de setem-

bro de 1945

491

19. 555 -

19.556 -

A G R I C U L T U C

RA - Decreto de 3 de
setembro de 1945
Altera a lotação do Ministério da Agricultura
- Publicado no D. O.
de 6 de setembro de
1945

.

GUERRA Decreto
de 3 de setembro. de
1945
Transforma
funcâo na Tabela Numértca Ordinária de

Extranumerárto.jn e n _
salísta da Fábrica do

Altera a Tabe-

Numérica

'VIAÇÃO - Decreto de
3 de setembro de 1945

.....:.. Declara de utilidade
pública as matas que
menciona, para o fim
de desa-propriação pela
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil - Pubücado no D. O. de
6 de setembro de 01945 496

1945
Cria funções
na Tabela Numérica
Ordinária de Extra-

19.549 -

A G R I C U L T U-

RA - Decreto de 3 de
setembro de 1945 - Altera a Tabela Numérica de Extranumerário
mensalista do Serviço
de Documentação do
Ministério da Agricultura PubliCado no
D. O. de 6 de setembro
de 1945 . .
,. 493

G UE'RJRA - Decreto de
-3 de setembro de 1945
Cria a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerárto - mensalista da Comissão de
Promoções do Exército,
do Ministério da Guerra
Publicado no
D. O. de 6 de setembro
de 1945
496
JUSTIÇA Decreto
de 3 de. setembro de
1945 - Altera a lotação
do Ministério da 'Justiça e Negócios Interiores - Publicado no D.
O. de 6 de setembro de
1945 .

19.557 493

TRABALHO.- Decreto de' 4 de setembro

497

LI

ATOSDD PODER EXEÇUTIVO

de 1945
Altera as
Tabelas"Numéricas, Suplementar e Ordinária, de Extranumerário-mensalista do Serviço de Estatística da
iPrevidência e Trabalho', e da Divisão do
Pessoal, do Ministério,
do Trabalho, Indústria
e Comércio Publicado na D. O. de 8 de
setembro de 1945 ...
19.558 -

497

VIAÇÃO - Decreto de
4 de setembro de 1945
- Declara de utilidade
pública, para desapropriação pelo Departamento dos Correios e
Telégrafos, o imóvel

19.563 -

499

VIAÇãO - Decreto de
4 de setembro de 1945
- Aprova projeto e 01'te
do
ante-projeto
da ponte sôbre o rio
Ibíouí, no Estado do
Rio Grande do Sul Publicado no D. O. .de
8 de setembro de 1945 499
VIAÇãO -

Decreto de

4 de setembro de 1945

- Aprova projeto e orçamento para alargamento e aprofundamento do canal "Furado das Conchas", no
Estado do Rio Grande
do Norte - Publicado
no D. O. de 8 de setembro de 1945
499
19. 564

~

VIAÇãO -

Decreto de

4 de setembro de 1945

- Aprova )projetos e
orçamentos para obras
na Estrada de Ferro
Vitória a Minas ' - Publicado no D. O. de 28
000
de setembro- de 1945

498

TRABALHO - Decreto
de 4 de setembro de
1945 - Concede à rírma José Fernandes &
Gomes autorização para
continuar a funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem, de
acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei número 2.784, de 20 de
novembro de 1940
- Publicado no D. O.
de 18 de setembro de
1945

19.561 -

19.562 -

FAZENDA Decreto
de 4: de setembro de
1945 - Exclui do regi. me de fiscalização a
emprêsa que menciona,
e dá outras providências Publicado no.
D. o: de 8 de setembro
de 1945
.. .. ..... 498

19.559 ,- TRABALHO - Decreto de 4 de setembro
de 1945 - Concede à
Bausch & Lomb do
Brasil Ltda. autorização para continuar a
funcionar na República
-.:.. Publicado no D. O.
de 19 de setembro de
1945

19.560 -

que menciona - Publicado no D. O. de 8 de
setembro de 1945 .....

19.565 -

VIAÇAO -

Decreto de

4 de setembro de 1945

- Aprova nova denominação adotada pela.
Rádio Cosmos S. A.
- Publicado no D. O.
de 14 de setembro de
1945

498

.

590

19.566 ---:- JUSTIÇA Decreto
de 4 de setembro de
1945 - Dispõe sôbre as
Tabelas Numéricas de
Extranumerário-mensalista do extinto Departamento de Imprensa e
Propaganda - Publicado no D. O. de 8 de
setembro de 1945 .... 500

LU

19.567· -

ÍNDICE

torização para funcionar como emprêsa de!
energia elétrica à, Emprêsa Fôrça e Luz de
Urussanga Ltda. - -Não
foi ainda publicado no
D. O. por-falta de pagamento. . . , ., .. '. 504

JUSTIÇA - Decreto de
4 de setembro de 1945
- Altera a lotação do

Ministério da Justiça e
Negócios InterioresPublicado no D. O. dé
8 de setembro de 1945 500

19.568 -

EDUCAÇãO -

Decre-.

to de 4 de setembro de
1945- Altera as Tabelas Numéricas, Ordínáma e Suplementar de
Extranumerário-mensalista da Faculdade de

19.574 -

Medicina da Bahia, do

Ministério da Educação
e
Saúde - Publicado
no D. O. de 8 de setembro de 1945 ....•.
19.569 -

bOI

VIAÇãO - Decreto de
4 de setembro de 1945

'19.575 -

Suprime cargos extintos Publicado no
503,

19.570-- VIAÇÃO - Decreto de
4 de setembro de. 1945

Suprime cargos extintos PUblicado no
D. O. de 8 de setembro de 1945
19.571 -

FAZENDA

19.576 -

AGRI-

AGRICULTURA -

De-

cretotde 5 de setembro
de 1945 - Retifica o
o art. 1.° do Decreto
n.c 19.258, de 24: de julho de 1945 - Publicado ·no D. O. de 10
de julho de 1945...... 504
19.573 -

AGRICULTuRA -

De-

creto de 5 de setembro
de 1945 .:...- Concede au-

AGRICULTURA -

506

De-

creto de 5 de setembro
de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro Pascoal PisaniPerrone a
pesquisar calcário e associados, nos mumcipios de Riachuelo e Maruim, no Estado de Sergipe - Publicado no
D. O. de 11 de setembro de 1945
506

OULTORiA - Decreto
de 5 de setembro de
1945 - Inclui no regime de administração
pelo Govêrnc Federal
as sociedades que menciona e dá outras providências - Publicado
no D. O. de 10 de setembro
de 1945
503
,
19.572 -

AGRICULTURA - Decreto de 5 de setembro

setembro de 1945 .....
503

e

De-

de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro Antônio Lameírão Júnior
a pesquisar argila e aseoclados no município
de Piraí, Estado do Rio
de Janeiro - Publicado no D. o. de 11 de

D. O. de aueeetem-

bro de 1945

AGRICULTURA -

creto de 5 de setembro
de 1945 - Autoriza' o
cidadão brasileiro Abel
Pereira Ramos a lavrar
jazida de mármore no
município de Mar de
Espanha, Estado de Minas Gerais - Publicado
no D. O. de 11 de se505
tembro de 1945

19.577 -

AGRICULTURA -

De-

creto de 5 de setembro
de 1945 - Autoriza a
Companhia Nacional de
Mineração e Fqrça' a
pesquisar
cassiterita,
columbíta, molíbdeníta
volframita, no municidia de Encruzilhada do
Sul, Estado do Rio
Grande do Sul - Pu-

LIII

ATOS DO PODER EXECUT~VO

blicado no D. o. 'de
11 de setembro de 1945
19.578 ~ AGR,ICULTURA - Decreto de 5 de setembro
de 1945 - Autoriza os

cidadãos brasileiros José
Manuel Claro Filho e
Manuel da Costa a pesquisar calcário e associados no município de
sorocaba, Estado de
São Paulo - Publicado no D. o. de 11 de
setembro de 1945 ..... 50a
19.579 -

AGRICULTURA - Decreto de 5 de setembro

de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro, Moisés Lupion de Traia, a
pesquisar ,minério de
ferro, no município de
Castro, Estado do iPa,;,
raná - Publicado no
D., O. de 11 de setembro de 1945·.......... 50S
19.580 -

1945

AGRICULTURA -

19.585 -

GUERRA - Decreto de
10 de setembro de 1945
- Dispõe' sôbre a lotação numérica tio Ministério da Guerra Ainda não foi publica.,13
do no D. O.

19.586 -

Fazenda - Decreto de
10 de setembro de 1945
- Altera a Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista do Serviço do Patrimônio da
União e Delegacias, do
Ministério da Fazenda - Publicado no D. O.
de 12 de setembro de
1945

19.'587 -

De-

AGRICULTURA

~

De-

creto de 5 de setembro
de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro José
Cândido Filho a pesquisar calcário no município de Lavras, do

51~

bro de 1945

creto de 5 de setembro
de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro João
Batista Basso a pesquisar baritdna no município de Cêrro Azul, Estado do Paraná - Publicado no D. O. de 11
de setembro de 1945 .. 509
19.582 -

510

TRABALHO - Decreto de 6 de setembro de
1945 - Aprova o Regimento do Serviço de
;Documentaçáo do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio 51(}.
19.584 - FAZENDA - Decreto
de 6 de setembro de
1945 - Suprime cargo
extinto - Publicado no
D. o. de 8 de setem-

19.583 -

AGRICULTURA - Decreto de 5 de setembro
de 1945 - Autoriza O

cidadão btasileiro Gen ~
til Pires Alves a pesquisar mica e associados no município de
Itamarandiba,
Estado
de Minas Gerais - Publicado no D. O. de 11
de setembro de 1945 .. 509
19.581 -

Estado de Minas Gerais
- Publicado no D. O.
de 11 de setembro de

507

19.588 -

514

AGRICULTURA - Decreto de 10 de setembro
de 1945'-- Transfere dependências do Instituto
de Fermentação do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, do Ministério
da, Agricultura, situadas no Estado do Rio
Grande do Sul - Publicado no D. O. de 12
de setembro de 1945 .. 516·
AGRICULTUR<,- -

De-

-ereto de 19 de setembro
de 1945 - Suprime cargo extinto - Publicado no D. O. de 12 de
setembro de 194.5 ..... 516:
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19.589 -

AGRICULTURA -

blicado no D. o. de 13
de setembro de 1945
519

De-

creto de 19, de setembro
de 1945 -

Suprime car-

go extinto -

Publica-

do no D. O. de 12 de

setembro de 1945 .....
19.590 -

516

TRABALHO - Decreto de 10 de setembro de
1945 - Suprime cargos

provisórios -

Publica-

do no D. O. de 12 de

setembro de 1945 ....
19.591

~

AGRICULTURA -

19.594 .- RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de 12
de setembro de 1945
- Cria uma Embaixada na União das Repúblicas Soviéticas Socialistas - Publicado no
D. O. de 14 de setembro de 1945 .,.".....
19.595 -

JUSTIÇA Decreto
de 12 de setembro de
1945 - Declara de utilidade pública a Fundação Imperatriz Dona
Maria
LeopoldinaPublicado no D, O.
de 14 de setembro de
1945 . . .
519

19.596 -

AGRIcULTURA - Decreto de 12 de setembro
de 1945 - Declara sem
efeito os Decretos números 19.039 a 19,042,
todos de julho de 1945
- Publicado no D, O.
de 14 de setembro .Ic 19*5 5'29

De-

creto de 10 de setembro de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro

Marcelo de Miranda
'I'ôrres a pesquisar jazidas de rochas betuminosas e piro-betumtnosas - classe IX no município de Tremembé, Comarca de
Taubaté, Estado de São

Paulo -

Publicado no

D. O. de 12 de setem-

bro de 1945
19.592 -

517

AGRICULTURA~De·

ereto de 10 de setembro
de 1945. Autcríaa a
Companhia Nacional de
óleos Minerais S.A. a
pesquisar jazida:) de 1'Cl-

cha betuminosas e ptrobetuminosas - classe
IX - nos munlcipíos de
Tremembé e Taubaté
da Comarca de 'I'au-'
baté, no Estado de São
Paulo - Publicado no
Publicado no D. O. de
12 de setembro de 1945 518

19.593 -

FAZENDA Decreto
de 11 de setembro de
1945 Autoriza substituição de "Obrigações
de Guerra", de valor
nominal inferior a crs
1.000,00
Por
títulos
da mesma 'espécie dos
valores de CrS 1.000,00
ou crs 5.000,00 - Pu-

51~

516

19.597 -- AGRICULTURA - Decreto de 12 de setembro
de 1945 - Concede autorização para funcionar como emprêsa de
energia elétrica, à Emprêsa de Eletricidade
de Lagoa da Prata
Publicado no D. O, de
25
de
setembro de
1945 . .

52.

19.598 -

AGRICULTURA - Decreto de 12 de setembro
de 1945 - Renova o, Decreto n.v 12.289, de 22
de abril de 1943 - Publicado no D, O, de
14 de setembro de 1945 52i

19.599 -

AGRICULTURA - Decreto de 12 de setembro
de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro Roberto Manuel- de Olivei-
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ra Chagas a lavrar jazida de ilmenita e as
saciados rio município
de Serra, Estado do Espirita Santo - Publicado no D. O. de 14 de
setembro de 1945 ....

ia no município de São
Paulo, Estado de São
Paulo - Publicado no
D. O. de 15 de setembro de 1945
521

19.000 -

AGRICULTURA -; Decreto de 12 de setembro
de 1945 - Autoriza o
cidadão brasileiro Pedro
de Queiroz Lima a pesquisar jazidas de turfa
no município de Macaé
Estado do Rio de Janeiro - Publicado no
D. O. de 14 de setembro de 1945
522

19.601 -

AGRICULTURA -c- Decreto de 12 de setembro
de . 1945 - Autoriza o.
cidadão brasileiro Otávio Valdetaro Coimbra
a lavrar jazida de caulím e astociados no município de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais - Publicado
no D. O. de 14 de setembro de 1945
523

19.605 -

AGRICULTURA - Decreto de 13 de setemrbo de 1945 - Outorga
à
firma
Refínadora
Paulista S. A., com
sede na Capital do Estado de São Paulo, concessão para aproveitamento de energia hidráulica no rto Jacaré Grande, situado nas
divisas dos distritos de
Ibaté, município de São
Carlos e Ribeirão Bonito, município de igual
nome, naquele Estado
Não 'foi publicado
ainda no D. O. por
falta de pagamento .. 554:

19.606 -

AGRICULTURA - Decreto de 13 de setembro de 1945 - Autoriza a' Companhia Fôrça
e Luz Carioba a modificar e ampliar as
instalações de captação
adução e produção de
energia
hídro-elétrica
da usina' de Americana,
no rio Atibaia, no município de .Amertcana,
no Estado de São Paulo - Publicado no D. O.
de 21 de setembro de
1945
.

19.607 -

GUERRA - Decreto de
14 de setembro de 1945
- Aprova as instruções
reguladoras dos trabalhos da Comissão nomeada por Decreto de
4-VII-945,
para
dar
parecer sôbre reversão
dos' militares do Exército beneficiados pelo
Decreto-lei n.c 7.474, de
18 de abril de 1945, e
dá outras providências
publicado no D. O.

19.602 -GUERRA - Decreto de
13 de setembro de 1945
- Aprova o Regulamento Geral dos Parques de Motomecanízação
Publicado
no
D. O. de 1 de outubro.
de 1945
521
19.603 -

19.604 -

AGRfCULTURA - Decreto de 13 de setembro de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro
A r n a 1 d o Guimarães
Bueno a pesquisar areia,
argila, no município de
São. Paulo, Estado de
São Paulo

AGRICULTURA - ' De- '
ereto de 13 de setembro de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro
Ar n a I d o Guimarães
Bueno a pesquisar tur-

553

554

555
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1945 ----' Suprime cargos
provisórios
Publicado no
D,. O
de
20-9-45.....
559

de 18' de setembro de
1945

14.608 -

555

EDUCAÇAO-- Decre-

to de 14 de setembro de
1945 - Suprime funções na Tabela Numérica Suplementar de

19.616 -

AGRICULTURA - Decreto de 8 de setembro
de 1945 - Dispõe sôbre
a exploração dos serviços de. energia elétri ~
ca na sede do Munící
pio de Santana de Parnaíba, Estado de São
Paulo - Publicado no
D. a. de 22-9-45 .....

559

19 617 -

Decreto de 18 de setembro de 1945 - Outorga concessão à em ~
prêsa Fôrça e Luz Santa Catarina S. A. para
o aproveitamento progressivo da energia hidráulica existente no
curso de água rio dos
Cedros, no município de
Timbó, no Estado de
Santa Catarina. - Não
foi publicado ainda no
Diário Oficial por falta
de pagamento .. ,.....

560

Extranumerário-rnensa-'
lista do Instituto Nacional de Puericultura Publicado no D. O. de
18-9-45 ..............•

557

19.609 -- JUSTIÇA -- Decreto
de 15 de setembro de
1945 --'- Declara férlado

no Dístrttc .Federal o
dia 17 de setembro de
1945 -- Publicado no
D.a. de 18-9-45 ....
19.610 -

AGRICULTURA -

557

De-

creto de 18 de setembro de 1945 -- Extin-

gue cargo excedente -Publicado no D. O. de
20-9-45
19.611 -- AGRICULTURA -

557

De-

ereto de 13 de setembro
de

1945

--

Extingue

cargo' excedente -blicado no D.O.

~

19.612 -

AGRICULTURA -

o

de

20c9-45 .... .. .. .. . .. ...

558

De-

creto de 18 de setembro
de 1945 :-.... Extingue car-

gos excedentes -- Publicado
20-9-45
19.613 -

no

D. O .

AGRICULTURA -

de
558
De-

creto de 13 de setembro
de 1945 -- Declara caduco o Decreto número
14.274, de 15 de dezembro de 1943 - Publicado' no D. O. de 21-9-45 558

19.614 -

19.615 -

AGRICULTURA - Decreto de. 18 de setembro
de 1945
Suprime
cargo extinto Publicado no D. O
de
20-9-45
JUSTIÇA Decreto
de 18 de setembro de

19.618 __ VIAÇãO' - Decreto de
18 de setembro de. 1945
- Aprova projetos e orçamentos para obras e
instalações na Estrada
de Ferro Noroeste do
Brasil - Publicado no
D.a. de 20-9-45 ...... 560

559

19.619 -

VIAÇÃO - Decreto de
18 de stembro de 1945
- Rescinde e contrato
de concessão do canal
do Varadouro, ligando
a baía de Oananéía
no Estado de São Paulo
à baía. de Paranaguá,
no Estado do Paraná,
a que se refere o Decreto-Iet n.s 3.999, de 6
de janeiro de 1942 Publicado no D. O. de
20-9-45 ... .. .. .. .. .. .. . 560
19.620 - VI/, ÇAO - Decreto de
18 de setembro de 1945
Declara caduca a
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Extranumerário-mensalista da Divisão do Pessoal, do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores
Publicado
no D.O. de 21-9-45 "'" " 566

concessão dada à Rá..;
dia rnrusora Brasileira
s. A., pelo Decreto n.o
7.193, de 19 de maio de
1941 Publicado no
D. O. de 20-9-45

19.621 -

561

Decreto de
18 de, setembro de 1945
_ Aprova projeto e orçamento para obras de
regularização do rio
Iguaçu -'- Publicado no
VIAÇãO -

D. o. de 20-9-45

19.622 -

19.623 -

19.627 -

551

Decreto de 18 de setembro de 1945 ~ Cancela
atos da aprovação de
obras e aquisições para
o 'pôrto de Santos. Não foi publicado no
Diário Oficial por falta
de pagamento
561
AGRICULTURA -

no D. O. de 20-9-45..
19.624 -

AGRICULTURA -

AGRICULTURA -

19.629 -

De-

:.......

AGRICULTURA -

568

De-

creto de 19 de setembro
de 1945- Renova o Decreto n.c 12.449, de ,,19
de maio de 1943 - Publicado no D. O
de

561

. 22-9-45
19.630 -

AGRICULTURA -

569
De-

creto de 19 de setembro
de 1945 - Renova o
Decreto n.o 12.697, de '
23 de junho de 1943
- Publicado no D.O .• ,

566

Decreto de
19 de setembro de 1945
- Cria função na Tabela Numérica de Pessoal Mensalista do Estabelecimento de Subsistência da 7.a Região
MilitStr, do Ministério
da Guerra - Publicado
no D. o. de 21-9-45 .... 566
19.626 - JUSTIÇA ---:- Decreto
de 19' de setembro de
"1945 - Altera a Tabela
Numérica Ordinária de

568

creto de 19 de setembro
de 1945 - Renova o Decreto n.? 12.015, de 19
de março de 1943 - Publicado no D. O. de

De-

do no D. O. de 21-9-43.
19.625.- GUERRA -

19.628 -

22-9-45

creto de 19 de setembro
de 1945 - Cria função
na Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerárío - mensalista
da Seção de 'Fomento
Agrícola em Minas Gerais, do Mínístérío da
Agricultura - Publica-

De-

D.O. de 22-9-45 ,.....

De-

creto de 18 de setembro
de 1945 - Dispõe sôbre
as Tabelas de pessoal
da Comissão Executiva
das Frutas - Publicado

AGRICULTURA -

creto de 19 de setembro
de 1945 - ' Autoriza a
emprêsa de mineração
Companhia Carbonifera
do Oambuf a lavrar jazida de carvão mineral no municipio de
Araiporanga, Estado do
Paraná - Publicado no

de 22-9-45

569

19.631 -

Decreto de 20 de setembro de 1945 - Concede à União Americano de Capitalização
S. A. autorização para
funcionar
e aprova
seus estatutos - Não
foi publicado ainda no
Diário Oficial por falta
de pagamento
570

19.632 -

FAZENDA - Decreto
de 20 de setembro de
1945 - Suprime' "cargo
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extinto -

Publicado no

D.O. de 22-9-45 .....•

19.633 -

AGRIcULTURA -

De-

ó

creto de 21 de setembro
de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro Antô-

nio Marques da Costa a
pesquisar caulím e associados no município
de Itabiríto, Estado de
Minas Gerais - Publicado no D. O. de 25-9-45

19.634 -

AGRICllLTURA -

570

De-

creto de 21 de setembro
de' 945 - Autoriza o c1dá-dão brasileiro Carlos
Eduardo de Campos a

pesquisar argila e associados no município de
São Paulo, Estado de
São Paulo -

Publicado

no D. O. de 25-9-45 ..
19.635 -

AGRICULTURA -

571

De-

creto de 21 de setembro
de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro Pio de
Araújo Conceição a pes-

quisar mica e associados
no município de Itamarandíba, no Estado
de Minas Gerais - Publicado no D. O. de
25-9-45 •............... 572

19.636 -

AGRICULTURA -

De-

creto de 21 de setembro
de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro J ob

Ferreira Braga, a pesquisar talco e associa"dos no município de
Casa Nova, Estado da
Bahia -" PUblicado no
D.O. de 25-9-45

19.637 -

573

AGRICULTURA - Decreto de 21 de setembro
de 1945 - Autoriza o ci-

dadão brasileiro George
Artur Baíley a pesquísal' sal-gema nos municípios de Laranjeiras
e Ootingüiba, Estado de
Sergipe - Publicado no
D.O. de 25-9-45

Decreto de 21 de setembro de 1945 - Autoriza o cidadão, brasileiro J Ferreira Braga
a pesquisar talco e associados no município
de Casa Nova, Estado
da Bahia- - Publicado
no o.o. de 25-9-45 .... 574
19.639'- Decreto de 21 de setembro de 1945- Autoriza a Sociedade de
Mineração Ernesto Klabin & Filhos Ltda. ao
pesquisar argila refratária e associados no município de São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo - Não foi
publicado no Diário Oficial por falta de pagamento
574
19.638 -

570

573

Decreto de 21 de setembro de 1945 - Autoriza o cidadão braslIeíro Luís Pinto Freitas
a pesquisar calcáreo no
município de Ootínguíba, Estado de Sergipe. - Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento. . . . . . .. . . . . . . 574
19. 641 - Decreto- de 21 de setembro de 1945 - Autoriza o cidadão braslleiro Antônio Gallctí a
pesquisar cale área no
municipio de Cotínguíba, Estado de Sergipe. - Não foi publicado ainda 'no Diário
Oficial por falta de pagamento
574
19.642 - Decreto de 21 de setembro de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro George Artur Bailey a pesquisar calcáreo
e associados no município de Laranjeiras,
Estado de Sergipe. Não foi publicado ainda
no Diário Oficial por
falta de pagamento .... ·575
19.640 -
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19.643 -

19.644 -

19.645 -

Decreto de 21 de setembro de- 1945 - Autoriza a Emprêsà Chaves & Cia. a pesquisar
gipsita e associados no
município de Santanópolís, . Estado do Ceará.
_ Não foi publicado
ainda no Diário Oficial
por falta de pagamenta................. 575
VIAÇÃO -=- Decreto de
22 de setembro de 1945
_ Aprova projeto e orçamento para as obras
e instalações da Seção
de Zootécnica do Instituto José Augusto
Trindade - Publicado
no D. O. de 26-9-45 .. 575
JUSTIÇA Decreto
de 22 de setembro de
1945 - Cria função na
Tabela Numérica Ordinária de Extranumerámensalista do Supremo
Tribunal Federal - Publicado no D.O. de
26-9-45

19.646 -

Banco do Brasil S. A.
o encargo de liquidar
operações remanescentes das emprêsas que
menciona, e dá outras
provídêncías - Publide
cado no D.O.
26-9-45

19.649 -

D. O. de 26-9-45

19.650 -

19.651 575

19.652 -

FAZENDA - Decreto
de 22 de setembro de
1945 - Transfere ao

De-

EDUCAÇAO

De-

creto de 24 de setembro -de 1945 - Deela.ra suprimidas Junções
na Tabela Numérica
Suplementar de Extranumerário mensalista
do Serviço Nacional de
Febre Amarela, do Ministério da Educação
e Saúde. - Publicado

INTERIOR - Decreto
de 22 de setembro de
1945
Promulga o
Acôrdo sôbre os princípios relativos à continuação
do contrôle
combinado da Navegação Mercante, firmado
em Londres a 5 de
agôsto de 1944 - Publicado no D.O. de
28-9-45

19.648 -

575

TRABALHO

creto de' 22 de setembro
de 194:5 - Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da Delegacia
Regional do Trabalho
em Manaus, do Ministério do- Trabalho, Indústria e Comércio. _
Publicado no D. O. de
27 de. setembro de 1945 584

EDUCAÇAO
Decretode 22 de setembro
de 1945 - Retifica de-

26-9-45

580

AGRICULTURA - Decreto de 22 de setembro
de 1945 - Altera a Tabela Numérica de Ex-

tranumerário - mensalista do Serviço de Documentação do Ministério da Agricultura Publicado no D. O. de
26 de setembro de 194D 581

nominação de Série
Funcional constante da
Tabela anexa ao Decreto n.v 19.287, de 7 de
julho de 1945 - Publi~
cada no D.O.
de
19.647 -

580

FAZENDA - Decreto
de 22 de setembro de
1945 - Autoriza a venda de bens que mencíona e dá outras providências - Bublícado no

nó D. O. de 27-9-45 ...
576

19.653 -

FAZENDA - Decreto
de 24 de setembro de
1945 - Exclui do regime de liquidação a

586
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mante e associados no
município de Bocaíúva,
Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 1 de outubro

firma que menciona e
dá outras providências.
Publicado no D. O. de

27 de setembro de 1945 586
19.654 -

Decreto de 24 de se-

tembro de 1945 -

de 1945

Dís-

19.659· -

põe sôbre a Tabela Numérica do Pessoal do

Instituto do Sal.......

586

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

19.655 -

AGRICULTURA -

De-

creto de 24 de setembro de 1945 -

Não foi publicado

Autori-

Freitas
apatdta

Mayer

a

19.660 -

de

pesquisar

no ·município

de Monteiro, Estado da
Paraíba. - Publicado
de 1 de outubro
de 1945
586

D.a.
19.656 -

AGRICULTURA

Decreto de 24 de

se-

do

19.661 -

19.657 -

AGRICULTURA -

Au-

toriza o cidadão brasileiro Pascoal Pisam
Perrone a pesquisar
calcário e associados
no município de Laranj eiras, no Estado de
588
Sergipe. .

Rio
587

De-

creto de 24 de setemtiro de 1945 - Autoriza o cidadão brasileiro
George Arthur Bailey a
pesquisar calcário e
.assocíados nos municípios de Laranjeiras e
Cotdngüíba .. Estado de
Sergipe. - Publicado
no D.O. de 1 de outubro
15.658 -

no

Decreto de 24 de setembro de 1945 -

Grande do Narte.
Publicado no D. O. de
1 de outubro de 1945 ..

ainda

Diário Oficial por falta de pagamento.

ra de Araújo a pesquisar scheelita e associados no município de
Estado

no

Decreto de 24 de seterabro, de 1945. -Au';'
toriza o cidadão brasileiro Policarpo Gondím
a pesquisar quartzo, pedras coradas e associados no munícíplo de
Cadteté, Estado da
Bahia
588

Não foi publicado

tembro de 1945 - Autoriza. o cidadão brasileiro Clidenor Perei-

Açu,

ainda

Diá1'io Oficial por falta de pagamento.

za o cidadão brasileiro
Leopoldo

586

Decreto de 24 de se~
temere de 1945. - {\-utorjza o cidadão brasileiro Roberto Pinto
Vaz a pesquisar ferro,
caulim, quartzo e associados no município do
588
Estado de S. Paulo

de 1945
~ ....
AGRICULTURA -Deereto de 24 de setem-

bro de 1945 - 'Autoriza
o cidadão brasileiro
VirgI1io Moreira Caldeira a pesquisar dia-

Não foi publicado

ainda

no

Diário Oficial por falta de pagamento.

19.662 -

AGRICULTURA -

De-

creto de 24 de setembro de 1945 - Autoriza
o cidadão brasileiro
Francelino Rodrigues
de Sousa a pesquisar
quartzito, caulim e associados no município
de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo Publicado no D. O. de
2 de outubro de 1945 589

582

19,663 -

AGRICULTURA -

De-

creto de 24 de .setcmbro de 1945 - Autoriza
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Iíca, a ser realizada pela

o cidadão brasileiro
Augusto Bernardes a
pesquisar acre e associados no município de
Congonhas do Campo,
Estado de Minas Gerais - Publicado no
D. O. de 2 de outubro
589
de 1945
19.664 -

AGRICULTURA -

De-

creto de 24 de setembro de 1945 - Autoriza os cidadãos brasíIeíros Gil Carneiro da
Cunha e Aluísio de
Araújo Costa a pesquisar água mineral no
município de Madre de
Deus, Estado de Pernambuco - Publicado
no D. O. de 2 de outubro de 1945
,. 590
19,665 -

VIAÇÃO -

Companhia
Química
S.
R6dia Brasileira,
A., no rio AÚbaia, no
distrito de Santa Cruz,
murrícípío de Campinas,
Estado de São Paulo
- Publicado no D. O.
dê 27 de setembro de
1945

19.670 -

Decreto de

- Suprime cargo extinto - Publicado no D.
O. de 27 de setembro de
1945

19.667 -

19.668 -

590

AGRICULTURA - Decreto de 24 de setem-

bro de 1945 - Dispõe
sôbre Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário Ménsalísta da' Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal e da Inspetoria Regional em Belo
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1945
DECRETO N.' 19.052, DE 2 DE JULHO
DE 1945.
Aprova o Regulamento da
de M otomecanização.

Diretoria

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado. o Regulamenta da Diretoria de Motomecanização, que a êste acompanha, assinado
pelo General de Divisão Eurico GaaparDutra, Ministro da Guerra.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 19~5,
1240 da Independência e 57° .da República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE MOTOMECANIZAÇÃO
TíTULO

I

Generalidades
Art .: 1.0 A Diretoria de Motomecanízaçâo é' o órgão encarregado de preparar e executar as decisões do alto
comando nos assuntos referentes à

motorlzação e motomecanízação do
Exército, cabendo-lhe, destarte, precipuamente:
a) estudos técnicos, aquisições, 'reparações, recuperação e transformação
do material automóvel e respectivos
'sobressalentes e acessórios, bem como
aquisição de combustíveis e lubrificantes;
b) estocagern, manutenção,
suprimento e fiscalização do material e dos
ingredientes acima referidos, quer existentes em depósitos, quer distribuídos
às unidades, estabelecimentos e repartições;
c) formação, aperfeiçoamento técnico, movimentação e mobilização do pessoal especializado;
d) estudos de organização e dotação
de material;
e) elaboração dos projetos de regulamentos e instruções técnicas e táticas;
j) preparo da mobilização do pessoal
técnico e especializado, bem como do
material, inclusive dos recursos civis,
de acôrdo com as diretrizes e normas
fixadas pelo Estado-Maior do Exército.

Art. 2.° A Diretoria de Motomecamzaçâo depende. do Ministro da Guerra, diretamente, em tôdas as questões
técnicas, administrativas e disciplinares, e por intermédio do Estado-Maior
do Exército, no tocante aos problemas
de organização, mobilização e instrução tática, assim como quanto às ca-
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racterístícas técnicas do' .material e
respectivas tabelas de dotação.
Parágrafo único. Cumpre-lhe, além

disso, manter a mais perfeita e intima
ligação com as demais Diretorias do
Ministério da Guerra, a fim de .assegurar orientação uniforme em tôdas as
questões técnico-administrativas relativas ao pessoal e ao material.
Art. 3.° Dependem da Diretoria de
Motomecanízação, sob o ponto de vista

de manutenção, suprimentos e instrução técnica do pessoal

especializado,

todos os elementos dotados .de viaturas
automóveis.
Com o intuito de uniformizarlhes a doutrina de emprêgo e os mé§ 1.0

todos de instrução técnica e tática,
tôdas as unidades motomecantzadae se
orientam .pelas diretrizes, programas e
outros documentos que se tornarem
mister, elaborados pela Diretoria de
Motomecanização, consoante' os princípios e normas gerais estabelecidos pelo
Iâstado-Maíor do Exército.
Diretoria atua:
diretamente sôbre os órgãos dela
dependentes, ou postos provisàriamente sob sua alçada:
b) por intermédio dos órgãonormais
de comando, nos demais casos.
§ 2.° A

a)

TíTULO 11
Organização
CA..DíTULO I
ORGANIZAÇÃO

GERAL

Art. 4.° Para desempenhar as incumbêncías que lhe são atribuídas no
art. L°, a Diretoria de Mctomecanízação (D. M. M.), terá a seguinte organização interna:
1 - Um órgão de direção geral;
2 - Duas Subdiretorias:
1.a Subdíretoría (S-1);
- 2.a Subdiretoria (S~2);
3 - Uma. Dívísâo de Mobilização
(D. M.);

4 5 -

Uma Divisão do Pessoal (D. P.);
Uma. Divisão
Administrativa

'D. Ad.l'

6 - Uma Oomíssâo.Central de Compras (C. C.)

EXECUTIVO

Art. 5.° Como elementos externos
subordinados, a Diretoria dispõe dos
seguintes órgãos:
a)

De. direção e execução regionais.

Serviço de Motomecanízaçãc Regional (8. M. M. R.).

Unidades de manutenção.
b)De execução geral:

Parques de Motomecanizaçâo (Pq.
M.M.).

Depósitos de Motomeeantzação (Dep.
M.M.l.
c)

Especiais:

Comissões provisórias de compras.
Comissões provisórias de experimentação ou estudos.
d)

De Preparação do pessoal:

Escola de Motomecanízação.
Seção de Motomecanizaçâo da Escola Militar.
Centros de Instrução de Motoristas.
Centros de Formação de Especialistas.
Escolas .de Aprendizes Artífices.
Cursos de Especialistas Profissionais.
CAPíTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

Art. 6.° O órgão de direção
compreende:

-

geral

Diretor de Motomecanizaçâo;
Gabinete.

Parágrafo único. O Gabinete compreende:
- Chefe;
- Adjunto;
.- Expediente;
- Serviço de correspondência;
- Biblioteca;
- Portaria;
- Serviço de tradução e publicação;
- Gabinete de trabalho gráficos.
Art. 7.0. A La. Subdíretoría compõesé de:

Um Subdiretor;
-

-

Um Assistente;
Duas Divisões (D-1 e D-2);

Um

(L. A.).

Laboratório

de

análises
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Art. 8.0. A 2.tl- Subdíretorla compõe-se de:
_ Um subdiretor;
_ Um Assistente;
_ 'Duas Divisões (D-3 e D-~).

Art. 9.° As Divisões de cada SU~~
diretoria sub_dividem~se em certo nu-,
mero de seçoes destinadas, apenas, e
grupar assuntos de mais íntíma : correlação entre si, no âmbito de cada
Divisão..
Art. 10. As Dfvísõea-de Mobilização.
do Pessoal e Administrativa, compreendem. respectivamente:
_ Chefia;
_ Três seções.
Art. 11. A Comissão Central de
Compras é constituída pelos:
_ Chefe do Gabinete;
_ Chefe da Divisão Administrativa;
_ Chefe da La Divisão;
Assistente da 1.a Subdiretoria;
Almoxarife, como secretário.
TíTULO III

Atribuições dos diferentes érnãcs
CAPíTULO I
ATRIBUIÇÕES GERAIS DA DIRETORIA

Art. 12. Para alcançar os objetivos
previstos no Título I, compete. à D.
M. M.:

1. Realizar estudos técnicos sôbre
os tipos de material automóvel, seus
acessórios, sobressalentes, combustíveis e lubrificantes necessários ao
Exército.
2. Promover a fabricação e aquístçâo no país, ou no estrangeiro, do materíal necessário ao Exérclto, de acõrdo 'com os estudos que tiver feito e as
características gerais fornecidas pelo
Estado-Maior do Exército.
3 - Organizar: e padronizar as especificações técnicas relativas ao. mesmo material.
4. Prover o Exército do material
motorizado e motomecanízado necessário, colaborando com o EstadoMaior do Exército na confecção das
respectivas tabelas de dotação.

5. Suprir o Exército de combustíveis e lubrificantes para material automóvel, bem como, quando lhe fôr
determinado, para outros fins.
6. Assegurar a manutenção, recuperação, reparação e transformação de
todo o material motorizado 'e motomecanizado, seus acessórios e' sobressalentes em uso no Exército.
7. Fiscalizar tecnicamente o materilal distribuído ou armazenado.
8. Superintender a
formação e
aperfeiçoamento do pessoal especializado do Exército, assim como a, lnatrucâo técnica peculiar às unidades
motomecanízadas e motorizadas.
9. Propor ao Ministério, por intermédio da Diretoria das Armas, a movimentação do pessoal especializado
para servir nas unidades motomecanízadas e bem assim nos estabelecimentos e repartições subordínadas.,
tudo sem prejuízo das atribuições dessa Diretoria consignadas pela Lei de
Movimentos dos Quadros.

10. Orientar, coordenar. e incrementar as atividades industriais, civis e
militares, relacionadas com a motomecanização.

11. Colaborar com o Estado-Maior
do Exército na organização dos elementos motorizados e motomecanizados, bem como na elaboração dos
respectivos regulamentos de instrução e emprêgo.
12. Difundir Informações, de caráter .tátdco e técnico, relativas aos assuntos de sua competência.
13. Preparar a mobilização do
pessoal e material dos elementos
motomecanízados, bem como a da indústria correspondente. de acôrdo com
as diretrizes fornecidas pelo EstadoMaior do Exército.
14. Colaborar com os órgãos competentes da administração do país, no
sentido de promover o aproveitamento de material, lubrificante e matérias primas necessárias à indústria
automobilística nacional, e de estabelecer as bases gerais de uma política
de combustíveis nacionais utilizáveis
pela mctomecanízaçâo.
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CAPíTULO II
ATRIBUIÇÕES DaS ÓRGÃOS INTERNOS
1)

Do Gabinete

Art. 13. O Gabinete da D. M. M.,
assegura a ligação entre os seus diferentes órgãos internos e promove, em
nome do Díretor.. as ligações externas
que se tornarem mister. Cabe-lhe,
além disso,' coordenar os assuntos que
dependam de estudos do Diretor. e
não tenham sido objeto de despacho
direto com os chefes dos demais órgãos .. Superintende, especialmente, as
atividades abaixo especificadas.
Art. 14. Expediente - Assegura a
organização dos boletins, ordens e escalas de serviços, bem como da correspondência e trabalhos próprios do
Gabinete e do Diretor.
Art. 15. Correspondência - Realiza os encargos do serviço de Correio,
distribuição interna de tôda a correspondência e arquivo geral da Diretoria, regulando-se pelas "Instruções para o Serviço de Correspondência do Ministério da Guerra".
Art. 16. Biblioteca - Encarrega-se
da guarda" conservação e fichamento de. tôdas as publicações, livros e revistas de interêsse geral para a Diretoria, a cujo pessoal será franqueada,
de acôrdo com instruções especíaia.
Parágrafo único. As obras especializadas e que só interessam a uma Divisão, ficam. a ela entregues como carga própria.
Art. 17. Portaria - Ocupa-se dos
serviços de telefone, estafetas e pessoal de ordens; atende às pessoas es-.
tranhas: procede à abertura e ao fechamento da repartição; assegura a
limpeza, o asseio e a higiene de suas
dependências.
Art. 18. Serviço de tradução e publicações - Superlntende a tradução
e publicação de trabalhos técnicos,
relativos às incumbências da Díre.toría que convenham ser divulgados.
Art. 19. Gabinete de- trabalhos gráficos - Tem a seu cargo a confecção
de desenhos técnicos e outros, trabalhos correlatos, necessários às atdvl-

dades normais dos órgãos internos da.
Diretoria.
2) Da 1.a Subdiretoria

Art. 20. A 1.a Subdíretorta destina-se a orientar, coordenar e superintender as atividades dos diferentes
órgãos de que se compõe, para assegurar a necessária unidade de doutrina nos estudos e trabalhos técnicos
que executar.
Art. 21. Compete especialmente à
l.a Subdiretoría.:
1. Realizar estudos, pesquisas e experiências com os materiais combustíveis e lubrificantes adquiridos ou a
adquirir, bem como os relativos a reparação, recuperação, transformação
e aperfeiçoamento dos materiais existentes.
2. Realizar estudos, pesquisas e experiências para o aproveitamento do
material, matérias primas, lubrificantes e combustíveis nacionais, sugerindo as medidas de execução que se fizerem necessárias.
3. Estabelecer os cadernos de encargos e as. especificações técnicas que
devem constituir as "Normas Técnicas
da Diretoria de Motomeeanízação"
com o intuito de padronizar os produtos manufaturados e outros elementos subsidiários, utilizados pela D.
M. M.·
4. Organizar os programas de fabricação e recuperação a serem executados.
5. Prever a colaboração da indústria civil nos programas de trabalho
de fabricação, transformação e recuperação de material, propondo a
execução de encomendas tendentes a
estimular o desenvolvimento da referida indústria e o seu interêsse pela
produção de guerra.
6. Promover as aquisições de material e matérias primas, combustíveis e lubrificantes destinados ao provimento do Exército.
7. Orgunízar os orçamentos técnicos de produção e prever os estoques
de matérias primas, consultando. tanto quanto possível, as possibilidades e
recursos nacionais.
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8. RealiZar estudos relativos ao suriJIlento de material, matérias pri~as,' combustíveis e lubrificantes ao
EXército.
..
" .
9. Organizar boletms tecrucos e de
informações, bem como instruções gerais, sôbre os. assuntos de sua alçada,
que convenham ser divulgados.
10. padronizar e aperfeiçoar os métodos e processos dos trabalhos de
fabricação, transformação, recupera.ção e reparação, de .modo :;t obter o
máximo rendImento industríal .
11. Preparar as inspeções de carater técnico, de aoôrdo com as ordens
do Diretor.
/
12. Promover o recenseamento e a
classificação das indústrias civis que
interessem às atividades da Diretoria
e preparar os dados estatísticos correspondentes, de acôrdo com ínstruçôes especiais.
Art. 22. A 1.a Subdiretoria compreende duas Divisões, cada uma com
quatro seções, e um Laboratório de
análises.
Art. 23. A V1. Divisão (De-L) , incumbe-se dos estudos, projetos, especificações, pareceres e informações relativos aos assuntos de natureza técnica relacionados com os problemas de
motomecanização.
parágrafo único. Para o cabal desempenho de suas atribuições, a 1."
Divisão, em princípio, utilizará os recursos próprios da Diretoria. Todavia, sempre que fór necessário, recorrerá às disponibilidades existentes em
outras organizações técnicas, militares ou civis, mediante entendimentos
com as respectivas direções superiores.
Art. 2,4. A 1.a Divisão compreende
quatro Seções cujas atribuições vêm
abaíxo especificadas.
1. 1. a Seção (I/D-l) - Tem a seu
cargo:
a) estudos relativos à padronização
dos produtos manufaturados, semimanufaturados, matérias primas e outros
elementos indispensáveis aos trabalhos da Diretoria.
b)executar ou acompanhar os ensaios, pesquisas e experiências de caráter técnico, destinados a determinar
a qualidade dos materiais utilízáveís
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pela Diretoria, dando-lhes a conveniente interpretação;
c) organizar os cadernos de encargos para o material que deva ser
adquirido, fabricado, transformado' ou
recondicionado;
d) estudar, sob o ponto de vista
de fabricação e eficiência técnica os
diversos tipos de viaturas' militares
em uso no país e nos principais exércitas estrangeiros, tendo em vista a
possibilidade e conveniência de adotá-los procurando, sempre que possível fi utilização dos produtos nacionais;
e)
realizar estudos de protótipos
nacionais de viaturas e
acessórios,
bem como dar parecer sôbre inventos
apresentados;
.
t) realizar o estudo técnico das causas de desgastes anormais do material, de acôrdo com os elementos fornecidos pela 2.:1 Divisão a fim de sugerir as medidas mais apropriadas a
sanar as ditas causas;
g) organizar boletins técnicos e de
informações sõbre os assuntos de competência da Divisão que convenham
ser divulgados.
2. 2. a Seção (II/D-l) -,Incumbe-se

de:
a) estudar e propor os programas
anuais de trabalhos para os Parques
de 1[otomecanização;
b) acompanhar o desenvolvimento
dos programas de trabalhos referidos na alínea anterior, mantendo em
dia os respectivos mapas e boletins de
produção, calculando o preço de, custo
correspondente, e examinando a aplicação das verbas distribuídas;
c) estudar e dar parecer sôbre orçamentos para execução de trabalhos industriais de Interêsse para a
Diretoria;
. d) organizar os orçamentos técnicos de produção e calcular os necessários estoques de matérias primas;
e) orientar e fiscalizar os trabalhos
técnicos mandados executar na indústria privada;

j) elaborar as especificações técnicas para as concorrências relativas
a trabalhos industriais que devam ser
realizados pela Diretoria;
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organizar o plano geral de distri-

buição, pelas

indústrias

particula-

res e do Estado, dos encargos relativos aos problemas de motomecanízação.
3. 3.a Seção (TIljD-l) -

a:

Destina-se

Art. 25. A 2.a Divisão (D-2) destina-se a realizar o contrôle dos estoques
e a movimentação do material e dos
combustíveis e lubrificantes administrados pela Diretoria; bem como ,à
previsão das necessidades do Exército,
consoante os planos e as diretrizes do
E. M. E., e em ligação com a L'' 01visão. 'cabe-lhe, também, superintender todos os assuntos relacionados com
a manutenção do material motorizado
e motomecanízado do Exército, respectivos sobressalentes e acessórios.

a) 'realizar estudos necessários à padronização dos tipos de lubrificantes e
combustíveis destinados aos diversos
usos do Exército;
b) estabelecer as especificações dos
ingredientes acima indicados que deArt. 26 A 2.a Divisão compreende
,vem ser adquiridos .pela Diretoria;
quatro seções, com as Ineumbênclas
c) acompanharas ensaios, pesquisas abaixo discriminadas:
ou experiências técnicas relativas a
combustíveis e lubrificantes, dando1. 1. a Seção (IjD~2):
lhes a conveniente interpretação; no
a) elaborar as listas de nomenclatusentido de estabelecer as condições de
ra padrão de todo o material admiseu aproveitamento pelo Exército;
nistrado . pela D. M. M.;
d) manter o contrôle da situação
b) promover o aperfeiçoamento do
dos combustíveis, e lubrificantes exisserviço de manutenção e suprimento,
tentes no país e utilizáveis pelo Exército;
bem como dos métodos de trabalho
empregados" em íntima colaboração
e) dar parecer técnico sôbre. a qualidade dos combustíveis e lubrificantes com a 1.0. Divisão;
que devam ser adquiridos pela Direc) organizar instruções relativas ao
toria, procurando, sempre que possível, serviço de manutenção e suprimento,
a utilização dos produtos nacionais.
assim como boletins técnicos e de. in4. 4.a Seção (IV jD-l) - Competeformações eôbre assuntos da Divisão
lhe especialmente:
que seja de ínterêsae divulgar;
a) realizar os trabalhos estatísticos
d) organizar a estatística do consurelativos às atividades técnicas da Dimo de peças nas diversas zonas e conretoria, mantendo constante ligação
dições de emprêgo do material, a fim
com as seções especializadas dos órgãos
de colhêr dados práticos que permitam
de execução e com a 2.a Subdiretoria;
estabelecer
as tabelas de dotação, conb) proceder ao estudo e contrôle da
situação dos estoques dos recursos na- soante o grau de desgaste das mesmas
peças;
cionais e de importação, relativos a
matérias primas. e produtos manufatue) colaborar com a Divisão de Morados ou semímanufaturados, destinabilização na parte referente às atividos aos, trabalhos de motomecanízaçâo;
dades da indústria civil relacionadas
c) elaborar os planos de busca, aquicom a rnotomecanização:
sição, estocagem e distribuição de todo
f) zelar pela boa execução do serviço
o material de ínterêase-para as ativide manutenção, mediante enténdímendades industriais da Diretoria;
to com os órgãos regionais (8. M.M.
d) recensear os' estabelecimentos InR.), Pq. M. M., e a L'' Divisão;
dustriais, públicos e privados que interessem aos trabalhos da Diretoria de
g) estudar e promover, em colaboramodo a poder aquílatar-Jhes a eficiênção com os Pq. M. M., o aperfeiçoacia técnica e capacidade de produção, mento dos métodos e processos àe reservindo-se para isso dos elementos cuperaçãc de peças e conjuntos, tendo
em vista o máximo aproveitamento do
fornecidos pela Divisão de Mobilizamaterial recuperado.
'
ção.
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2. 2.a Seção (II/D~2):
a) organizar e manter
em. dia os
registros de estoque, as tabelas de dotação básica e os níveis ~e estoque de
manutenção relativos a VIaturas e respectivos acessórios e sobressalentes
(peças e ferramentas) e providenciar
sua distribuição de acôrdo com as
exigências normais do serviço;
b) propor, em tempo oportuno, as
aquisições' do material referido na alínea anterior, a fim de manter o nível
D'línímo dos estoques nos diversos depósitos;
.
c) .informar sôbre os pedidos de
transferência, carga e descarga do mesmo materüil.
3. 3.a Seção (III/D-2)
Tem
atribuições análogas às da 2.a Seção,
no tocante ao armamento, aparelhos e
instrumentos pertencentes aos carros blindados e de combate, bem como ao material de. limpeza e conservação, em geral.
4. 4. a Seção (IV /D-2). Incumbe-se

de misteres similares aos
previstos
para a 2.a Seção no que se relaciona

com os combustíveis e lubrificantes.
Al't. 27. ·0 Laboratório de Análises
(L. A.) destina-se a atender às pes-

quisas técnicas relacionadas com com.bustíveis e lubrificantes utilizáveis
pelo Exército.
. § 1.0 ~a:a consecução de seus objetIVOS, utüízará recursos próprios ou
recorrerá aos de outros órgãos milttares ou civis.
,§ 2.° O Laboratório de Análises é regido por Instruções especiais organizadas pela 1.a Subdíretoría e aprovadas
pelo Diretor.

3) Da 2.a Subdiretoria

Art. 28. A 2.R Subdiretoria destinase a orientar, coordenar e superintenderas atividades dos seus elementos
CÚJ?sti~utivos, de-maneira a assegurar
a índíspensável unidade de doutrina
nos trabalhos que lhe são afetos.
Art. 29. Incumbe especialmente à
2.a Subdiretoria:
.
1. Organizar anteprojetos de regulamentos táticos e de instrução para

os elementos motomecanízadoa, a fim
de serem submetidos à apreciação do
E. M. E.
2. Organizar projetos de instruções

e regulamentos técnicos, para uso das
unidades motorizadas e motomecanízadas.
3. Estudar as condições técnicas do
material motomecanizado, sob o ponto
de vista do seu emprêgo tático, e sugerir as modificações que .se fizerem
necessárias nos tipos em uso, para os
convenientes estudos pela 1.a Subdiretorta.
4. Superintender os assuntos relacíonados com a formação e aperfeíçoamento do pessoal especializado, e
colaborar com o Estado-Maior do
Exército no que se relaciona com a
instrução tática das unidades motomecanizadas.
5. Estudar as questões de organização
dos elementos motorizados e motomecanizados para julgamento do E. M.·

E.
·6. Propor ao E. M. E. as tabelas de
dotação de material
automóvel às
unidades do Exército.
7. Organizar boletins técnicos e de
informações sôbre assuntos de sua alçada que convenham ser divulgados.

Art. 30 Os encargos gerais da 2.1'
Subdtretoria, acima enumerados distribuem-se por duas Divisões, 'cada
uma das quais compreende duas Seções.
Art. 31. A 3. a Divisão (D-3) tem a
seu cargo os assuntos concernentes à
instrução tática e técnica das unidades
motomecarrízadas, assim como os que
se relacionam com a formação e aperfeiçoamento do pessoal especializado
.do Exército.
Art. 32. A 3.a Divisão compreende
duas seções com as incumbências abaixo. especificadas:
1. La Seção (I/D-3)':
a) organização dos anteprojetos de
regulamentos táticos das unidades motomecanízadas:
b) elaboração dos projetos de .ínstruções e regulamentos técnicos em colaboração com a L'' Subdíretoría

cn-n ;
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c) estudo, em íntima colaboração
com a 1.a Subdiretoría (D-D. das características do material motomecanizado a adotar, sob o ponto de vista especial do seu emprêgo nos diversos
teatros de operações;
d) estudar e dar parecer sôbre os
trabalhos de natureza tática organizados pelos órgãos externos subordinados, para julgar da conveniência de
difundi-los;
e) preparar boletins de informação
sôbre assuntos relacionados com o emprêgo tático dos elementos motomecanízados, que convenham ser divulgados.

2. 2.a Seção (II/D-3):

1.

1.a

Seção (IjD-4):

a) estudar as questões 'de organização das unidades motorizadas e motomecanizadas, inclusive dos correspontes quadros. de efetivos do pessoal;
b) organizar as propostas resultantes dos estudos acima referidos, a fim
de serem submetidos à consideração do
Estado-Maior do Exército.
2. 2.a Seção (IIjD-4):
a) organização das tabelas de dotação de material automóvel às unidades
do Exército, para completar os quadros de organização preparados pela 1.&
Seção.

\ 4) Da Divisão de Mobilização
a) superintender os assuntos relatíArt. 35. A Divisão de Mobilização
vos à formação e aperfeiçoamento do
incumbe-se dos assuntos relativos à
pessoal especializado, assim como à
mobilização do pessoal especializado.
instrução tática das unidades motomecanizadas, de acôrdo com as prescri- civil e militar, e da indústria civil relacionada com a mctomecanízação ,
ções do E. M. E.;
b) coordenar a preparação do pessoal
Art. 36. A Divisâc de Mobilização
especializado nos diversos órgãos sureger-se-á por instruções. especiais do
bordinados (Escolas, Centros e UniEstado-Maior do Exército e tem os
dades), mediante a organização de
seguintes encargos, distrtbuídos por
projetos de diretivas, programas, instrês Seções:
truções especiais, propostas para a du1. 1.a Seção (M-1):
ração dos cursos e fixação do número
a) preparo da mobilização do pessoal
de alunos que devem freqüentá-los;
c) estudo do material de instrução Civil e militar especializado, de acôrdo
com os encargos fornecidos pelo Estade que devem ser dotados os diversos
órgãos de preparação técnica de pes- ·do-Maior do Exército;
b) preparo da mobilização
militar
soal, a fím de dar maior eficiência ao
dos órgãos técnicos' do "Serviço de Maensino que ministram;
terial Automóvel do Exército", conford) dar parecer sôbre sugestões e prome instruções especiais do Estadopostas sõbre material didático, apreMaior do Exército.
sentadas à Diretoria pelos órgãos de
instrução subordinados, bem como
2. 2.a. Seção (M-2):
pelos fabricantes do referido material;
a) preparo da mobilização industrial
e) organizar -boletdns de informação
das emprêsas civis e respectiva execue instruções gerais sôbre assuntos de
ção, de acôrdo com os encargos atribuísua competência: que mereçam ser di- dos pelo Estado-Maior do Exército;
fundidos.
.b) organização dos planos gerais de
Art. 33. A 4.a Divisão (D-4) tem a
produção e aquisições de material moseu cargo o estudo dos problemas 'retorizado e mctomecanízado, decorrenlacionados com a organização das unites do projeto de mobilização do país
dades motomecanizadas e motorizadas',
organizado pelo Estado-Maior do
dos estabelecimentos de ensino espeExército bem como a fixação das
cializados e órgãos do serviço de maestccagens necessárias à execução dêsnutenção e suprimento. Cabe-lhe,
ses planos.
também, propor as tabelas de dotação
de material automóvel para todos os
3. 3.a Seção (M-3):
elementos do Exército.
a) manter em dia os dados estatísArt. 34. A 4.a Divisão abrange duas ticos necessários ao preparo da mobilização do pessoal militar e civil, incluseções cujos encargos são .os seguintes:
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síve O das indústrias e estabelecimentos privados que ~oope~am ou' podem
cooperar com a I?Iretona, conform~ as
indicações romecídas pela La Subdíre-.
toria;
.
.'
b) organizar e manter em dia o registro estatístico dos eS,tab.elecime:z:tos
fz,bris, inclusive da,? maq~nas.e instalações das empresas privadas, que
cooperam ou podem cooperar com a
Diretoria, e respectivas características
técnicas, bem como do material .automóvel de uso civil, existente no país,
em colaboração com a La Subdtretórla:
c)
em conseqüência dos encargos
acima enumerados, organizar o fichário
completo, quer do pessoal especializado com discriminação das profissões,
quer das máquinas e aparelhos, com
suas características.
5) .Da Divisão do Pessoal

Art. 37. A Divisão do Pessoal destina-se ao estudo da legislação, movimentação e alterações do pessoal civil e militar da Diretoria e de seac
órgãos subordinados, bem como a supervisão do estado sanitário geral,
especialmente dos operários.
Art. 38. A Divisão do Pessoal dlstribui-se por três Seções, cujos encargos são os seguintes:
1. La Seção (P-I):
a) organizar o fichário de todo o
pessoal militar pôsto à disposição da
Diretoria para os seus serviços própios, dos estabelecimentos subordinados e das unidades motorizadas e motomecanizadas;
.b) propor a classificação, nomeação
.e transferência do pessoal militar indicado na alínea anterior;
c) preparar as alterações do pessoal em serviço na Diretoria;
d) relacionar todo o pessoal militar especializado que esteja servindo
em funções estranhas à especialidade.
2. 2.a Seção (P-2):
a) organizar o fichário e as alterações do pessoal civil da Diretoria;
b) reunir dados sôbre o pessoal civil dos. estabelecimentos subordinados
como base para elaboração, pela Piscalização Administrativa, do orçamento .correspondente;
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c) estudar a legislação do trabalho
aplicável àquele pessoal,
d) emitir parecer sôbre questões de
disciplina, recompensa e punições relacionadas com o pessoal civil.
3. 3. a Seção (P-3):
a) higiene das coletividades operárias;
b) higiene industrial nos estabelecimentos subordinados à Diretoria;
c) assistência médica e social;
d) supervisão e contrôle social nos
estabelecimentos subordinados.

6)

Da Divisão Administrativa

Art. 39. A Divisão Administrativa
tem a seu cargo os misteres concernentes à administração de fundos e
material da Diretoria.
Art. 40. Compete-lhe, e s p e c i a 1mente:
1 ~ Superintender as questões concernentes à administração dos fundos, de acôrdo com as instruções e
regulamentos em vigor.
2. Organizar e manter em 9,ia e
em ordem a contabilidade da carga
da Diretoria.
3. Preparar, de acôrdo com a legislação vigente, os processos administrativos para as aquisições que tenham de ser feitas pela Diretoria.
4. Assegurar as neaçôes que se fizerem mister com os escalões superiores dos Serviços de Intendência. observando a legislação e jurisprudência do Tribunal de Contas .
5. Organizar as bases da proposta
orçamentária da Diretoria e, aprovadas estas, as respectivas tabelas de
distribuição tudo em colaboração com
a 1.a Sucruretorta,
6. Estudar e emitir parecer sôbre
processos de pagamento de quaisquer
vantagens ali despesas" relativas a
pessoal ou material.
7. Organizar e manter em dia a
contabilidade e estatística financeira
da Diretoria.
8. Executar os provimentos de dinheiro para pessoal e material dos
órgãos da Diretoria, que não possuam
Serviço de Intendência próprio, a5-
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sim como os pagamentos relativos ao

pessoal ou material, organízando: a
respectiva contabilidade.
9. Ajuizar e emitir parecer sobre
o aspecto administrativo de concorrências, ajustes, tomadas de preços E'
aquisições em geral, que tenham de
ser feitas pela Diretoria.
10. Organizar e manter em dia o
fichário de tôdas as firmas idôneas
que transijam com artigos de, ínterêsse para a Diretoria.
Art. 41. A execução dos encargos

acima discriminados distribui-se Dor
três seções, cujas funções regulamse pela legislação vigente. a saber:
1.a Seção (A-1)

1.

-

Contabili-

dade. Estatística Financeira.
tencioso Administrativo.
2.

2.0. Seção (A-2) -

3. 3.0. Seç23 (A-3)
fado.
7)

-

Con-

Tesouraria.
Almoxari-

Da Comissão de Compras

Art. 42. A Comissão de Compras
é o órgão encarregado de organizar
e executar 9.$ concorrências e tomadas de preços para as aquisições da
Diretoria, como órgão provedor, de
acôrdo com as ordens do Diretor e
nos moldes da legislação vigente.
§ 1.0 O membro mais graduado ou
mais antigo exercerá a presídêncla
da Comissão.
§ 2.° A Oomlssâo de Compras rcger-se-á por "Instruções especiais",
organizadas nela Diretor.
CAPíTULO III
ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS
EXTERNOS

ÓRGÃOS

1) Dos órgãos de Direção e EXecução Regionais

Art. 43. O Serviço de Motomeca.. nízaçâo Regional e o representante
técnico da Diretoria junto aos Comandos de Regiões Militares, aos quais
se subordina a-mnníst-atíva e díscíplínarmente. Suas atribuições, erganízaçâo e tunctonamentc serão regulados por Instruções especiais elaooredes pela Diretoria e aprovadas pelo
Mu.istro da Guerra.

EXECUTIVO

Art. 44. As unidades de manutenção são órgãos de reparação dívtsío-

náríos subordinados 'tecnicamente a
Diretoria, por intermédio do S. M.
M. R., e administrativa e disciplinarmente aos respectivos comandos de
Região ou de Grandes Unidades,
Suas atribuições, organização e funcionamento constam de Instruçõe-s
especiais organizadas pela Diretoria e
aprovadas pelo Ministro da Guerra
2)

Dos· órgãos Bepeciais de Execução Geral

Art. 45. Os Parques e DepÓsitos
de Motomecanízaçâo constituem (~S
escalões superiores do serviço de suprimento e manutenção do matertal
automóvel do Exército. Subordinamse técnica s administrativamente à
Diretoria e disciplinarmente às Regiões Militares onde tiverem sede.·
Excetuam-se os do Rio de .Ianetro
que também ficam sujeitos à Diretoria. no ponto de vista disciplinar.
§ 1.0 Os Parques de Motomecanizaçâo constttuem.. também, centros de
estudos, ensaios e experiências técnicaspara a Diretoria, mediante instruções especiais por ela expedidas.
â 2,° A organização. atribuições e
funcionamento dos órgãos de que trata êste artigo, obedecem a Regulamentos e Instruções particulares, ;J'l"Opostos pela Diretoria à aprovação
das autoridades superiores competentes.
Art. 46. Os órgãos especiais mencionados no art. 5.°, letra c, são designados pelo Diretor. para determinadas íncumbêncías, eventuais. deíf . nídas em Instruções particulares por
êle baíxadas ,
3)

Dos órgãos de Prepcrceôo do
Pessoal

Art , 47. Para atender às atribuições que lhe são conferidas por êste
Regulamenta, para a formação e
aperfeiçoamento técnico do pessoal
especializado em motomecanízação, a
Diretoria dispõe, como órgãos subordinados, de Escolas, Centros de Instrução e Cursos de especialização.
Art. 48, Caberá à Escola Técnica
do Exército a formação dos engenhcl-

ATOS

DO PODER

mecânicos ne~essários às atividades técnicas relacíonadae com a metomecanização, na proporção e con-,
soante à orientação geral estabelecida pela Diretoria de Motomecaní-,
zação, em colaboração com a do Ensino.
Art. 49. A Escola d~ Motomecanização destina-se a especializar oficiais e praças combatentes para as
unidades motomecamzadas, assim como para o desempenho de funções
técnicas nas mesmas unidades, nas
motorizadas, estabelecimentos e repartições, e nos órgãos do "Serviço
do Material Automóvel".
Parágrafo único. .'1 ~scola de M:~
tomecanização é também um centro
de estudos e de experiências sõbre a
organização, emprêgo tático e métodos de ensino, à disposição da Díretoría.'
ArL 50. A Escola de Motomecantzação . depende:
_ de Diretoria de Motomecanízação quantu instrução, administração
.
e aisdplina;.
- da Diretoria do Ensino no que
concerne à orientação didática,
Art. 51. A D. M. M. compete, em
'relação à Escola de Motomecanização:
1. Providenciar para o' seu eüciente aparelhamento, tanto no que'
toca ao pessoal especializado, como
ao material técnico.
2. Estabelecer diretrizes sôbre o
desenvolvimento dos diferentes cursos e seus prazos de duração, mediante aprovação da Diretoria de
Ensino.
3. Revel' e coordenar os programas de instrução, antes deencami-nhá-Ios à Diretoria de Ensino, para
aprovação final, tendo em vista respeítãr·· a unidade de doutrina estabelecida pelo Estado-Maior do Exército.
4. Fixar, em colaboração com a
Diretoria das Armas, as condições de
matricula' nos. diversos cursos, bem
como o número de oficiais e praças
que devem freqüentá-los.
5. Atribuir-lhe os encargos decorrentes do disposto no art , 49, pará:"
grafo único.
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6, Examinar OE= trabalhos técnicos,
táticos. e de instrução por ela organizados para uso interno, a fim de
julgar da convemência de sua publicação.
Art. 52. As atribuições, funcionamento e .organízaçâo da Escola de
Motomecanízaçâo constam de regulamento próprio, consoante projeto _que
será por ela organizado e submetido
à apreciação das Diretorias de Ensino e de Motomecanízaçáo.
Art. 53. A Seção de Motomecanízação da Escola Militar visa dar uos
futuros oficiais conhecimento sumário do material em uso no Exército.
noções básicas sôbre sua manutenção
orgânica e habilitá-los a dirigir viaturas leves de transporte, segundo as
normas didáticas adotadas pela Escola de Motomecanízaçâo, e fixadas
em díretrízes na Diretoria.

Art. 54. Os Centros de Instrução
de Motoristas são órgãos regionais
destinados à formação dos motoristas- das categorias B e C.
§ 1.0. asses Centros dependem do
S. M. M. R., que lhes fixa as condições de funcionamento e os respectivos programas calcados nas diretrizes e instruções particulares da Diretoria, à qual os referidos programas são encaminhados para fíns de
revisão e coordenação.
§ 2.° Quando não estiverem org'anizados êsses Centros, ou Sempre que
seja julgado conveniente pelos comandantes de Região, a formaçâc
dos motoristas em aprêço será feita
nas unidades motcttzadas e motomecanízadas, observadas as mesmas
normas gerais estabelecidas neste artigo.
Art. 55. Os Centros de Formação
de Especialistas destinam-se a cooperar eventualmente com os órgãos
normais na preparação técnica de
praças para as unidades motorizadas
e motomecanizadas, bem como para
os órgãos de manutenção e suprimento.
Parágrafo único. üeses Centros poderão funcionar em estabelecimentos
técnicos ou industriais civis, segundo normas traçadas pela Diretoria e
sob sua fiscalização.
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Art. 56. As {Escolas de Aprendizes

.erttrtces .» os "Cursos de Especíaiístas Profissionais"; anexos aos Parques de Motomecanização, destdnarn-.
se especialmente à formação e ao
aperfeiçoamento dos operários especialistas para os órgãos superiores de
manutenção (3. 0 e 4,° escalões), consoante instruções, programas e regime de funcionamento fixados pela
D. M. M.

Art. 57. Além do ensino ministrado nos órgãos referidos nos artigos
anteriores, proceder-se-á ao aperfeiçoamento -de oficiais e praças especializados por meio de "estágios de

aprendizagem técnica", com o fim
de dar-lhes a prática necessária para
o desempenho de funções técnicas
nos órgãos superiores de manutenção e suprimento (Parques, Depósitos e Unídades de Manutenção) e na
própria Diretoria.
Parágrafo único. üsses estágios serão realizados nos órgãos acima referidos, assim como em outros estabelecimentos civis ou militares, tais
como: laboratórios, -rábrtcas e iLfsenaís, mediante instruções organízadas
pela D. M. M.
TíTULO IV
funções e atribuições do pessoal
CAPíTULO I
ATRIBUIÇÕES GERAIS

DO PESSOAL

Art. 58.

O quadro de oficiais da
D. M. M~ é o constante do anexo a
êste Regulamento.
Art. 59. Ao Diretor, aos Subdlre
teres e Chefes de Divisão, compete,
dentro das respectivas esferas de ação:
1. Exercer autoridade e dirigir os
serviços que lhes são subordinados,
coordenando e fiscalizando-lhes a CX\3cuçâo.
2. Cumprir e fazer cumprir as lels
federais, o presente Regulamento e os
demais Regulamentos e Instruções em
vigor no Exército.
3. Cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas de autoridades competentes.
4. Ordenar as providências que julgar úteis ao serviço, e propor à autoM

ridade superior as que não forem de
sua alçada.
<>
5. Ordenar as alterações relativas
ao pessoal sob suas ordens, 0'.1 propôlas à autoridade, imediatamente superior, quando não forem de sua alçada.
6. Punir e recompensar o pessoal
sob suas ordens, cientificando a autoridade superior, e provocar tais medidas dessa autoridade quando excederem à sua própria competência.
7. Providenciar para que sejam
mantidos em dia e em ordem a escrituração e os arquivos.
8. Zelar pelo asseio, ordem e disciplina, dentro das respectivas repartições.
9. Comunicar com presteza e pormenortzadamente ao superior imediato,
os fatos anormais e graves que ocorrerem.
10. Solucionar partes, indicações.
propostas. pedidos, consultas, requerimentos. representações e queixas, e encaminhá-los, devidamente Informados,
quando não Iôr de sua alçada resotvê-los.
11. Estudar e prestar Informaçdes
sôbre documentos que lhe forem despachados pela autoridade superior.
12. Formular decisões claras e precisas.
13. Organizar e remeter, nos urazos
fixados, os relatórios periódicos.
14. Providenciar, com' oportunidade, sõbre o provimento do material necessário ao serviço.
15. Manter em dia os quadros sínóticos, gráficos e outros esclarecimentos necessários ao uso próprio e à oonsulta das autoridades competentes.
16. Reunir em conferência os seus
auxiliares tôdas as vêzes que julgar
conveniente, com o fim de orientar,
concatenar e criticar a marcha dos serviços e promover a necessária cooperação de esforços.
17. Rubricar do próprio punho ou
por chancela, os livros de escrituração
pertencentes aos órgãos de serviço que
lhe forem imediatamente subordinados.
18. Manter em dia a escrtturaçâc
das relações, carga e dos fichários de
suas repartições.
19. Definir precisamente as atríbuíções de seus subordinados e -estímuo
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-Ihes o espírito de iniciativa e amor
rresponsabilidade.
20. Assinar ou visar ?S docturl:entos
que tenham origem em seus serviços e
se destinem a outros.
.
21. Emitir as ordens de servlç~, necessárias à facilidade e regularidade
da marcha dos trabalhos.

CAPITULO II
. ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS

1) Do Diretor de M otomecanização

Art. 60. O Diretor de Motomecanié o responsável, perante o Mi~
nistro da Guerra, pelo funcionamento
dos órgãos da Diretoria e por todos os
assuntos relativos à técnica e, provimento de material motorizado e motoroecanizado do Exército. Cabe-lhe
preparar e fazer executar as decisões
do Ministro, de acõrdo com as normas
traçadas pelo Estado-Maior do Exército, -em Iígúção com os demais Chefes de Departamentos e Serviços do
Exército.
Art. 61. Ao Diretor de Motomecanízaçâo. compete:
1. Orientar e fiscalizar as atividades dos diferentes órgãos da Diretoria,
. estabelecendo o plano geral de seus
trabalhos, e zelando pela unidade de
doutrina que deve regular todos os
assuntos técnicos, táticos e administrativos a seu cargo.
2. Inspecionar ou ordenar inspeções
técnicas do material motorizado e motomecanízado em uso no Exército, distribuído, depositado ou em curso de
fabricação, bem como dos estabelecimentos produtores e de reparação.
3. Ordenar as experiências do material, determinadas pelo Estado-Maior
do Exército, ou que julgar necessárias.
4. Promover as aquisições do material motorizado e motomecanizado e
dos respectivos, combustíveis e lubrificantes, no pais ou no estrangeiro.
5. Regular e orientar os processos
de aquisição de material.
6. Providenciar junto ao EstadoMaior do Exército no sentido de lhe
serem fornecidas tôdas as informações
técnicas, táticas ou de instrução que
seção
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interessem à Diretoria, especialmente
,.
as de origem estrangeira.
7. Propor ao E. M. E. as modíftcações que julgar conveniente introduzir na organização das unidades
motorizadas e motomecanízadas e órgãos subordinados à Diretoria, bem
como nas tabelas de dotação de material automóvel de' todos os elementos do Exército.
8. Dirigir e orientar a formação e
aperfeiçoamento do pessoal especializado em motomecanízaçâo, para o
Exército.
9. Orientar e fiscalizar a instrução
técnica das unidades motorizadas e
.motomecanízadas, bem como dos órgâos de suprimento, manutenção e preparação de pessoal.
10. Apresentar ao E. M. E~ relatório das inspeções que realizar, assírialando as condíçôes táticas e técnicas
das unidades e estabelecimentos e sugerindo as medidas que se fizerem
mister para melhorá-las.
11. Orientar a elaboração de instruções, diretrizes, pareceres e anteprojetos de regulamentos técnicos, táticos e de instrução.
12. Decidir, em nome do Ministro
tôdas as questões técnico-administra:
tívas sôbre as quais já haja doutrina
firmada .
13. Promover a harmonia entre a
legislação militar e as necessidades
impostas pelo caráter especial da Diretoria.
14. providenciar a designação do
pessoal civil para' a Diretoria, assim
como as recompensas e regime disciplinar aplicáveis aos mesmos, tudo consoante à legislação em vigor.
15. Propor a movimentação do pessoal militar especializado de acôrdo
com o disposto no Título V dêste Regulamento.
16. Designar os oficiais classificados na Diretoria para os diversosórgãos e movimentá-los, em principio,
por proposta dos chefes interessados.
17. Entender-se com as autoridades civis e militares nos assuntos de
Interêsse da Diretoria.
18. Autorizar, na forma dos regulamentos em vigor, aquisições e forne..
cimentos que se fizerem necessários,
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,

de acôrdo com os pedidos dos Chefes

dos órgãos interessados, respeitadas as
"respectivas tabelas de dotação.
19. Aprovar o Orçamento da Dire-

torta e encaminhá-lo ao órgão competente.
20. Fixar as previsões de estoques
de materiais sobressalentes, acessórios,
combustíveis e lubrificantes nos diversos órgãos provedores, observadas as
ôtretrizea ou instruções do EstadoMaior do Exército.
21. Indicar ao Ministro; nas épocas
próprias, o número de oficiais e praças que devem ser matriculados na

Escola de Mctomecanízaçâo, e em Ot1tros cursos técnicos, mediante ente-idimento com a Diretoria das Armas.
ArL 62. O Diretor poderá autorizar
os Subdiretores e Chefe do Gabinete
a expedir documentos, internos e ex-

ternos, relativos a assuntos administrativos de natureza corrente, ou outros sôbre os quais já haja doutrina
firmada e que, destarte, independam
de sua decisão, respeitadas, todavia, as
disposições da legislação vigente.
Parágrafo único. De todos os documentos acima referidos tirar-se-á
uma 3.a via, a fim de ser diàrlamente
apresentada ao Díretor ,
Art. 63. O Diretor poderá delegar
ao Chefe do Gabinete as funções de
Agente Diretor. de acôrdo com o disposto no art. 22 do R. A. E.
Parágrafo único. Nesse caso, caberá
privativamente ao Diretor decidir sôbre o emprego dos fundos, mediante
autorização publicada em boletim para
o necessário processo administrativo.
que' ficará sob a responsabtlldade do
depositário da delegação.
,2) Do Chefe do Gabinete

Art. 64.
binete:

Compete ao Chefe do Ga-

1. Coordenar, impulsionar e fiscalizar os .trabalhos do Gabinete e das
Divisões de Mooíítzacào, do Pessoal e
Administrativa, de acôrdo com as leis
e regulamentos administrativos em vigor.
2. Dístríbuír a documentação chegada pelos diversos órgãos interessados

ou providenciar sua expedição, dando
previamente vistas ao Diretor dos documentos cuja importância assim o
exigir.
3. Organizar e mandar confeccionar os Boletins Ordinários e Reservados da Diretoria, com os elementos redigidos pelos órgãos correspondentes.
conrerí-Ios e levar os originais à assinatura do Diretor.
4. Organizar e manter sob sua
guarda o arquivo dos documentos sigilosos controlados da Diretoria, exceto
o que se referir à mobilização que ncará a cargo do Chefe da Divisão própria.
5. Providenciar a publicação dos
documentos elaborados pelos diversos
órgãos técnicos da Diretoria, submetendo à aprovação do' Diretor a proposta para sua oportuna distribuição.
6. Superintender os trabalhos de
tradução de documentos de interesse
para a Diretoria.

7. Fazer o estudo das 'questões que
lhe forem atribuídas pelo Diretor.
8. -Organizar relatórios, mapas, gráficos e quadros demonstrativos do úesenvolvímento das atividades gerais .da
Diretoria. consoante os documencos
que lhe forem fornecidos pelos órgãos
subordinados. encaminhando à Divisão
de Mobilização os. elementos que, lhe
interessem particularmente.
9. Secundar o Diretor nas relações
externas de serviço.

10. Assinar, "por ordem", os documentos internos e externos que fôr
autorizado, na -rorme do disposto no
art. 62.

11. Receber a apresentação dos
oficiais e levá-los à presença do Diretor, conforme as ordens particulares
existentes.
12. Zelar pela ordem e disciplina
dentro das diversas repartições que lhe
estiverem subordinadas.
)

Encerrar diàriamente o r.tvro
de Ponto, determinando as providências necessárias para os faltosos.
13.

14. Exercer as funções de Agente
Diretor, por delegação do Diretor, de
ecõrdo com o disposto no art. 63.
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3) Do Adjunto do Gabinete

Art. 65. Compete ao Adjunto do
Gabinete:
1. Auxiliar o Chefe, do Gab~nete
nOS trabalhOS que lhe forem at~l?~i
dos, além dos encargo~ especrítcamente discriminados nos Itens segumteso
.
2. Redigir o hístóríco da Diretoria,
escrit1ll'ando-O do' pr6pno punho.
3. Preparar o expediente. normal do
Diretor e do Chefe do Gabinete.
4. Superintender o se~viço .de portaria e o de ordens da Díretoría..
5. Organizar e manter em di=:t o
serviço de contrôle de ordens da Dtre-

torta.
6. Organizar e manter em .día as
escalas de serviço do pessoal da Diretoria.
7. Organizar e manter em dia o
fichário. de apresentação de oficiais.
8. Exercer o Comando do oonungente da Diretoria.
9, Superintender o serviço de correspondência ordinária 'e sigilosa e re3psctívo arquivamento, de acôrdo com
as "Instruções para o serviço de correspondência do M i n I s t é r 1o da
Guerra" .
10. Receber a apresentação das
praças, de acôrdo com 'as ordens ,Jarticulares .existentes.
4) Do Bibliotecário

Art. 66.

Ao Bibliotecário compete:

1. Organizar e manter em dia o catálogo geral das obras segundo uma
classificação decimal, por assuntos.
2. Organizar e manter em dia o
registro de retiradas de livros.
3. Participar ao Chefe do Gabinete
as alterações havidas, promovendo a
responsabilidade pelos extravios que se
verificarem.
4. Zelar pela boa conservação e al'rumaçâodos livros, revistas e ,JutF<:\.R
pubücaçôes.

5. Responder' pelos danos ou extra. vias de obras e publicações "diversas
cujos responsáveis diretos não forem
COnhecidos.
Col'. de Leis -

voi , VI

5)

Do Encarregado da Portaria

Art. 67.

Ao Encarregado da Por-

taria cabe:
1. Manter sob sua, responsabilidade
as chaves da Repartição.
2. Exercer vigilância sôbre a en-

trada e salda do material.
3. Fazer cumprir. tõdas as ordens
do Chefe do Gabinete sôbre entrada
e salda do pessoal da Repartição, especialmente de estranhos.
4. Conduzir ou fazer conduzir às
-utorldades da Diretoria, segundo as
ordens em vigor. as pessoas estrannas
à Repartição.
5. Manter sob sua responsabilidade
o livro de ponto da Repar-tição escrrturando-o, abrindo-o díàrtamente e
evando-o ao Adjunto do Gamnete,
para publicação, depois de encerrado
e visado pelo Chefe do Gabinete
6. Regular o trabalho dos serventes nas horas de expediente, e erganízar um norano para o serviço de
limpeza.
7. Zelar pela conservação e asseio
das diversas dependências da Diretoria e participar ao Chefe do Gaoínete
quais' os responsáveis pelos danos ceusadoa.
6) Dos Subdiretores

Art. 68. Os Subdiretores são res.onsáveís perante o Diretor pela execução dos encargos afetos aos órgãos
que dirigem, Para o cumprimento nas
atribuições gerais previstas no art. 59
dêste Regulamento, compete-lhes:
1., Superintender todos os trabalhos
atribuídos às respectivas Subdíretortas,
sugerindo ao Diretor providências que
estejam fora de suas alçadas.
, 2. Orientar e coordenar o trabalho
das Divisões.
3. Estudar os problemas comuns às
Divisões e repartir as tarefas decorrentes.
4. Atribuir às Divisões o estudo de
problemas novos.
5. Examinar os boletins técnicos ou
de informações, organizados pelas Divisões, para julgar da conveniência de
publicá-los.
F. 2
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6. Propor ao Diretor a publicação
dêsses boletins e de outros documentos elaborados pelos órgãos .técnicos
subordinados à Diretoria.

7. Examinar os assuntos que estiverem em curso, decidir sôbre os que
forem de sua alçada e levar a despacho do Diretor os que, pela sua natureza, não comportarem solução no âmbito das Subdiretorias.
8. , Assinar, "por ordem", doeumentos externos e internos de acôrdo cnDa
a autorização do Diretor e respertadc
o disposto no art. 62.
9.

Reunir os Chefes de Divisão e

seus adjuntos, quando se tornar míater. para ventilar assuntos em estudos e outros relacionados com os respectivos encargos.
10. Zelar pelo cumprimento das
disposições dêste Regulamento, na
parte que diz respeito às Subdíretortas,
e promover intima ligação entre elas
no que fôr útil à execução das atríbuições aqui previstas.

7. 'Indicar os órgãos do Exército
que devem receber as publicações
técnicas elaboradas pelas Subdíretorias.
Parágrafo único. A ação dos assistentes é sempre uma conseqüência de
determinações especiais dos Subdíretores no cumprimento do que está estabelecido no art. 68.
8) Dos Chefes de Divisão das

Suoâiretorias
Art. 70. Os Chefes de Divisão são
assessores -técnícos dos Subdiretores,
competindo-lhes especialmente:

1.

Coordenar -as atividades das

SE'~

ções regulando as ligações entre elas,

de modo a assegurar trabalho narmõníco, e a indispensável unidade de
orientação técnica ou profissional.
2. Fixar as funções dos adjuntos
em cada Seção e fazer a distribuição
dos assuntos a serem estudados ou elaborados, de acôrdo com a natureza das
respectivas atribuições.
7) Dos Assistentes
3. Receber os documentos estudaArL 69. Os assistentes são os au- dos pelos adjuntos, examinando con-xiliares diretos dos Subdiretores para venientemente os pareceres errlltidos a
-a coordenação das atívldades dos ae- fim de apresentá-los a despacho dos
partamentos sob sua jurisdição. Com- Subdiretores.
pete-lhes em partfcular ;
4. Encaminhar- aos Subdíretores os
1. Distribuir aos Chefes de Diviestudos realizados pelos adjuntos,
sões os documentos chegados às Subacompanhados, sempre, de seu parecer
diretorias, levando prêvíamente aos
a respeito.
Bubdíretores os que, pela sua natureza,
5. Providenciar para o cumpriassim o exigirem.
menta dos despachos exarados pelos
2. Assistir aos Subdiretores, por Subdiretores nos documentos apresenocasião do despacho dêstes com' os tados, ou fazer o expediente corresChefes de Divisão, providenciando pala pondente quando isto lhe fôr deterque cheguem ao seu conhecímento tôminado.
das as informações de que necessita6. Manter organizado o arquivo
rem para urna decisão.
3 Dar o conveniente destino ao ex- técnico ou administrativo das Divipediente despachado pelos Subdirete- sões e a biblioteca privativa.
Parágrafo. único. No âmbito das
res, fazendo transitar pelo Gabinete o
ções, a hierarquia é apenas militar e
que tiver de sair da Diretoria.
4. Ter sob sua responsabilidade o não funcional, devendo exercer-se esta
arquivo dos documentos sigilosos. con- última em relação aos chefes de DIvisões.
trolados das Subdiretorias.
Art. 71. O expediente dos assuntos
5. Preparar a documentação de que
estudados nas Divisões é, em principb,
os Subdiretores necessitarem para estudos pessoais' e redigir, quando tõr
aí elaborado, mesmo no caso de encaminhamento para fora das Subdíretodeterminado, o respectivo expediente.
6. Sugerir a aquisição de publica- rias, desde que tenha recebido aprovaéões técnicas por iniciativa própria, ou ção dos subdiretores. Neste caso, depor, sugestão das Divisões.
verá transitar pelo Gabinete da Dire-

Se-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

teria para efeito de protocolo, aprov<lt'ão e decisão do DIretor.
parágrafo único. Ficam ressalvados
os casos previstos no art. 63, al11.1e~ ~S,
Art. 72. Ao Chefe da 1.a DIV1sao,
além do que está estabelecido.nos artigos 59 e 70 dêste Regulamento, compete:
1. Orientar e coordenar os estudos
técnicos da Divisão com auxilio dos
adjuntos, organizando um plano ger:tl
dêstes· estudos, com repartição de atrtbuições e ordem de urgência.
2. Estabelecer íntima ligação com
as demais Divisões.
3. Promover o estabelecimento de
normas de padronização e específicações técnicas para os trabalhos da Dtretoria, zelando pelo seu emprêgo em
todos os Departamentos subordinados.
4. Organizar os projetos a serem
lançados· em produção, com as respectivas especificações técnicas, 0 ef;tabelecer ligação com os diversos órgãos de execução, de modo que cada
qual realize com proficiência a parte
que lhe cabe,
5. Prestar aos órgãos de 'eXeCTIGaO
todo o auxílio técnico que fôr S011C1tado para o cumprimento do que está
indicado no n.v 3.
6. Promover, a critério do Subdireter, os estudos e experiências que
lhe forem determinados sôbre novos
tipos de material, propostas de pi'tvilégios de invenção relativas a, material notorizado, ou que com êle se relacione.
7. Promover o estudo de fabrtcacâo
dos materíaís que forem propostos pelo
Estado-Maícr do Exército, ou por outras Diretorias, e as caractertstíeaa daqueles que tiverem de ser adq.nrídos,
estabelecendo os respectivos "Oa-Iernos
de Encargos",
8. Dar parecer técníco-tnduatrtal
sôbrenovas instalações de fábricas de
interêsse para a Diretoria ou atnpltaçâo das existentes.
9. Organizar projetos para as ínstalações industriais. que forem necessárias ao cumprimento das missões aa
Diretoria.
10. Proceder a estudos e pesquisas
de matérias-primas nacionais para o
seu emprêgo racional, ou como suce-
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dâneo, na fabricação de material que
interesse à Diretoria.
11. Organizar
a
documentação
técnica necessária ao cabal cumprimento dos encargos que competem à
Divisão.
12. Manter organizada a documentação técnica relativa aos materiais
usados pelos Exércitos nacional e estrangeiros.
13. Fomentar estudos par-a
(li;
aperfeiçoamentos a introduzir no material em uso no Exército.
14. Organizar instruções técntcns
sôbre o funcionamento, manejo e emprêgc do material dístrlbuído
15. Dar parecer sôbre causas de
acidentes com o material e meios de
evitá-los.
16. Fazer catalogar os tipos de material padronizado mediante uma elassíflcaçâo numérica, com indicação de
suas características técnicas.
17. Organizar e promover a distribuição periódica de boletins técnicos e
de informações de caráter geral, com
indicação de publicações de interêsse
técnico e de- notas sôbre o progresso
da técnica automóvel no Brasil e no.
estrangeiro.
18. Colaborar com os demais órgãos
da Diretoria em todos os assuntos que
dependam de sua Divisão, fornecendolhes dados técnicos ou esclarecimentos .necessáríos à execução de trabalhas
de contrôle e inspeção.
19. Manter em dia as previsões
técnicas dos Parques e outros órgãos
de produção, de modo a poder Indicar;
ràpídamente, as possibilidades de cada
um quanto ao rendimento e as necessidades em matérias primas e produtos. semi-elaborados para o cumprimento dos respectivos programas.
20. Promover, com a necessária an-'
tecedêncía, a organização' e 'previsão
orçamentária tndíspensável và produção, de acõrdo com 'os dados colhidos
nos diferentes 'órgãos .õa Diretoria e
encamínhá-Ia à T'iscalízáçâo Administrativa, com a proposta das tabelas de
distribuição, para servir de base à organização da "proposta orçamentária.
21. Estudar e dar parecer sôbre os
pedidos de' crédito relativos à produção.
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22. Elaborar os programas de trabalhos, de acôrdo com as dotações
concedidas e submetê-los à aprovação
superior;
23. Reunir e manter em dia a documentação técnica relativa à organização industrial dos estabelecimentos
civis e militares relacionados com as
atribuições da Diretoria.
24. Organizar um plano de estoca-

gero e suprimento de matérias primas,
de acôrdo com as necessidades dos estabelecimentos produtores e manter
em dia os fichários correspondentes
aos estoques e fornecimentos.
25. Manter em dia o contrôle quantitativo da produção, bem como o seu
preço de custo, fiscalizando-lhe o mo..
vímento e a existência.
26. Realizar estudos técnicos em ligação com a 2.a Divisão, a fim de determinar as causas de desgastes anormais do material e sugerir provídêncías para saná-las.
Parágrafo único, Todos os encargos
acima especificados para o material
são extensivos aos combustíveis e lubrificantes, no que lhes fôr aplicável.
Art. 73. Ao Chefe da 2.a Divisão,
além do que está estabelecido nos artigos 59 e 70 dêste Regulamento, compete especialmente:

EXECUTIVO

6. Providenciar o transporte
de
material; combustíveis e lubrificantes, 'que lhe fór determinado.
7. Organizar a estatístíoa do conS\.:IDO de material, combustíveis e lubrificantes, em tôdas as unidades -do
Exército', a fim de fixar os respectivos "estoques de manutenção
e
díversas
dotações básicas" para as
Regiões do país, e os diferentes tipos de unidades.
8. Manter eJ:P. dia os mapas e fi~
chários de entrada e saída de materiais, combustíveís .e lubrificantes,
assim como o' de sua existência nos
órgãos de suprimento regionais e nas
unidades.
9. Manter em dia os quadros da
exístêncía dos diferentes tipos de viaturas do- Exército, com os respectivos
números de série, a fim de poder
cumprir o que determina o "Regulamento para registro e identificação
das viaturas do Exército".
10. Promover a elaboração das listas de nomenclatura do material a
cargo da Diretoria, em ligação com
a r.e Dívísâo, quando necessário.
11. Fornecer à 1. a Divisão elementos para o estudo técnico das causas
de acidente e desgastes" anormais do
material.
12. Organizar e promover a publicação de boletins técnicos e de informações sôbre armazenagem, manutenção, suprimento e transporte de
material em geral, bem como sôbre
outros assuntos relacionados com os
encargos da Divisão.

1. Controlar todo o material, combustíveís e lubrificantes estocados nos
órgãos de suprimento, estabelecendo
um serviço de fichamento que permita
acompanhar, com rapidez e segurança,
o movimento de entradas e saídas, bem
como o das existências em depósito.
2. Organizar e manter em dia as
Art. 74. Ao Chefe da 3. a Divisão,
tabelas de provimento de material,
além das atribuições que lhe confecombustíveis e lubrificantes.
3. Certificar as contas de material, rem os arts. 59 e 70 dêste Regulacombustíveis e lubrificantes adquiridos . mente, cabe particularmente:
1. Ser o responsável pela preparapela Diretoria, como órgão provedor,
depois de verificadas, sob o ponto de ção e revisão de projetos de regulavista técnico, pela l.a Divisão, e pro- mentos técnicos, táticos e de instruvidenciar a carga ou relacionamento
ção; assím como por tôda a documendo mesmo material.
tação destinada ao ensino nos órgãos
4. Providenciar os
fornecimentos
e unidades especializadas, tais como:
de terminados pelo Subdiretor.
diretrizes, programas gerais, gráficos,
5. Promover a conservação dos ntpranchas, películas, modelos e outras
veís dos estoques próprios dos díver- publicações organizadas pela própria
sos escalões de suprimentos, consoanDivisão, ou pelos
estabelecimentos
te as "Instruções" vigentes.
SUbordinados à Diretoria.
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2. Manter' contato com os órgãos
re.",.ponsáveis pelo desenvolvimento do,
ensino técnico e tático; estudar os
elementos de ínrormações obtidos, ao
fim de manter os programas e métodos de instrução a par dos progr essas que se realizam, _e convemerltemente atualizados os regulamentos e instruções em uso no Exército.
3. Rever os programas de ensino
nas diversas Escolas --e Centros de
Formação de Especialistas e preparar
recomendações concernentes ao 'objetivo a alcançar.
4. Organizar e rever, sempre que
seleção
necessário, as condições de
dos candidatos à matricula nas Escolas e Centros de Formação
ou
Aperfeiçoamento de- Especialistas.
5. Reunir elementos relativos
ao
ensino técnico nos órgãos subordinadOE à Diretoria, a fim de permitir a
tíscalízaçâo e ação coordenadora do
Diretor.
6. Propor ° número
de
matncuias em cada período dos diversos
cursos especializados.
7. Propor as condições de funcionamento eventual de cursos técnicos para o pessoal do Exército em
estabelecimentos particulares, ou públicos, estranhos ao Ministério
da
Guerra.
.
8. Preparar boletins de informação
relativos aos assuntos táticos e de instrução, da alçada da Dívisào, que se.,
ja conveniente divulgar.
9. Organizar programas e diretrizes de inspeções do Diretor, ou por
me determinadas, em Escolas e Centros de Instrução, Estabelecimentos
Técnicos e corpos de tropa.
10. Reunir os elementos colhidos
nessas inspeções e preparar relatórios
e outros documentos delas decorrenteso
11. Propor a remessa, a unidades' e
estabelecimentos especializados, de
projetos de instruções e regulamentos. com o intuito ide receberem sugestões aconselhadas pela experiência.
12. Estudar O~ relatórios f> augestôes apresentados pelos estaoelecímentos e unidades e propor ê..S modí-

fícaçôes que seja conveniente íntroduztr nos regulamentos e outros documentos em vigor ..
13. Preparar projetos de ínsttuçoes.
e regulamentos táticos, ou determinar a sua organização pelos órgãos
subordinados.
14. Estudar os trabalhos
táticos,
técnicos e relativos a ínstruçâo organizados pelas Escolas, Centros c Estabelecimentos 'Técnicos
subordinados, para uso íntemo.. e que tenham
sido enviados à Diretoria para nna
de publicação.

Art. 75. Ao Chefe da 4. a Divisâo,
além das atribuições gerais que Ilhe
conferem os arts. 59 e 70 dêstc Regulamento, cabe:
1. Realizar os estudos atinentes à
organízaçâo de novas unidades motorrzadas e motomecanízadas. estabelecimentos de ensino eapecíalízado e
órgãos do serviço de menutençáo e
suprimento, assim como das morãücaçôes a introduzir nas organízaçôes
já existentes.
2. Elaborar os projetos deorganizaçâo previstos no 'item anterior, arim de serem submetícos à aprovaÇfLD" do Estado-Maior do Exército.
3. Orientar a organização das tabelas" de dotação de 'material motertzado e motomecanízado das unidades do Exercito, consoante os respectivos quadros de organízaçâo, pa-ra aprovação pelo Estado-Maior do
Exército.
4. Reunir e estudar as
sugestões
enviadas pelas diversas unidades motorizadas e motomecanízadas. relatfvamente à organização e dotação de
material, a fim de, propor as rr.odificaçôea que sejam julgadas úteis tntraduzir na organização e tabelas vigentes,
5. Manter íntima ligação com a 3. a
Divisão, quanto à escolha .oos tipos
de material motorizado e motomecanízado a adotar para dísbrtnuíçào as
unidades do Exército.
9)

Do

Cnete da Divisão de
Mobilização

Art. 76. O Chefe da Divisão de
das
atribuições

Mobílízação, além
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normais prescritas neste Regulamento para os Subdíretores e Chefes de
Divisão (arts. 68 e 70) no que lhe
fÓI aplicável, terá SUas atribuições

reguladas em "Instruções

Especiais

de Mobilização" organizadas pelo Estado-Maior do
Exército.
Destarte,

cabe-lhe precipuamente, de
acôrdo
cem as ordens do Diretor. preparar a

civil e militar sujeito à jurisdição da
Diretorta..
10. Coordenar o serviço de higiene industrial e das coletividades operárias, e a assistência médica nos
órgãos SUbordinados, coletando dados
sôbre as condições sanitárias de cada um e sugerindo as medidas necessárias para sua melhoria.

mobilização militar e industrial rela-

cionadas com as atividades da Diretoria.
10) Do Chefe. da' Divisão do Pessoal

Art. 77. Ao Chefe da Dtvísâo do

Pessoal compete:
1. Encarregar-se do estudo dos assuntos relativos ao pessoal, civil e
militar, sujeito à jurisdição da Dire-

toria.
2. Organizar e manter em dia os
mapas e fichários do pessoal civil e
militar acima indicado.

3. Organizar e manter em dia a
escrituração das alterações do pessoal civil e militar da Diretoria.
4. Providenciar, nas épocas
próprias, sôbre a organização e remessa
ãs autoridades competentes dos processas relativos às promoções do pessoal civil e militar da Diretoria, e
encaminhar os referentes ao pessoal
dos estabelecimentos subordinados.
5. Remeter, com a devida antecedêncía, à Fiscalização Administrativa, os dados necessários à organização da proposta orçamentária da DiTE torta, quanto ao pessoal, de acôrdo com os dados fornecidos pelos elementos interessados.
6. Estudar e dar parecer sôbre os
pedidos 'de crédito para pessoal.
7. Coordenar e controlar as atribuições, direitos e obrigações do pessoal civil de acôrdo com a legislação
do trabalho.
8. Organizar e manter em dia o fichário de todos os oficiais e praças
com os CUrsos da Escola de Motomecanízaçâo e dos centros de instrução
tecníca, que exercem funções estranhas à, especialidade.
9. Apresentar proposta para classificação e transferência do pessoal

11)

Do Chefe da Divisão
Administrativa

Art. 78. Ao Chefe da Divisão Administrativa compete:
1. Exercer a fiscalização admínístratíva da Diretoria.
2. Estudar e emitir parecer sôbre
os assuntos contenciosos e outros, relativos aos Serviços de Administração e Fundos.
3. Promover a organização da escrituração da contabilidade e estatística financeira da Diretoria, e zelar
para que. se mantenha sempre em
dia.
4. Estudar e emitir parecer sôbre
assuntos relativos a concorrências,
contratos ou ajustes administrativos.
5. Promover a elaboração das bases para a proposta orçamentária da
Diretoria, de acôrdo com o Regulamento de Administração do Exército,
e remeter cópia à 2. aDivisão, e à
Divisão do Pessoal, para a confecção das propostas das tabelas de distribuição.
6. Organizar e submeter ao Diretor a proposta orçamentária, de acõrdo com os dados que receber dos dírerentes órgãos da Diretoria.
7. Promover as ligações que se fizerem mister com os escalões superiores do Serviço de Intendência.
8. Promover o controle da aplicacão das dotações orçamentáxías e extraordinárias da Diretoria.
9. Superintender a Tesouraria e o
Almoxarifado da Diretoria, assegurando-lhes o funcionamento de acôrdo com a legislação em vigor.
10. Promover a organização dos
editais de concorrência, ou memoran-
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d&de tomada de preços. como membrc da Comissão de Compras.
12)

Dos

adjuntos

das

Divisões

Art , 79. Os adjuntos são auxilíaTE'S diretos dos chefes
de Divisão,
competindo-lhes:
1. Secundar o Chefe da Divisão no
deseJ:!1penho das funções que lhe são
atribuídas neste Regulamento.
2. Emitir pareceres ou efetuar es~
tudos sôbre os assuntos que lhes forem submetidos, expondo, em princípio, por escrito, ao Chefe da Divisã-o, o resultado dêsses estudos.
3. Solicitar meios e recursos ao
Chefe da Dívísâo .para o desempenho
de suas funções.
4. Tomar parte em reuniões conjuntas com o Chefe da Divisão
e
subdiretor quando õstc julgar necessário convocá-los para elucidação de
assuntos pendentes de decisão.
5. Cumprir as deternúnaçóes dos
Chefes de Divisão, no que concerne
às atríbuiçôes que lhes são inerentes.
Art. 80. Ao Tesoureiro e Almoxarife cabem, além' das atribuições acíma conferidas, aos demais adjuntos,
os encargos próprios previstos nos regulamentos de Administração e de
Fundos do Exército.
TiTULO V

Das

nomeações, classificações
e transferências

Art. 81. As nomeações, classificações e substituições do pessoal civil
da Diretoria serão feitas na forma da
legislação em vigor.
Art. 82. A transferência de oficiais
especializados de uns para outros órgãos subordinados à Diretoria e de
urna para outra unidade motomecanizada, poderá ser feita mediante
proposta da D.M.M. ao
Ministro,
por intermédio da Diretoria das Arlhas.
A movimentação de praças,
noto casos acima, caberá à "D.M.M.
com participação àquela Diretoria.

Tais disposições não limitam as
atribuições da Diretoria das .Armas"
contidas na Lei de Movimento dos
Quadros.
Art.
83. Consideram-se especializados os oficiais e praças com o curso da Escola -de Motomecanízaçâo ou
de centro de especialização, nacíona1 ou estrangeiro, oficialmente reconhecido.
.
Art. 84. Consideram-se privativas
de oficiais combatentes e praças especializadas, na forma do artigo anterior, tôdas as funções nas unidades motomecanízadas e nos estabelecimentos e repartições técnicos, subordinados à D.M.M.
Parágrafo único. Nas unidades motorizadas, são igualmente considerados como exercendo funções técnicas
privativas; o oficial regimental
de
manutenção, um subalterno por subunidade, os mecànícos dos pelotões fi
seções de manutenção e os motoristas em geral.
Art. 85. A classificação para preenchimento de vagas em funções pri.vetavas de oficiais e praças especia.ltzados, que se achem fora da jurisdição da D.M.M., será feita mediante proposta da mesma Diretoria ao
Ministro da Guerra, por íntermédíe,
da Diretoria das Armas.
Parágrafo único. .cuanco não fôr
possível preencher todos os claros em
funções privativas com oficiais e praças especializados, a Diretoria de
Motomecanização proporá outros sem
esses requisitos para desempenharas
ditas funções.
Art. 86. As praças especializadas
devem, em princípio, permanecer durante todo o seu tempo de serviço
em funções privativas.
TiTULO VI

Disposições transitórias
Art. 87. Tendo em vista as dificuldades de se preencher, no momento.
todos os cargos criados por êste Regulamento, dada a atual deficiência
de oficiais especializados, certos OI"'-
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gãos internos não serão organizados.
provisóriamente, até que, a

critério

de Ministro da Guerra, seja possível
criá-los.
Art. 88. . Durante êste período de
transição, não terão, pois.
criação

imediata as duas
Subdiretorias
e
duas de suas Divisões (S.a. e 4. 90) ,

cujos encargos são distribuídos respectivamente. pelas 1.11. e, 2.a. Divisões
subsistentes, da seguinte maneira.
l.a Divisão:

l/D-l - as das t.«, 2.11. e 3. a Seções da D-l;
ll/D-l - as da La Seção da D-2;
ITIID-l - as das 2.3., e 3. a Seções

III/D-2 -

Art. 89. Com o mesmo objetivo a
Divisão de- Mobilização ficará redu-

zída a duas Seções com 05 seguintes
encargos:
M-l - as das La e 2.8. Seções (M1 e M-2);
M-2 as da 3.a. Seção (:J\II-3Y e
da. 4.8. Seção da l.lI. Divisão.
Art. 90. Enquanto não forem organizadas as Subdiretorias, a Comissão Central de Compras será constituída pelos:

-

Chefe do Gabinete;
Chefe da Divisão Administrati-

va;

as da 4. a Seção da D-2;

-

2.8. Divisão:

I/D-2 - as -da 1. a Seção da D-3;
II/D-2 - as da 2. 90 Seção da D-3;

as das 1. 90 e 2.8. Seções

da D-4.

dã D-2;

IV/D-l -

axsccnvo

-

Chefe da La Divisão;
Almoxarífe, como Secretário.

Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945.
Eurico .G. Dutra.

QUADRO PROVISÓRIO DE EFETIVO DA DIRETORIA

QUADRO DE EFETIVO DA DIRETORIA DE MOTOMECANIZAÇÃO

DE MOTOMECANIZAÇÃO

(Oficiais)

(Oficiais)

POSTOS

,g

I

s

:E'OSTOS

,"o

Duetcr
Aiudante de Ordens .•....

-<

FUNÇÕES

"

ow

c.

Diretor..
Ajudantf' de Ordens .
Chefe do Gaorcete
Adjunto do Gabinete ..
1." Divisão ..
1." Seção D-1
2." Seção D-l .
3." Seção D-l
.
4." Seção D-l

' •.

1
1
1
1
1

.

o •••••••••••••

1

"0_' • • • •
0'0

0.0

2." DiVlSão...
1." Seção D-2

2
1

•••••

2." SeÇl<o D-2 ..• _

.

1

.

1
1

.

Divtsâc de Mobilização
_..
1.8 Seção M-l.
'
"
2." Seção M"'-2
.
.
Dtvrsão - PessoaL.........
.
.
1.' .::leçâo .•.•••.••••,.
..
2." Seção
.
3.- Seção (b) .•.... ,'.... •.. . .•.•.•.
DIVlSão Ariministr\ltiva...
. ...
ta Seção
.
2.' Seção
.
~.' Seção..

2

1
1
1 ....

1
1 ....

.

10

3
2
4
2
1
2
2

.

't· Seção D-2 .. ," .. . . .

TOTAL

.I..

1 '"

•••••••••••••••••••

.

.... (all

'1

. ..

I
1
1
1
1
1
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Engenheiro Químico;
(b) Os encargos desta Seção serão desempenhadospor um dos médicos do Parque Central de Mctotnecauiaaçãc,

o
o

g
,g

,g -<

g g!

./:"UNÇÕES

Galnnete

!

.

1
1
1
1
1

',.

Adjuilto.,
,
.
l.» Subdrretom..
Assistente... _.'. ...

1 ..

1

2." Bubdwetoria..
"Asstsreute.v..
.
l.~ Divisão..:: .~
1:" Seção
2." Seção.. ," '" . . .
3." Seção
.
4.' Seção
.
2.- Dwisão
.
1." Seção

2." Beesc..

1

.

1

.
.

1
1
.. 1

.
1
1

(a)l

1
2
2
2
I
1
2

...

1

.

. .

~.-

3
2
2

Seção .
4." Beção _

a- Divisão.,;

..

L" ScçiJ"o.....

~

..

.

\

..

2
2
1
2
2
1
1
1

~

2." Seção
~ .•

Divisão .
l." Seção

.
a.« Seção.
Divisão de Mobiliaaçâc..
l." Seção ..'
,.
2." Seção
3." Seção
Divisão Pessoal.
L" Seção..
2." Seção
3." Seção (b)..........
.
Divtsão Admimstrativa.,.
1.. Seção
2." Seção
3." Seção. ~

TOTAL..

. ....

.
_..

1
1
1 ....
1

.

1
1

..

.

.

1
1
1
1

.
.
.
9

16

2

a

4

1

:)
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DECRETO N.' 19.053 - DE 2 DE
JOLHO DE 1945

DECRETO N.' 19.055 - DE 2 DE
JULHO DE 1945

.vtsPõe sôbre. redução de interstício

Declara de utilidade· p-ública,para desapropriação pelo Departamento dos
Correios e Telégrafos, um imó?Jel
situado emÓsõo Cristóvão, ne:ml,
Capital.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, de-

creta:
Art. '1.° Ficam reduzidos, respectãvamente, para wn ano, um ano e
tueio e três anos. até 31 de dezembro
de 1945, os interstícios de oôsto no
Corpo de Oficiais' da Aeronáutica. estipuladOs n-a letra a dos artigos 7.') Uc
e 9.° do Regulamento aprovado pe-lo
Decreto 0.° 8.261, de 20 de novemt.ro
de 1941.
Art. 2.° "Ê:ste Decreto entrará em
.vigor na data de' sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio

de

Janeiro, 2 de julho de 1945,

124.0 da Independência e 57.° da H-e-

pública.
GETULIO

VARGAS

JOaquim Pedro Salgado Filho

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere J artigo 74, letra a, da Constituição, e de
acôrdo com os artigos 2.° e 5.°, alínea
m, do Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de
junho de 1941, decreta:

Artigo único. ~ declarado de utilidade pública, para desapropriação
pelo Departamento dos Corretos e
Telégrafos, o prédio n.? 378 e terreno
contíguo, com a área total de 500
metros quadrados, situados no Campo
de São Crtstóvão, esquina da Rua General Argôlo, nesta Capital; necessários à construção da agência postal
telegráfica de São Luís Gonzaga .
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.' 19.054 - DE 2 DE
JOLHO DE 1945
·Cria o Consulado íumcrario do Brasil
em [qui tos, na República do Peru

DECRETO N.o 19.056 - DE 2 DE
JULHO DE 1945

O Presidente da República, usa,.. . CI.O

Declara de utilidade pública, ·para desapropriação pela Estrada de Ferro
Central do Brasil, um imóvel Mcessário à eletrificação da Linha Auxiliar

da atribuição que lhe confere o artigo 74• Ietra a, da Constituição, e em

execução dos artigos 23 e 24 do Decreto-lei n.c 791, de 14 de outubro
de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica criado o Consulado honorário em Iquítos ,

Art. 2.° il:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as dispocicôes

em. contrário.

Rio de Janeiro. 2 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
.
GETULIO VARGAS

José Roberto de Macedo Soares.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonstituícâo, e de
acôrdo com 05 artigos 2.°, 3.° e 5.°, a11nea i, do Decreto-lei n.o 3.365, de 21
de junho de 1941, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
pública, para desapropriação pela Estrada de Ferro Central do Brasil, a
faixa de terreno representada no desenho n.v 30. de 3 de abril de 1945. da
Divisão Auxiliar da referida Estrada,
que com êste baixa em seis vias devidamepte rubricadas, - a qual, com a
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área total de 472,80 ma, situada no quilômetro 10

+ 76,50

da .Línha Auxiliar,

junto 'à estação "Del Castilho", é necessária à eletrificação dessa linha.
Art , 2.° Nos têrmos do artigo 15 do
Decreto-lei n.c 3.365, de,21 de junho
de 1941, fica declarada a urgência da
desapropriação.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57,° da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.' 19.057 DE 2 DE
JULHO DE 1945
Transfere" à Comissão de Liquidantes
da firma Theodor Wille & cia. uuui.

os encargos da liquidação das sociedades que menciona, e. dá
providências

o

outras

Presidente da' República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

go 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2.° do
Decreto n.c 10.358, de 31 de agôstc de
1942, e-no art. 4.° do Decreto-lei número 5.661, de 12 de julho de 1943,
decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidos à Comissão de Liquidantes da firma Theodor Wil1e & Companhia Limitada os
encargos de líquídaçâo das sociedades
"Dlma S. A. - Distribuidora de Máquinas Brasileira, Fábrica de Máquinas Helo S. A. e Inca-Indústria e Comércio de Adubos Limitada", de que
tratam os Decretos ns. 14.952, de 7
de março de 1944, e 15.817, de' 12 de
junho de 1944, cesaando as atrfbuíções dos liquidantes.

Arb , 2,° ,i;:ste 'Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 2'de julho de i945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 19.058 - DE 2 DE
JULHO DE 1945
Exclui do regime de fiscalização li
firma Luilc & Kleiner Limitada,' estabelecida nesta Capital

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos ,4.0
e 7.° do Decreto-lei n.v 4.807, de 7 de
outubro de 1942, e no art. 4,°, paragrafo único, do Decreto-lei n.v 5.661,
de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica excluída do regime de
fiscalização pelo Govêrno, a ürma
Luik & Kleiner Limitada, estabelecida nesta Capital, cessando as atribuiçóes do respectivo fiscal nomeado.
Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as .dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 2, de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.' 19.059 DE 2 DE
JÚLHO DE 1945
Autoriza a liquidação do estabelecimento bancário que menciona, e dá
outras providências

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artago 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos '2 o
do Decreto n.c 10.338, de 31 de agôsto
de 1942; 5.° do Decreto-lei n.? 4.807,
de 7 de outubro de 1942; 1.0 do Decreto-lei n.v 5.661, de 12 de julho de 1943;
1.0, letra a, do Decreto-lei n,« 5.777,
de 26 de agôsto de 1943; e 1.° do Decreto n,« 18.811, de 6 de junho de
1945, decreta:

ATOS

Art.1.0-Fica antortzada a liquidação, por agentes do G(:>v~rno, do Yokoham a Specie Bank Limíted, cassada
a patente pela qual foi autorizado a
funcionar no país.
§ 1.0 O ativo e passivo ficarão a
cargo dos liquidantes nomeados para
proceder à liquidação.
§ 2.0 O processo a observar na aUenação dos bens e direitos será estabe'lecido pelo Banco do Brasil S.A., como
Agente Especial, do Govêrno.
Art. 2.° Os bens e direitos que, na
liquidação, vierem a caber a pessoas
de direito público, mencionadas no artigo 11 do Decreto'-lei n.? 4.166, de 11
de março de 1942, bem assim os que
couberem a outras pessoas físicas 0U
jurídicas, também ali referidas, serão
incorporados ao patrimônio nacional.
Art. 3.° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua: publícaçâo:
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República. \
GETULIO VARGAS.

A., de Souza Costa.
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DECRETO N.' 19.060 - DE 2 DE
JULHO DE 1945
Altera a Tabela Numérica -Ordinária
de Extranumerário mensalista da
Divisão do Material, do Ministério
da Fazenda

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, 'da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista
da Divisão do Material do Ministério
da Fazenda.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 18.600,00 (dezoito mil
seiscentos cruzeiros) anuais, correrá,
no presente exercício, à conta da Verba I Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconsignaç ã o 05 Mensalistas, Anexo n.v 16 Ministério da Fazenda, do Orçamento
Geral da República para 1945.
Art. 3.° nste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945.
124.°-ca Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

~

MINISTltRIO DA FAZENDA
DIRETORIA GmtAJ., DA FAZENDA NACIONAL -

DIVISÃO

no MATERIAL

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO ATUAL
I

I

Número
de
I
funções \

SITUAÇÃO PROPOSTA

II

Séries funciona.ís

Séries funcionais

I

I

1 Referência

\

\

I

r~-----Auxiliar de Escritório
2

3

I

I
I Ordinária
x II Ordinária

5

IX

6

VIII

10

VII

I Ordín
. á.na

I

I Ordinária
I Ordinária

I
I
'

XI

xl

. \

IX

\

VIII

\

VII

I
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,.

a
'"

8

'"

o
>J
~

Auxiliar de Escritório

XI

Tabela

a

o
q

~o

tuerceotocuto
1

Á-rX

2

XVIII

2

:l>.'YII

, Ordinária
I Ordinária
Ordinária

I

5

Merceologist~

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

1

XVIII

3

XVII

I

6

1

XIII

1

XII

XIX

2

i

Merceologista-auxiliar

\

~

I

g

Ordinária

s

I· Ordinária

g
~

~-

2

!

- - - ! - - - - _ . _ . _ - ..Praticante de Escritório

1

VI

Ordinária

ct.

I
I Ordinária

1

Trabalhador

2

2

~

I

I

1

rronamaaor
II
I ..........................

-H

,

VI
~
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DECRETO N.' 19.061 - DE 2 DE
JULHO DE 1945
Cri.a a Tabela Numérica\brdinútiti de
Extranumerário-mensalista da Procuradoria Geral do Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
;
Art. 1.0 Fica criada, com duas funções de servente, referência- V, a Tabela Numérica' Ordinária de Extra-

numerário-mensalista da Procuradoria Geral do Distrito Federal.
Art. 2,0 A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de ors 10.800,00 (dez

oitocentos eruzéíros)
no presente exercícto,
taque da Verba 1 nação II - Pessoal
Subconsignaçâo 08 -

mil

e

anuais, correrá,
à conta de desPessoal, ConsigExtranumerário.
Novas

GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhâes.

Admis-

sões, etc., Anexo n.c 18 - Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, do
Orçamento Geral da República para
1945.
Art. 3.0

auxiliar de escritório, sendo uma na
reíerêncía XI, uma na X, uma na IX,
duas na VIII e duas na VII.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 52.800,00 (cinqüenta e
dois mil e oitocentos cruzeíros i anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsígnaçâo 05 Mensalistas, Anexo u.c 18 - Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
do Orçamento Geral da República
para 1945.
Art. 3.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 2 de julho de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

rasto decreto entrará em vi-

gor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 2 de julho de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhâes.

DECRETO N.' 19.062 - DE 2 DE
JULHO DE 1945
Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Documentação,
do Ministério da Justiça e Negócios
.Interiores.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ° artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1;0 Ficam criadas, na Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Documentação, do Ministério da Justiça
e Negócios Interiores, sete funções de

DECRETO N.' 19.063 - DE 2 DE
JULHO DE 1945
Dispõe sôbre as Tabelas' Nuanericas,
Ordinária e Suplementar, de Ex-',
tranumerários-me'nsalistas do Conselho Regional do Trabalho em Recife.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 'J artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica 01'dinária de Extranumerárío-meneausta, do Conselho Regional do Trabatno
em Reetfe (6.1l. Região).
Art. 2.° Fica suprimida, com uma
função vaga de escriturário, referência XIV> a Tabela Numérica Suplementar de Extranumerárío-mensarísta, do mesmo Conselho.
Art. 3.° ~ste decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945,
. 124.° da Independência e 57:~ da República.
.
GETULIO

VARGAS

Alexandre Marcondes Filho

MINIST';'RIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E CO_ROlO
JUSTIÇA DO· TRABALHO -

CONSELHO

REGIONAL DO TRABALHO EM RECIFE

(6. a REGIÃO)

Tabela Numérica Ortlinària

SITUAÇÃO ATUAL

Número

de

funções

I

I

I

Séries funcionais

IReferência

I

I

[

I
1

SITUAÇÃO PROPOSTA

II"

[
Número

Tabela

I

I

I

de
'
funções

Séries funcionais

Referência

-----

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

2

I

Praticante de Escritório

9

-----

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

!I

V

I

I

g
~f

VIII
VII

~.
~

I
Praticante de Escritório

8

9

I

>.

Tabela

i

Auxiliar de Escritório
1
1

I

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

V

-,---8

....'"
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DECRETO 'N.o 19.064 - DE 2 DE
JULHO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinárza

de

Extranumerário-mensalista

da

Delegacia Regional do Trabalho 1'W
Estado do Rio' Grande do Sul, do
Min~stéTio do Trabalho, Ltuiustrui e

Comércio.

o Presidente (la Repúolica, usando
da atríbuíção que lhe confere o 3!tdgo 74, letra a da Constituição, de:'
ereta:

Art. 1.0 -Fica alterada, contortnc a
relação anexa, a Tabela Numérica Or-

dinária de Extranumerário-mensalista da Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio Gr,and<3' do
Sul, do Ministério do Trabalho, Indústria
Comércio.

e

Art. 2.° Da despesa com a execução:
do disposto neste" decreto, na impor_
tância de Ors 43 800,00 (quarenta e

três mil e oitocentos cruzeiros),
anuais, ors 37.200,00 correrão à' coma
da Subconsignação 05 - Mensalísras,
e CrS 6.600.00 à conta do destaque da
Subconstgnaçào 08 - Novas admissões, etc .• ambas da Consígnaçào n
Pessoal Extranumerário, veroa I
- ' Pessoal, do Anexo 21 - Mimsteno
do Trabalho. Indústria e Oomercto,
do Orçamento .Geral da Repuoüoa
para 1945.
Art. 3.° âate decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 2, de julho de 1945.
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Alexandre Marcondes Fi.1JU)

"fI;

~

MrWSTÉR!() DO TRABALHO, IND1JSTR!A E COMÉRCIO'

Ê

Tabela Nusnérice Ordinária

DELEGACIA ~EciIONAL

I

~

no

TRABALHO NO ESTAD"o ,DO lUO casans DO SUL

eeeee

I
.~
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I;

Número
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I
,
I
I
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flUlçõe. \

i

I

I

I!
1
1

3

XI
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I
I
I
I

I

'I

'I':
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.
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-

~
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DECRETO N.o 19.065 - DE 2 DEJULHO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Bxtrammmerória mensalista, do
Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere ° artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica 0:1;'dínáría de Extranumerário mensalista, do Serviço de Meteorologia, do Ministério da Agricultura.
Art. 2,0 A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na impor-

EXECUTIVO

tâncíarde Cr$ 48.000,00 (quarenta e
oito mil cruzeiros) anuais, correrá à
conta de-destaque da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignaçâo 08 Novas admissões, ctc.. Anexo n." _14
- Mímstério da Agricultura, do Orçamento Geral da ,República para
1945.

Art. 3.° nstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
Gr,'TULIO VARGAS.

Apolônio Sares.

MINISTERIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO DE METEOROLOGIA
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DECRETO N.' 19.066 - DE 2 DE
JULHO DE 1946

DECRETO N.o 19.067 - DE 2 DE
JlTLHO DE 19<1:>

Autoriza a cidadã brasileira Adalgita
Evaristo da Nóbrega a pesquisar
scheelita e associados no município
de" Serra Negra do Norte, no Estado
do Rio Grande do N arte

Autoriza o 'cidadão brasileiro Raimsmdo Alves Coutinho a pesquisar mica.
e cssocãccos no municipio de Ma·
nhumirim" no Estado de Minas
Gerais

o

Presidente da. República, usando

da atribuição que lhe confere o artf..
go 74, letra a, da Constituição, e nos

têrmos do, Decreto-Ieí

n.v

1. 985, de 29

de Janeiro de 1940 (Código de Minas).

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasileira AdalgisaEvaristo da Nóore-

o Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artdgo '7,1, letra a, dá Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29
de' jaaeíro de 1940 rOódígo de Minas):
decreta:

Art. 1.0 Fica autorrxarlc o Cidadão
brasileiro' Raimundo Alves Ooutínr«. a
no lugar denominado Matinha. no dis- pesquisar mica e aesocíaoos numa area
trito de São João do Sabuaí, no mu- de nove hectares <9 heo , suuaoa no
nicípio de Serra Negra do Norte no
lugar denominado Córrego do BonEstado do Rio Grande do Norte, numa fim, no distrito e município de 1\1aárea de cinqüenta hectares (50 ha.i , nhumirim, no Estado de Minas Gerais,
. delimitada por um retângulo. que tem e delimitada por um quadrado de trcum vértice a trezentos metros (300m), zentos metros (300 m) de lado, que
nc rumo magnético vinte e cinco graus tem U..m vértice a duzentos e dezoito
.sudeste' (25 0 SE), da confluência' dos metros (218 m) , rumo cinqüenta e
riachos Sipó e Manuel Ribeiro, e os \quatro graus e trinta 'minutos sudceste (54° 30' S·\"I) , da confluência dos
lados, Que divergem do vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes córregos Laginha e Bonfim, e os lados,
que partem dêsse vértice, com rumos
comcrlmentos e rumos magnéticos:
dez graus e quinze minutos sudoeste
quinhentos .mctros (500 m) , trinta e
cinco graus sudeste (350 SE); mil me- . (10° .15' S"V); setenta e. nove graus
e quarenta e cinco minutos sudeste
tros (1. 000 m) , cinqüenta e cinco
(79° 45' SE),
graus sudoeste (55° SW)'.
Art. 2,° Esta autorização . ê outorArt. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có- gada nos termos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
digo de' Minas.
Art, 3.° O título da autorização
Art. 3.° O título da autorização
de pesquisa; que será uma VIa autên- de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de tica dêste decreto, pagará a ccxa de
quinhentos cruzeiros rors 500.DOI, e trezentos cruzeiros (01'8 300,00), e
será transcrito no livro próprio da Di- será transcrito no livro oroono da Divisão de Fomento da Produção Mine- visão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
ral do Ministério da Agricultura.
,
Art. ';'.0 Revogam-se as .dtspostções
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrárto,
em contrário.
ga a pesquisar scheehta e essocícoos

Rio ele Janeiro, 2 de tulhc de 1945,
124 ° da. Independência e 57.0 da Repú-

Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945,
124.° ás, Independência e 57.° da Repú-

blica.

blica.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sales.

GETULIO

VARGAS.

Apo!onio soies,
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DECRETO N,' 19,068 - DE 2 DE
JULHO DE 1945
Autonza o cidadão brasileiro Aritônio
Tosato a -pesquasar caulim e associados no município de Campo Larço, no Bstaâo do Paraná.

O presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.

74 letra a, da Oonstituíçào e nos term;s do Decreto-lei n.o 1.985, de 29 de
~meiro de 1940 (Código
de Minas)
decreta:
Art. 1.0 - Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Tosato a pesquisar
caulim' e associados numa área de
trinta hectares" vinte e três ares e
doze. ccntiares (30,2312" ha) , situada
no lugar denomínadc Bolinete, distrito de Ferraria, município de Campo
Largo, no Estado -do Paraná, área essa
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a noventa ~ seis
metros <96m). no rumo. magnético
quarenta minutos noroeste (40' NW),
da confluência do córrego da t.avrinha
no Ribeirão do Ouro, e cujos lados,
úycrgentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e _rumos magnéticos: cento e cinqüenta e dois metros ,(152m), oitenta graus e quarenta e cinco minutos noroeste (80° 45'
NW); duzentos e cinqüenta metros
(250 m) , oitenta graus e quarenta e
cinco minutos sudoeste (80° 45' SW);
duzentos' e .trinta metros (230m), dez
graus e quarenta e cinco minutos nordeste (10° 45' NE); trezentos e cinqüenta, e quatro metros (354m). oitenta e nove graus e vinte e cinco mínutos sudeste (89° 25' SE): setecentos
e trinta e cinco metros (735m), sctcnta e' um graus e quinze minutos su-deste (71° 15' SE) ; trezentos e noventa e oito metros (398m), trinta e um
graus sudoeste, <31° SW); duzentos
metros (200m), sessenta e quatro graus
e quarenta minutos noroeste (64° 40'
NW); trezentos e quarenta e nove metros (349 m) , vinte e três graus e quarcnta mtnutos sudoeste (23° 40' SW);
cem metros nOOm) , quarenta e cinco
graus e quinze minutos noroeste (450
15' NW): duzentos e sessenta e quatro
metros (264m) ,'trinta e um graus nordeste (31° NE); duzentos e sete me-

tros (207 rrn , dezoito graus e quinze
minutos noroeste (18° 15' NW); duzc-itos e quatro metros (204m). cín...
qüenta e seis graus e' dez minutos noroeste (56 10' NW).
Art. 2,° - Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ...
digo de Minas.
Art. 3.° - O titulo da autortzação
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e dez cruzeiros rors 310,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mine ...
ral do Ministério da Agricultura.
Art.- 4,° - Revogam-se as dísposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945.
124,° da Independência e 57.0 da República.
GE'IULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N,' 19,069 DE 2
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro José Calhau Coimbra a
pesquisar pedras
coradas, mica e associados no municipio de Conselheiro Pena, no Estado de Minas Gerais.

o Presídent da República usando
da atribuição que lhe confere o art, 74,
letrr- a, da Constituiçâo e nos têrmos
de Decreto-lei TI,o 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) decrera:
Art. 1.0 - Fica autorizado o cidadão brasileiro José Calhau Coimbra a
pesquisar pedras coradas, míca: e associados no .Iugar denominado Córrego Rochedo, no Distrito de Penha do
Norte, município de Conselheiro Pena,
no Estado de Minas Gerais, numa
área de quarenta e nove hectares e
trinta e cinco ares (49,35 ha) , delimitada por um paralelogramo, que tem
um vértfce a quatrocentos e dois metros
(402m), no rumo magnético oitenta e
seis graus nordeste (850 NE), 'da con..
fluência dos córregos do Pedro Barbosa e do Rochedo, e os lados que divergem dó vértice considerado têm, a
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partir dêle, os seguintes comprimentos
"e rumos magnéticos: quinhentos metros (SOOm), treze graus e quinze minutos sudeste (13° lE-' SE); mil metros (1.000m), oitenta e seis graus
nordeste (860 NE'.

Art. 2.° - Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código -e Minas.

Art. 3.° - O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
quinhentos cruzeiros

«xs

500,00) e

será transcritc no livro pr6prio da
Divisão dê Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.°· da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.o 19.070 ~ DE 2
DE JUNHO DE 1945
Autorize o cidadão brasileiro Labib
couxto sâutor a pesquisar colcóreo
e associados, no Municípío de Pratsrpolis, Estado de Minas Gerais .

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe -ontere I) ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei 11.0 1.985, de 29
de janeiro de 19q,O (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
braailciro Labib Calixto Matar a pesquisar calcárec e associados, numa
área de trinta e dois hectares, oitenta
e oito ares e sessenta centdares
(32,3860 ha) , situada no distrito de
Itaúdc, Mi.nas, Município de Pratapolís, Estado de Minas Gerais e de~
hmítada por um pentágono que tem
um vértice a trezentos e oito metros
(308m), rumo vinte e seis graus nordeste (260 NE), do quilômetro cento
e quarenta e cinco (krn. 145) da, Companhia Moglana de Estradas ("J Ferro,
ramal de Passos, e os lados a partir
dêsse. vértice, com os seguintes COID~

EXECUTIVO

primentos (.> rumos: quinhcntcc e vinte
e cinco metros (525m>, quarenta. e
nove graus sudeste (49 0 SE): trezen..
tos e quarenta metros (340m), setenta
e sete graus nordeste (77 0 NE); setecentos e dezoito metros (71Srrü. doze
graus e trinta minutos noroeste
(120
30'
NW;
trezentos metros
(300 m) , sessenta e quatro graus e
trinta minutos sudoeste (640 30' SW);
quatrocentos e trinta e dois metros
(432m), quarenta e quatro graus e
quinze minutos sudoeste (.go 15' SVi) .
Art. 2.°. Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntíca dêste decreto, pagara a taxa de
trezentos e trinta cruzeiros (Cr$ 330,00)
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.°. Revogam-se as díspostçôes
em contràrto.
Rio de Janeiro, 2 de Julho de lN5,
124.0 da Independência e 57.0 da' República.
GETULIO

Apolonio

VARGAS.

Sales.

DECRETO N.oI9.071 DE 2
DE JULHO DE 1945
Autoriza a cidadã brasileira. Serbelína de Almeida Pinto a oesq1â.'<:J,r
feldspato no Municipio de M1lcil~s
Barbosa, no Estado de Mi,'tas Gerais.

o Presidente da República. usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo ~'4, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0. Fica autorizada a cidadã
brasileira Serbedna de Almeida Pinto
a pesquisar feldspato no lugar denominado Mundo velho. no dtstrttc de
.Santana do Deserto, no Município de
Ma.tías Barbosa no E:~'tado de Minas
Gerais, numa área de vinte e três

hectares e .cínqücnta

}~r0S

(23,::"::> haJ,

'ATOS DO

delimitadâ por uma circtmtetrêncía de
oitenta e seis metros e cinqüenta centímetros <86,50m) de raio, CU,IO centre
está a dois mil cento e doze met'..os
e cinqüenta, centímetros <2.112.50mJ •
no rumo setenta e nove graus e trinta
minutos nordeste (79° 30' NE) magnético, do marco quilométrico cento e
quarenta e nove (km 149) da The
teopoldina Rai1way CP Ltd., no ramal de Viçosa, trecho Erlceíra-Oàndido-Ferreira.
Art. 2.°. Esta autorização é -outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas.
Art. 3.°. O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autên'ttca dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros cors 300,00) e será
transcrito .no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura
Art. 4.0. Revogam-se as dísposíçôes

em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1845,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO

Apolonio

39

PODER EXECUTIVO

VARGAS'.

rumo sessenta e oito graus norc.e-te <68° NE) mngnéttco ue confluência dos córregos S -tome e Sapo.
e os lados, a partir -tesse vartíce. têm
O~ seguintes
comprtmentos ~ rumos
magnéticos: quatrocentos '--~ quarenta
metros (440 mi , norte (:\j"): quatrocentos e trinta e cinco mera-os (435m)_
sessenta e cinco graus e trtnrs minu-

110

tos nordeste (65° ·30 NF;)' ceiséentos
e vinte metros <620 rm , snl IR); qua-

trocentos metros (400 m. , oeste <W).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagara a t axa de cecentos cruzeiros (CrS 30lJ,OO.l, e será
transcrito no livro próprio (1.1 Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura
Art. 4.° Revogam-se cs disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945,
124.° da Independência, e 57 da RepúI.)

blica.

Sales.

Apolonio Sales.
DECRETO N.o 19.072 - DE' 2 DE
JULHO ns 1945

DECRETO N." 19.073 -

DF 2 DE

JULHO DE 1945

Autorizá os cidadãos brasileiros Antonino Venceslau Gomes, e Durval Otá:via G-rossi a pesquisar m'ca c essedados no mumicipic de Raul Soares,
no Estado' de Minas Gerais

li utoriza o cidadão brasíieiro Tripo!i
Francisco Gonuienei c; nesoun.ar calcário e assoczados no m!':n:i('ipio de
Jaguaripe, no Estado 10 ccatua

o Presidente da Rcpúnlíca. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constrrutcàc e nos
têrmos do Decreto-ieí n.' J. 985, de ~u
janeiro de 1940 {Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Ficam autortxadcs os cidadãos brasileiros Antonino VI r. ceslau
Gomes e Durval Otávio Grossí a pesquisar mica e associados numa área'
de vinte hectares e vmt» ., f>.<' (20.20
haj , situada no lugar denorr-madc São
Vicente, no distrito ele vermelho Vp.-'
lho, no municípío de Ratu Soares. no
Estado de Minas Gerais, e delimitada
pot um quadrilátero, que -em um vertfr-e a oitenta e .cinco metro- l85 m) ,

o Presidente da :~,f'pú(lli""a usando
da atribuição que lhe confere o artigLJ 74, letra a, da consta Ul"PO e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (CO digo ce Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado C' ctdadâo
brasileiro 'I'rlpoli Francisco Gaudenzi a
pesquisar calcário e associados numa
área de cento e cinqüenta hectares,
quarenta e seis ares e cmcüenta centiarcs 050,4.650 nar , 8i:-"l8,(1,1 no distrito de Camassandt, município de Jaguarípe, no Estado (la Deh!a, e delímitada por um polígono retilíneo irregular, que tem um vécttce a ottocen-

de
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tos metros (800 m) , nJ rt.mo magnéttcc cinqüenta e seis ;~T"!'l;S sudoes-te (560
S\V) , de um aflornmcn-o . rte rocha
granítica, à margem direita do rio
Itapecerica,na foz, e os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil seiscentos e quarenta
metros (1.640 fi). setenta e oito graus
nordeste (780 NE); setecentos e vinte
metros (720 m) , setenta e nove graus

têrmos do Decreto-lei TI.o ::'.'9ô5, de 29
de janeiro de 1940 '(Código de Minas) ~
Decreta:

Art. 1.° - Fica autorizado o cldadâo
brasileiro- Artur Herman Lundgren a
pesquisar calcário no distrito e municipio de Paulista, Estado de Pemambuco, em três (3) diferentes áreas,
perfazendo um total de trinta e três
hectares e quarenta e oito ares (33,48
0
sudeste (79 SE); oitocentos e vinte
ha) , assim definidas: a primeira ; L:.'.)
metros (820 m) , oitenta e dois graus com onze hectares e setenta e cinco
nordeste (820 NE) ; seiscentos e sessen- ares (11,75 haj , está situada ')0 lug.tr
ta metros (660 mj , oitenta e cinco
denominado Prazeres e é denru.taca
graus nordeste (850 NE\. setecentos por um hexágono irregular, que tem
.metros (700 mj , sessenta e nove graus um vértice a seiscentos e sessenta e urn
nordeste (690 NE); quínncntos e vinte metros (661m). no rumo magnético
metros (520 mi , oitenta e sete graus trinta e seis graus nordeste C:36° NE).
nordeste (870 NE); oitocentos e ses- do, canto noroeste (NW) da Igreja.
senta metros <260 m. cinqüenta e três Nossa Senhora dos Prazeres, e os lados,
graus sudeste (53 0 ,SE) . cinco mil e
seiscentos metros (fi. '~OO rm, oitenta a partir do vértice considerado, têm
os seguintes comprimentos e rumos
e nove graus sudoeste amo SW).
Art. 2.° Esta autorização é outor- magriétícos: duzentos e cinqüenta e
gada nos têrmos estanelecí-tos no Có- dois metros (252m). trinta graus nordeste (300 NE); trezentos e dezesseisdigo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de metros (316m), sete graus nordeste
pesquisa, que será uma da autêntica (70 NE); duzentos e sete metros
(207m), setenta e oito graus noroeste
dêste decreto, pagará ct taxa de mil
quinhentos e dez cruzeiros (Cr$ .•..
(780 NW); duzentos e setenta e cinco
1. 510,00), e será transcrito no livro
metros (275m). doze graus sudoeste
próprio da Divisão Je Fomento da
(12° SW); duzentos e dezessete metros
Produção Mineral do Ministério da (217m), vinte e dois graus sudoeste
Agricultura.
(22 SVV); duzentos e um metros (201
Art. 4.°. Revogam .se 'lo') dísposlçôes m) sessenta e um graus sudeste (610
em contrário.
SE) ; a segunda (2.:1.) com onze hecteRio de Janeiro, 2 de julho de 1945, res e oitenta e cinco ares (11,85 ha) ,
124.0 da Independência f' 67 ~ da Ropú- está situada no lugar denominado Paublica.
lista e é delimitada por um hexágono
GETULIO V,'111"'.\5.
irregular que tem um vértice a cento
Apoumío sauss.
e oitenta metros (180 mj , no rumo
oito graus sudoeste (8 S'Vl) do canto
oeste (W) do primeiro <1.0) pavilhão
do Hospital do Isolamento, e os lados,
DECRETO N.' 19.074 - DE 2 '
a partir do vértice considerado, têm os
DE JULHO DE 1945
seguintes comprimentos e rumos magAutoriza o cidadão brasileiro Artur
néticos: duzentos e quarenta e quatro
Herman Lundgren a pesquisar caimetros (244 m) , onze graus sudeste
cárie no muaucuno de Paulistu, Es(11° SE). cento e sete metros (107 mj ,
tado de Pernambuco.
vinte e três graus sudeste (23° SE). dttO Presidente da República usando zcntos e oitenta e quatro metros (284
m) , sessenta e, seis graus nordeste (660da atribuição que lhe' confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos !'fE); sessenta e cinco metros ~65 rm,
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quarenta e três gn~us nord~ste (43 0
NE); trezentos e trmta e cinco metros (335 rm , vinte e quatro ~T:;l.US noroeste (24° NW); duzentos e noventa
e dois metros (292 m) , sessenta e cinco
graus sudoeste (65° SW); a .terceira
(3.a) com nove hectares e OItenta e
oito ares (9,88 ha) , está situada no
lugar denominado Jaguaribe e é delimitada, por um octógono irregular,
que tem um vértice a mil e quarenta
e cinco metros (1.045 mj , no rumo
magnético um grau sudoeste (lo SW);
do canto sudeste (SE) da Igreja de
são Bento e os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: vinte
metros (20 m) , quarenta graus, sudoeste (400 SW) ; cento e oitenta e cinco
metros (185 m) , trinta e Bete graus
sudoeste (37° SW); quatrocentos-e
'cinqüenta metros (450 m) , trinta e
'cinco graus sudeste (3~0 SE); quatrocentos e vinte e cinco metros (425 In),
vinte e' sete graus nordeste (27° NE);
cinqüenta e seis metros (56 m) , oitenta
e seis graus sudoeste (86° SW): jitenta e oito metros (88 m) , quarenta.
graus sudoeste (40° SW); cento e dez
metros (110 m) , quarenta e quatro
graus noroeste (44~ NW); duzentos e
sete metros (207 m) , quarenta e dOIS
graus noroeste (42 0 NW).
Art. 2.° - Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6digo de Minas.
Art.' 3.° - O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trcsentes e quarenta cruzeiros ~Cl:$ ..••
340,00) e será transcrito no üvro própríc da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrí, cultura.

Art. 4.° ...:.. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.

DECRETO N.' 19.075 DE 2
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Alvaro
Remijo Rubens Perrone a pesquisar
calcário e «ssccâcdos, no município
de Maruim, no Estado de Sergipe.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere ,) J.,X'tigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1. 983, de ~9
'de janeiro de 1940 (CÓdigo de Minas).
decreta:

Art.

'to - Fica autorizado o cidadão

brs..silelro Alvaro Remí]o Rubens Per-

rone a pesquisar calcário e assoctucca
numa área de trezentos e trinta e sete
hectares (337 ha) , situada no distrito
e município de Maruím, no Estado de
Sergipe, área essa delimitada por um
polígono místíltneo, que tem um vértice a quinhentos metros (500 -n r , no
turno .verdadeíro trinta graus sudeste
(30 0 SE), do centro da ponte da estrada de rodagem sôbre o rio aercme,
e os lados, a partir dêsse vértice, 'tê.n
os seguintes comprimentos e rur 'V)S
verdadeiros: cinco mil metros (5.000
mj , leste (E) ; mil quatrocentos e trinta metros (1.430 m) , sul (SJ. O lado
mtstilineo da poligonal é a margem esquerda do rio .Sergtpe, compreendida
entre a extremidade do último lado e'
o vértice de partida.
Art .. 2.° - Esta autorização é outorgada nos termos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° - O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a. taxa de
três mil trezentos e setenta cruzeiros
ccrs 3.370,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Mímstórto da
Agricultura.
Art. 4.0 E' levada a crédito da Oonem contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57.' da República.

GETULIO VARGAS.

Apalanio Sales.

Apolonio Sales.

GETULIO VAEGAS.
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DECRETO N.o 19.076 DE 2
DE JULHO DE 1945
Autoriza o aaoaao brasileiro Leopotdino Camilo da Silva a pesquisar
mico. e associados no município de
Senador Firmino, no Estado de Mi-

nas Gerais.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o 11~'
ttco 74, letra a, da Oonstdtuíçâo e nos

têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado' o cidadão
brasileiro Leopoldino Camilo da Silva

a pesquisar mica e associados nurna
área de cinqüenta e oito hectares ,(58
haj , situada no imóvel denominado
São João, distrito de Bras Pires, município de Senador Firmino, 110' Esta-

do de Minas Gerais, área essa delí ~
mitada por um hexágono Irregular,
que tem· um vértice na confluência
dos córregos Mãe Dágua e José Coelho, e os lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos' e trinta e cinco metros (435 m) , trinta' e
sete gra-ta nordeste (37° NE); novecentos e setenta e dois metros
(972 mj . dezessete
graus noroeste
(17° NW): trezentos e noventa e dois
metros (392 mj , setenta e dois graus
noroeste (72° NW); trezentos e noventa metros (390 mi , três graus. 3Udoeste (3° SW); novecentos e oitenta.
e cinco metros (985 mj , quinze graus
sudeste (15° SE); cento e noventa
metros (190 m) , setenta e dois graus
sudeste (72° SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de' Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
quinhentos e oitenta cruzeiros cOruzeiros 580,00) e será transcrito no livro próprio aa Divisão ôe Fomento
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945.
- 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO

VARGII.S.

Apolonio Sales.

:EX~CUTrvO

DECRETO N.o 19.077 DE 2
DE JULHO DE 1945
Autoriza os cidadãos brasileiros José
Vicente Ribeiro e Vicente Raimundo
Santos a pesquisar. caulim e associados no municipio de Cláudio, no
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cídadàos brasileiros José Vicente Ribeiro
e Vicente Raimundo Santos a pesquisar caulím e associados numa área de
dezessete hectares, quarenta e oito
ares e vinte e cinco centiares (17,4825
ha), situada em Serra do Ouro Fala,
distrito da cidade e município
de
Cláudio, no Estado de Minas Gerais,
e delimitada por um pentágono, que
tem um vértice na confluência dos
córregos Dôce e Ouro Fala, e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e vinte e cinco metros
(125 mj e dois graus sudeste (2° SE,;
quatrocentos metros (400 m) . e trinta
e seis graus e trinta minutos sudeste
(36 0 30' SE);
quatrocentos metros
(400 m) , trinta e cinco graus nordeste .(35° NE); quatrocentos e dez
metros (410 m) , cinqüenta e quatro
graus noroeste (54° NW);· trezentos e
dois metros e cinqüenta centímetros
(302,50 m) , quarenta e dois graus e
trinta minutos sudoeste (42° 30' SW) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de "Minas.
Art. 3,° O título da autorização de
pesquísa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (CrS 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divtsão de Pomento da Producâo Mineral
do Ministério da Agrtcultura..
Art. 4.° Revogam-se as disposições:
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945.
1:.14.0 da Independência e 57.° da
República.

-

GETULIO

V II.RGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N.' 19.078 DE 2
DE JULHO DE 1945

A.utori~rt

O cidadão ín'asiíeiro
Celso
Soares Lemos a pesquisar calcár~()
no município de Pratápolis, no Rstado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei TI.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 - Fica autorizado o cidadão brasileiro Celso Soares Lemos, a
pesquisar calcário numa área de
seis hectares, dezesseis ares e vinte
e três centíares (6,1.623 ha) , situada no imóvel Prazeres, no distrito e
município de Pratápolts, no Estado
de Minas Gerais, e delimitada por
uma linha, poligonal que tem um
vértice a quinhentos e cinqüenta e
nove metros (559m), rumo
nove
O"raus e oínqüenta :e oito minutos :mdeste (9° 58' SE), da confluência
dos córregos Agua Salgada e Caíetras e os lados, a partir dêsse vértice',
têm os eeguíntes comprimentos e
rumos: duzentos e vinte e nove metros(229m) ,cinqüenta e oito graus
e quatorze minutos sudeste (58° 14'
SE); duzentos e oitenta e cinco metros (285m), trinta graus e trinta. e
cinco minutos sudoeste
(30° 35'
SW); duzentos e setenta e dois metros (272m), quarenta e dois 'graus
e nove
minutos
noroeste
(420)
9' NW) ; duzentos e nove
metros
l20Sm), trinta e nove graus e vinte
e um minutos nordeste (39° '21' NE).

Art. 2.° - Esta autorização é
torgada -nos têrmos estabelecidos
Código de Minas.

01J~
UI)

Art. 3.0 - O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa

de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00)
e será transcrito no livro próprio ria
Divisão de Fomento da
Producâo
.Mineral do Ministério da Agr~c'ul

-tura.

Art. 4:° - Revogam-se as disposições - em _contrário.
Rio de -Ianeíro, 2 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.o 19.079 - DE 2
DE JULHO DE 1945
Autorize o cidadão brasileiro Ant6nio
de Barros Ma'ta a pesquisar calcá1·io e associados no município de
ltapeua no Estculo de São Paulo.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere- o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de

Minas); Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio de Barros Mata a
pesquisar calcário e associados em
terrenos situados no distrito e municipio de Itapeva, no Estado de São
Paulo, numa área de cento e quarenta
e quatro hectares é vinte e oito ares
(144,28 na) , delimitada por um poligano, que tem um vértice a trezentos e cinqüenta metros (350m), no
rumo oeste <W) do boeíro. na es·
trada de rodagem Itapeva-Camptnaeos-Veados, no ribeirão Tamanduá, e
os lados, a partir desse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos:
dois mil cento e setenta e cinco met1"OS (2. 175m) , norte (N); oitocentos
metros (800m), leste (E); duzentos
metros (200m), sul (S); setecentos e
vinte e cinco metros C725m). vinte e
nove graus sudoeste (29° SW); quatrocentos e dez metros (410ml, sessenta e um graus sudeste (610 SE);
mil cento e quarenta e cinco metros
(l.145m), sul (8); oitocentos metros
(SOCm), oeste CW-).
Art. 2.° Esta autorização é outorgado nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via autentica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
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quatrocentos' e cinqüenta cruzeiros
cors 1.450,00) e será transcrrto no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio

souee.

DECRETO N.· 19.0SÓ - DE 2 DE
JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro José
Fressato a pesquisar argila, caulira
e associados no município de Araucária, no Estado do Paraná.

noventa
tímetros
sudoeste
tenta e
graus e

e sete metros e oítcnta cc-i(297,a.Dm), vinte e oito graus.
(2aO SWl; duzentos e secinco metros (275m" sete
cinqüenta minutos sudoeste

(7· 50' SW) .

. Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos. no
Código de Minas;
Art. 3° O título da autorízaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntaca dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr8 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral cio
Ministério da Agricultura.
Art 4. ° Revogam-se às disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 19·~5.
124.° da Independência e 57.0 da:
República.
GE1'ULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o urf.igo 74, letra a, da Constituição e n03
têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código ce ~11i
nas); decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Fressato a pe~qulsar'
argila, caulim e associados no lugar
denominado Campestre, no dístrrto e
município de Araucária, no Estado
do Paraná, numa área de seta hectares e trinta e cito ares (6,3~ lia),
delimitada por um polígono que tem
um vértice à distância de duzentos
e setenta e cinco metros (275m), no
rumo magnético dez graus noroeste
(10° NW), do canto noroeste (NW),
do prédio de uma fábrica de massa.
de tomate, e os lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trinta e doís
metros (32m), sessenta e dcís graus e
cinqüenta minutos sudeste (62°50'S:;:;:\:
duzentos metros (200m) , quarenta
graus nordeste (400NE); quatrocentos metros C400m), quatorze graus e
cinqüenta minutos nordeste
.
(14°50'NE); oitenta e dois metros e
sessenta centímetros (82~60m), setenta e quatro graus e cinqüenta mínutos noroeste (74°50'NW); duzentos e

DECRETO N.· 19.081 - DE 3 DE
JULHO DE 1945
Altera a lotação do Ministério da
Fazenda

o Presidente da República, usando,
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constdtuíçâo, de...
ereta:
Art. 1.0 Fica alterada, na forma.
dõste decreto, a lotação numérica das
repartições atendidas pelos QuadrosPermanente e Suplementar do Ministério da Fazenda.
Art. 2.° A carrelra de Engenheiro·
passa a figurar apenas na lotação permanente, com 92 cargos, assim dístríbuídos:

Delegacia
Delegacia
Delegacia
Delegacia
Delegacia
Federal
Delegacia
Santo.
Delegacia

do S.P'.U. em Alagoas
do S. P. U. no Amazonas
do S. P. U. na Bahia ..
do S.P. U. no Ceará.
do S. P. U. no Distrito

22
3-

1
·16

do S. P .U. no Espírito
do S. P. U . em Goiás

3·
1
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"Delegacia do S. P. U. no Maranhão
Delegacia do S. P . U . em Mato
Grosso
Delegacia do S. P . U . em Minas
Gerais .' -'......................
Delegacia do S.P.U. no Pará.
Delegacia do' S.P.U. na Paraíba
Delegacia do S.P. U. no Paraná
Delegacia do S.P. U. em Per.nambuco .
Delegacia do S.P.U. no Piaui..
Delegacia do S. P . U . no Rio.
Grande do Norte
Delegacia dc . S. P . U.
no Rio
Grande do Sul
Delegacia do 'S.F.D. no Rio de
Janeiro .
Delegacia ,do S.P.U. em Santa
Catarina,
Delegacia' do S.P.U. em S. Paulo
Delegacia do S.P.U. em Sergipe
Tesouro Nacional
Serviço do Patrimônio da União
(sede) .
Divisão de Obras

3
1
2
3
2
2

4
2

3
3
4

3
4
2

12
12

Art. 3.° Em conseqüência do disposto no artigo anterior, a lotação' das
repartições atendidas pelos Quadros
Permanente e Suplementar, do Ministério da Fazenda passa a figurar com
um total de 12"786 cargos, sendo 9.913
na lotação permanente e 2.873 na lotação suplementar.
Art. 4.° Fica alterada a lotação nominal das repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar
do Ministério da Fazenda, para o efeito de serem lotado: na Divisão de
Obras, do Tesouro' Nacional, os seguintes Engenheiros: Ari Fontoura
Azambuja, Aristides Ferreira de Figueiredo, Petrônío Barcelos, Adernar
Barbosa de Almeida Portugal, Bento
Fleury da Rocha, Homero Duarte,
Afonso Celso Marcham], e Renato Vieira Willíngton.
Art. 5.° tJ::ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.

DECRETO N.' 19.082 - DE 3 DE
JULHO DE 1945
Altera a lotação do Ministério do Trabalho, Ltuiustria e Comercio

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' .artígo 74, letra a, da Constituição, decreta;

Art. 1.0 Fica alterada, na forma
dsête decreto, a lotação numérica -das
repartições atendidas pelo Quadro
único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2.° Passa a carreira de Arquivista afigurar, na lotação permanente.
com 25 cargos, assim distribuídos:
Conselho Nacional do Trabalho
Serviço de Administração ..... ; 5
Departamento de Adrntnístraçâo
Serviço de .Oomunicaçôes ..... 10
Departamento Nacional de Indústria "e Comércio
3
Departamento Nacional de Imígraçâo (sede)
'.. . . 4
Serviço de Documentação
3
Art. 3.° Com as alterações do artigo anterior, passa a Iotaçâo numérica
das repartições atendidas pelo Quadro
único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio a figurar com um
total de 1.885 cargos, sendo 1.708 na
lotação permanente e 178 na lotação
suplementar.

Art. 4.° Fica alterada a lotação nominal do Quadro Único do Ministério do Trabalho. Indústria e Comércio, aprovada pelo Decreto n.c 17.594,
de 17-1-45, para o efeito de lotar, no
Departamento Naciona.. de Imigração
(sede), o arquivista Edgard Simões
Correia.
Art. 5.° zste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57.° da República.

GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

Alexandre Marcondes FUho.
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DECRETO N.O 19.083 DE 3 DE
JULHO DE 1945
Dispõe .sôbz'e Tabelas Numéricas Ordinárias e Suplementares de Ertranumetário-mensalista na Dioisão de
Fomento da Produção A nimui, do
Ministério da Agricultura.

o Presidente da Repúbltea. usando
da atribuição que lhe confere o art. '14,
letra a, da Constituição,

Decreta:
Art. LO Ficam criadas, de "contormldade com a relação anexa, as 'I'abelas
Numéricas Ordinária'; ce Extranume-

rário-mensalista da sede da Dívfsão do
Fomento da, Produção Arúmal. do _MInistério da Agricultura,e ele ~U~,5 Inspetorias Regionais em Bagé. Barbacena, Belém, Gatu, Fortaleza, Pedro
Leopoldo, Ponta Grossa, Pinheiral, São
Carlos e Tigípló.

Art. 2.° Fica crta-í« de conformidade
com a relação anexa, a Tabela Numérica Suplementar de Extranumerariomensalista da Inspetoria Regional em
Pinheiral.

Art. 3.° As funções transferidas continuarão preenchidas pelos seus atuais
ocupantes, cujos nomes constam da relação anexa.
Art. 4.° Ficam suprimidas ar, Tabelas Numéricas Ordinária e Suplemental' de Extranumerário-mensansta da

Divisão de Fomento da Produção ArJ-

mal.
Art. 5.° A despesa com a execução
do dispôsto neste decreto, na. mipcr. tãncía de crS 252.000,00 (duzentos e
cinqüenta e dois mil cruzeiros anuais
correrá, no presente exercício, à conta
da Verba 1 - Pessoal, Consígnaçâo II
- Pessoal Extranumerário, Subcunelgnação 05
Mensalistas, Anexo
n.o 14 - Ministério da Agrícultura ti')
Orçamento Geral da República para
1945.
Art. 6.0 âate Decreto entrará em vi-

gor na data de sua publicação
Rio de .raneíro, em 3 de julho de
1945; 124.° da Independência e 57.0 da

República.
GETULIO VARCAS.

Apolonio Sales,

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO ANIMAL- DIVISÃO DE FOMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL"INSPETORIA REGIONAL EM BARBACENA
.
TABELA NUMÉRICA ORDL"IÁRIA

-

I
SITUAÇÃO ATUAL

Número

i

de
funções

I
I

I

Séries funcionais

i

) Referência

I
I

!

1
1

I Auxiliar de Escritório CD·I
I F. P. A.) • • • • • • • • • , , • • • I!
! Auxiliar de Escritório (D.!
1 F. P. A.) " ............ 1

I

I
,i

1

! Feitor

(D. F. P. A.) _....

de ,I
funções !

I

1
VIII I Ordinária
!
VII I Ordinária
I
I

j Praticante de Escritório

I

F. P. A.)

1

1
I

VI

I
1

I

Trabalhador (D. F. P.

I
A.) i
I
I

!
1

1

2

I

1

II
I

1

I'

(D.I

. ···.·· .. ·.···1

II

1

Ordinária

1
I

V

I

Aiucilior de Escritório
• • • • • • • • • • • • • • : ••••• , •••••• ,

1
,
i

1

.. ··························1

I
I

Feitor

I

,I . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . • . . . • • • • ,I

I

1

I
I

I

,

4 i
---I
11. 4

[i
,i

Ordinária I1

1

1

·••••·••····•••· ...... ·· .. 1

1

I

J

---[

!
VIII 1
!
VII I
1
1

I
I
VII I

I
1

Tabela

~
~

o
~

~

I

I

I
.............. .. ... .........I
I
i
I
I
I
Trabalhador
I
I
Praticante de Escritório

i
t

I
I

1

I

I

I Ordinária 11

I
I
I
I
i
I
I

I
I

i Referência

Séries funcionais

1

II

1

PROPOSTA

t

I

1

I

1.

Número

Tabela

,

I

1

4

1

I'
I

I

1

1

SITUAÇÃO

I

VI

V

...,".
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TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
~

.~--~

~-~

..'..... ..

SITUAÇÃO

PROPOSTA

Número I
de

Séries funcionais

Séries funcionais

Tabel~

funções )

I
I

I
1

I

I

Feitor <D.F.P.A.)

I

I

-

I
·······1

VII

I
I

I
I
I
I Praticante de Escritório (D.I
I,
, F. P. A.) .............. 1I
I
I
i
I
I
,I

I

Ordinária;

I

VI

I
I
I

I

1

Ordinária

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
VII

1
I

I
I
I
I

Armazenista
I
I ..........................:I

I

VII

I

I .......... ····· .. ···········1
--I
I

I

I

I
,I
I

I
I

2

1

.

.

Praticante de Escritório

i
! '

1

I

I

I

I
I

I
I ..... ·······················1
f
I

I

2

I
I
I
I

Feitor

I

I

I
I
I

I

1

,I

I

I
VII

I
I
I
I

I

I

I

'I'abela.

I

I
I

I

I

I

I

I
I
I

I
I
I
I
I

!

I

I

2

'I
I
I Referência!

I

I,

g;

..

SITUAÇÃO ATUAL

I
I

SEDE

_.

I

--

~

cc
~

o

»a

~

I
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TABELA N:UMÉRICA ORDINÁRIA

,'"

-

~

>

~

'fi

I
~
~

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções'

1

I

I.
I
I
I

Séries funcionais

1
I Auxiliar

I Referência
I
I

de Escritório (D·I

.............. 1

1

) Praticante de
I F. P. A.)

I
I

1
Escritório (D.l
.............. 1

~

Trabalhador (D. F. P. A.)

1

I
I

I

I

I

I

1
1

I
I

I

I,
1

I
Ordinária

2

VI

I

I
I
I
I

1
1

I

Auxiliar de Escritório

I

1
1

I

I

I
I

Praticante de Escritório

I

I ····························1

I

1

1

I

I

I

Ordinária

I

II ···············.··············11I

I

I

I

1
I

I Referência I

I
I
VII I
.I
I
I

II

2

I

1

1

1

I~

I

I
1

1

I
Séries funcionais

!

1

,

VI

I

\

Número \
de
I
funções i

Tabela

I
I
I
I
I

1

I

1
I
1

I
I
I
I
VII I Ordinária

I

II
2

1
1
1
1

F. P. A.)

'"

.

.

I

Trabalhador

I
I
1

1 ............................ /.
I
1
1
I
I

I

VI

Tabela

~
8

i

I

VI

I
I

it
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TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

Número I
de
I
funções I

I
I

1

Séries funcionais

I Agrônomo
I

1

II
I

I
I
I

I

I

I

.

(D. F. P.

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
I

I
I

I

I

I Referência I

I

I

I

I

A.).II
I

XV

I

I

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I

I

4

I

i

I
I

de
funções

Tabela

I Ordinária

I
I

I
I
I

Número'!

4

I

I
I
,

1
1

I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I

I

I

I
I

I
3
3

I
I
Séries funcionais
I Referência
I
I
I
Agrônomo
I
............................ 1
XV
I
I
I
I
Armazenista
I
I
VII
····························1
I

I

Auxiliar de Escritório

I

I

I

I
I
I

I

I
I
I

I

I

I
I

i

I

I

I ····························1
I

I
I
I
I
I.
I
I
I

I

,I

VII

'1

I

I

I,

Tabela

~

g

i

~.

I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

I

I

I
I
I

I
I
!
I

II
I

I
i
!
I

I
I
I
I
1

I
I

I

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I.

2

1
1

I

\

\

\

I

\ .......................... :

I
I

I

,

I
Feitor

!

I

I
I
I
I
I

\ ............ , ............. 1

I

1

I

1

1
1

VII

I

Praticante de Escritório

I

VI

i.

Veterinário

1
1

I
I

\ . . . . . . . . . .............. 1

I

XV

~

i
"o
'"g
~

~

I

!
I

1

I
I
I

II

1

I

I

I
I
!
I
I
I

I

I
I

I
I

I

I

1

I1

. I

I

!
I

I
I
I
I
I

I
I

I
I

I .· .. ···· ... ·.····· .. ···.····1

I

VII

I

I
I
I
I
I

I

I
I
I

Auxiliar de Campo

I

I

1

I
I
I

2

I
I
I

I

"'

f;I
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TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO

PROPOSTA

Número 1
de

1

Tabela

Séries funcionais

Tabela

funções I

_I
1

~

I Auxiliar
de
F. P. A.)

"

Ordinária

o

_I

i

1

2

\ Feitor

1

I Feitor

-,
.
I
I
2
pr::ic;~t~~e ~.c.r.i:~~~~. ~~. I
1

1

5

I

\ Trabalhador (D.F.P.A.)

I
I
I
I

.1
I
I

I

V

I
I
II
II

I

I

1

i

I
VI I Ordínárta

2

I

Praticamte . de Escritório

1

--I

I
,I
5!
\
5 I

I

2

Ordinária

I

Trabalhador

r
I

'I

I
'
(I
II

VII
I
I

I
I
I

V

I

I

~
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SITUAÇÃO ATUAL

Número

de

I
I
I

Séries funcionais

funções I

.I
I
I
I
I
I
I

3

[
I

,I

I
I
I

de Escritório (D·I

F. P. A.)

I
.............. 1
I
I
I
I
I

Trabalhador (D.F.P.A.)
Trabalhador (D. F. P. A. )

I

I
I
I Referênçía
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I Praticante

SITUAÇÃO PROPOSTA

·1
I
·1

!

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

Número I

de

Tabela

I

I

funções I

1

I

I
I
I
I
I
VI I
I
I
I
I
I
VI I
I
V I

!

1

8

Ordinária
.

8

Ordinária

2

Ordinária

1

3

I
I
I
I

Séries funcionais

Auxiliar de Escritório

I
I
1

I

Referência

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I

I

I! ····· .. ·· .. ·· .. ··· .. ········1II

VII I
I
I

I
I
I
···················· .. ·· .. ··1
I
I
I
I
I
I
I
Trabalhador
I
I
I
I

I

I
I
I

Praticante de Escritório

I ..·..········· ..·.... ···· ..·1

i ......................,..... I
1

I
I

I

Vl

I
I
I

Tabela
~.

g

s

i

I

I
I
Vl

I
I
I

I
I

V I
I

&!

~
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..
SITUAÇÃO ATUAL

Número \
de
I
funções I

1

Séries funcionais

I
I

1

I

I Referência I

1

[

I
I
.. ·1
I
I
I

(D.F.P.A.)

1

I

1

1,

I Auxiliar

1

I Auxiliar
I F. P.

1

F. P.

XV

.............. 1

VIII

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

VII

1
I

1

I Ordinária
I Ordinária

I

I

I
I
(D.I

I

A.)

. . . . . . • . . . • • • •1

VI

I
I
I

I

I

I

I

1

1

I

I

1

I

1

. 2

I

I

F. P.

I

1

1

I

I

I

I

I .
. Praticante de Escritório

1

I

1

Agrônomo

1

Ordinária

I
I

I

I
I

I

I

I
I

I
I Referência I

I ······ ...... ········· ...... ·1I

I

I

Séries funcionais

I

II '
,
I Ordinária
I

de Escritório (D·I
A.)

Tabela

I

I

A.)

I

Número I
de
1
funções I

I

de Escritório (D.[

I

2

I
I

I

I Agrônomo

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Auxiliar de Iãscritório

1

I

-:1

I

XV

1

VIII'

I
I

VII

i

'I

1

I

I

I
I
I

I
I

I

1

I

Praticante de Escritório

I
I
I

I

I
I

I ...... •·• ........ • .. •••• .. ··1
I
I
I ·...... · .. ···· .. ·· .... ······1
I
I
I
I

I

I

........ , ................... [
I

I
I

I

VI

I
I
I

I

I

Tabela

~
"o

g
~

~

I

1

I

2

I Trabalhador

I Trabalhador

I

I
I
I
(D.F.P.A.J .. I
I

m.F.p.A.)

II

"I

I
I

1

1
1
Trabalhador
I
I
I
I
I .. ··· .. ··· .. ·.... ···········1

VI

2

\ ............................ :

V

I
I
1

I Ordinária
I
V I Ordinária

VI

I
I
I

3

I

I

I

I

'\

I
Séries funcionais

I
I
1

1

I

J

Escriturário

(D.F.P.A.)

1
1
I
I

~~

"

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

o

I
I

I

I

II

i

I

I

I

I

I

I
I
.1

xm I

I

1

I Referência. I
I
I

I

I
"I
I

I

SITUAÇÃO ATUAL

Número I
de
I
funções l

I
I

I

I

Tabela

Número
tie

Séries funcionais

funções

Suplem.

1

I

I Escriturário

I
I

I Referência I

I

.. ·.... ·......
·1
" I

XIII

-Tabela

i

I

I

g:
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TABELA NUMÉRICA ORDINÁIll

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I

I

I Referência

Séries runctonats

I
I

I Auxiliar de Escritório (D.

I
I
I
1

I

I

r

I
1

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
I
I
I
IX

I
I

I

I Praticante de Escritório (D·I

1

I
I

............ ..I
1

VI

I
I
I

"

3

Trabalhador

1

I
I Trabalhador

I

(D. F. P

. A. )

(D.F.P.A.)

-

I

·1
I
·1

I
I

I Ordinária

I

I

VI
V

I
I

1
1

I

I
I
I

I

Séries funcionais

;

I

I

I Referência I

I

Ordinária

1
1

I Ordinária

3

I

I
I

Ordinária

1
4

.Auxiliar de Escritório

I
I
I

·.... ···· .................. ·1
Praticante de Escritório

I
I
I

...... •• .. • .......... ••• .... 1

II

IX

Trabalhador

VI

I

I

I
I

I
I
I

I

I

I

·················
.. ·········1I
.

I
I
I

I
I
1

I
I
I

I
.......... ···· ............ ··1
I
\

I

I

I
I

I

!

I
I

11

I

I
I

I
I

I
I
I
I

I

1

I

.

I

I
I
I

NÚmero
de

funções'

I

1

F. P. A.)

Tabela

I
I
I

J

F. P. A.) .............. 1

I
I
I

VI

I
I

V

I

I

I
I

Tabela

~
15

g.
~

I
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.

-

I

SITUAÇÃO ATUAL

-

Séries funcionais

I
I

1

I

F. P. A.) .............. 1

I
I

1

I Feitor <D.F.P.A.)

2

II
1

1
••. .. . .1
1

Praticante de Escritório
F. P. A.) ... .......... .I

I

\

I
I

(D.F..P.A.)

1

VII

VI

I

Número 1
de
I
funções I

1
1

I Ordinária

1

i
1
I

1

I Ordinária

1

I

I

2
2

1

I

I

1
I

1

1

I

·1

1

I

VI

V

I Ordinária

I

1

1
1

I

2
2

Séries funcíonaís

Auxiliar de Escritório

1

I

1

I

I
I Referência
I
I
I
1

.... •·· .. ·• ...... •· .. · .. •.. ·1

1

I

I Ordinária

.. : .. 1

I 'Trabalhador- <D. F. P . A. )

Tabela

i

I
I
serve~te

I

I
VII I Ordinária
1

I
(D.I

I

2

1

I Auxiliar, de Escritório (D.I

I

1

I Referência

I
I

.

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

1
1

1

Numero 1
de
1
funções I

.
~

.

1
Feitor

1

.. ·...... ··· .. ·.......... ···1

I

I

I
I
I

I

1
I

Servente

I

····························1
I

VII

I

.... ··:.···· ................ 1

1
1

I

I
I
VI

VI

1
Trabalhaâor

1
1

I
VIII
1
I
1

1

1 Praticante de Escritório I
.. · ...... •.. •··· .......... ··1
1
\
I
1

I

I
I

V

I
I

I
I
1
1
I
I
I
I

Tabela

~
li

i

I

I
I

"'l
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SITUAÇÃO ATUAL

Número \
de

funções

I

Séries funcionais

1
I
I
I

1

I

2

II

I Referência I

I
I

I

de Escritório
F. P. A.)
..

I

I
I
I
X

I
I
I

de

funções

I

I Ordinária

I

I

1

I

VI

I

I

I

1
1
[

I
i
I
I

I

I,
,
I

1

I Ordinária I
I
I
I
I

Séries funcionais

I

,,

I

i
(D·I

.. ..........[

Número
Tabela

[

I
I
I

II Praticante
I

I
[

I
I

I

-.

SITUAÇÃO PROPOS!A

I
I

Auxiliar de Escritório (D_I
F. P. A.) ··············1

--

2

I
I
[

2

I

I

Auxiliar de Escritório

I
I

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

I

I Referência I Tabela

I

I

···························,1

I
I
I
I
Praticante de Escritório I
I
····························1.
.I
I

1

1

X

I
I
I
I
I,

,

VI

I

I

I

I

.. I

~
~

o

i

I
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Núnl.

.

I

1

I Séries funcionais 1\Referência.
funções
de

Armazenista

3

II .. .............. I1
[

,

1
1

-I
3

[

I
1

_1_1
1 I

XV

Armqzenista

I
I

...... •...... ·.. ·1

I
I
Auxiliar de Es- I
critórío
I
[
I
1 1 ................. l
-I
1
1 1
I

VII

I
[

1

1

-1
1.

Servente

1

1

I

1

1

-I

I
I

·.. ·............ ·1
I
I
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DECRETO N.o 19.084 -

DE 3 DE

JULHO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista do
Serviço Central de Transportes, dd
Secretaria Geral do Ministério dà
Guerra.

o Presidente de República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço Central de Transportes,
da Secretaria Geral do Ministério da
Guerra .
Art. 2,° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na impor-'
tâncía de Cr$ 72.000,00 (setenta e dois
mil- cruzeiros) anuais, correrá, no presente exercício, à conta de destaque da
Verba 1
Pessoal, Consignação
II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08
Novas admissões, etc., Anexo n.? 17 - Ministério
da Guerra, do Orçamento Geral da
República para 1945.
Art. 3.0 1tste Decreto entrará em
vigor- na data de sua publicação.
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VII

EXECUTIVO

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
VI

Rio de Janeiro, em 3 de julho de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.
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GETULIO VARGAS

Eurico G. Dutra
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DECRETO N.o 19.085-DE 3 DE JULHO
DE

1945

Cria junções na Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da -Base Aérea de. Florianópolis, da 5.a Zona Aérea, do 'Ministério da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 0,:tigo 74, da letra a, da' Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na Tabela
Numérica Ordinária de ExtranumerárÍo-mensalista da Base Aérea de
Florianópolis, da 5.a Zona Aérea,' do
Ministério da Aeronáutica, 6 funções
de artifice, sendo 3 na referência VII,
2 na VIII e 1 na IX e 2 funções de
mestre, referência XIII.
Art-. 2. 0 A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de crs 63.600,00 (sessenta e
três mil e seiscentos cruzeiros I
anuais, correrá, -no presente exercicio, à conta de destaque da Verba I
_ Pessoal, Consignação 11 - Pessoal
Extranuínerãrio, Subconsignação 08
_ Novas admissões, etc. - Anexo
n.c ,13 - Ministério da Aeronáutica;
'do Orçamento Geral da República
para 1945.
Art. 3.0 aste Decreto. entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.0 da República.
. GETULIO VARGAS

Joaquim Pedro Salgado Filho
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DECRETO N.o 19.086-DE 3 DE JULHO
PE 1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista da
Escola Nacional de químíca, do Ministério da Educação.

" O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
ArL 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola Nacional
de Química, da Universidade do Brasil,
do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2.0 , A despesa com a execução
do disposto neste decreto na importância de Cr$ 30.000,00 (trinta mil
cruzeiros) anuais, correrá à conta da
Verba I - Pessoal, Consignação n
- Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n.? 15
- Ministério da Educação e Saúde, do
Orçamento Geral da República, para
1945.
Art. 3.° ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.0 da R?pública.
GETULIO VARGAS

Gustavo Capanema
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DECRETO N.o 19.087 -

DE 3 DE JULHO

DE 1945
Dispõe sôbre Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário menSalista do Departamento Nacional
Saúde, do Ministério da Educação
e Saúde

de

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, na forma
da relação anexa, as Tabelas Numérí.cas Ordinárias de Extranumeráriomensalista das Delegacias Federais de
Saúde das 2.a, a-, 4.a, 5.a, s.-, 7.a e
8.a Regiões, tôdas do Departamento
Nacional de Saúde, do Ministério da
Educação. e Saúde.

EXECUTIVO~

63

Art. 2,° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 159.000,00 (cento e cinqüenta e nove mil cruzeiros) anuais
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal 'Extranumerário, Subconeígnacâo 05 Mensalistas, Anexo n.? 15 . - Ministérioda Educação e Saúde, do Orçamento Geral da República para
1945.

Art. 3.° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N.' 19.088 - DE 4 DE
JULHO DE 1945

DECRETO N.' 19.089 - DE 4 DE
JULHO DE 1945

Transfere a Tabela Numérica o-amaria: de Extranumerário-mensalista
do Departamento de Educação Física p'ara o Centro de Instrução do
Rio de Janeiro, ambos do Minísté~
.r io da Nlari17: h a.

Altera, sem aumento de despesa, aTabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Estrada de Ferro de Goiás, do Departamento Nacional de Estradas de
Ferro .

O Presidente da. República, usan-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da Estrada de Ferro de Goiás,
do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, do Ministério da vía-

do da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0. Fica transferida, para o
Centl'o de Instrução do Rio de Janeiro, a 'Tabela Nümértca Ordinária
de Extranumerário-mensalista do . Dep~rtamento de Educação Física, ambos do Ministério da Marinha.
Parágrafo único,
As funções que
constituem essa tabela. continuarão
preenchidas pelos seus atuais ocupan-

tes.
Art. 2.° 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Henriaue A.

cnuuiem

ção e Obras Públicas.

Art. 2.° :E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1945,
124.0:> da Independência e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima
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DECRETO N.' 19:090 - DE 4
DE JULHO DE 1945
A~ttoriza a Sociedade Salqema e De-

nvados Limitada a lavrar jazida d·e
sal-gema e associados no municípzo
de Palmeira dos truiics, Estado de
Alagoas.
o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, Icrra a, da, Constituição e nos têrmos do Decrcto-Ieí n." 1. 935, de 2f} de
Janeiro de 1940 <Código de Mtnas r c'e-

ereta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Socíedade Salgema e Derivados Limitada a !u-

vrar sc jazáda de sal-gema e associados
numa área de quatrocentos e cinqüenta
hectares (450 ha) , nos lugares denominados Lagoa do Canto, Lagoa Nova e
Lagoa, dos POI'COS, situados no distrito
e, munícípío de Palmeira dos índios,
Estado de 'Alagoas" área essa delímtcada por um retângulo, que tem um vertíce a cinqüenta metros <50 m: , na di.reçâo magnética cinqüenta graus nordeste l500 NE), do cruzamcn to das efjtradas para Lagelro e Palmeira. dos
índios, a doze quilômetros U2 krm
desta cidade, e os lados, que partem
cesse vertáce têm os seguintes oomprtmentes e orientações magnéticas; mil
quinhentos e cinqüenta. metros a ctnquente centímetros (1.550,50 rm , trinta
e sete graus e quarenta minutas sndeste (370 10' SE): dois mil novecentos e dois metros (2.902 rrn . cinqüenta
e dois _gt'aus e vinte minutos sudoeste
(52° 20' SW). Esta autortzação
.mtorgade mediante as condições conetantas co parágrafo único do art .. 28
'do Código de Minas e dos artigos 32,
·'33. 34 e suas alíneas. além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste decreto.
é

Art. 2.° O concessionárto da autorízação fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimenta do disposto no art. 68 do Código
de -Mínas ,

Art. 3.0' Se o concessionário da d,Utorizaçâc não' cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autortaaçáo de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38
do Código de Mínas .

ArC. 4.° As propriedades vizinhas
estão SUjeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra. na rorma d03 artigos 39 e 40 dn Dódíg'o de
Minas.

Art. 5.° O concessionário da .ausortzecêo serú Iíscehzadc pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.

_Art. e.o ,A autorfsaçáo de lavra te- .
rà por titulo êste decreto, que
sera
transcrito no livro próprio da Dívtsâo
de Fomento da Produção Mineral do
Mímstérío da Agricultura, após o pa'gamento da taxa de nove mil cruzeiros
<Cr8 9.000.00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1345.
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO rc.c 19.091 - DE 4
DE JULHO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Simâo
Roj té a pesquisar diamante e associados no município de Marabá, Estada do PaTá.
o Presidente da República' usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artdgo
74, letra a. da: Oonstituíçâo e nos termos do Decreto-lei 11.° 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minaai , de-

ereta:
Art. 1.° - Fica autorizado o cidadão
brasileiro Simâo Roffé a pesquisar djamante e associados no leito do canal dê
Jaú, do rio Tocantins. no distrito de
Itupíranga, município de Marabá, Estado do Pará, numa área de sessenta
e quatro hectares e cinqüenta ares
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<64,50 ha) , definida por um dodecágono
irregular que tem um 'vértice situado
nc confluência do Igarapé do- Jaú,
no canal de J aú e os lados, a
partir désse vértice, os seguintes

,DECRETO N.o 19.092 - . DE 1:
DE JULHO DE 1945
Aiitoriza 98 cidadãos brasileiros Aristides Fíumeíras -Campos e Lindolto
José TavG.tes a lavrar jazida de arateta no município de Santo Antônio
do Monte, no Estado de Minas Gerais

comprimentos e rumos magnéticos.
duzentos metros
(200
m) , cincüenta
cinco graus e trinta e cinco
l;ünutos nordeste (55° 35' NE); te-ezentos c setenta e cinco metros (3'15
m: , trmta e quatro graus e vinte e
o Presidente da República usando
cmco minutos sudeste (34° 25' SE l :
quatrocentos e vinte e cinco metros da atribuíçãc que lhe confere o ar tígo
74, letra o, da. Oonatítuíção e nos ter(425 m) , doze graus e vinte e cinco
minutos sudeste <12° 25' SE): mil e mos do' Decreto-lei n.? 1.985. de 29 de:
trint2J metros (1.030 m) , onze graus e Janeiro de 1940 (Código de Mínas) , den'Inta e cinco minutos sudoeste (11° ereta:
33' SW): seiscentos e trinta metros
Art. 1.0 Ficam autorizados os d~
U;ZO nn., onze graus e vinte e cinco midadáos brasileiros Aristides Fflgueíraa
nutos sudeste (11° 25' SE): oitocentos Campos e Líndclfo José Tavares a lae vinte metros (820 m) , vinte e quavrar jazlda de grafita situada no lugar
tro graus e vinte minutos sudoeste
denomínado Scrrtnha, dísta-íto e' mu(2'1° 20' svn: duzentos e dezoito me- mcípíc ele Santo Antônio do Monte, no
tros (2J.3 m) , oitenta e oito graus 00Estado de Minas G erats, numa área
roeste (88° NW); oitocentos e qua- . de vinte hectares (20 ha) , definida
tenta metros (840 m) , vinte e quatro
per um retângulo, que tem um vértdce
graus e vinte minutos nordeste (24<J situado li distância de oitocentos e de20'. NE): seiscentos e dez metros (610
zoito metros (818 m) , rumo magnético
!TI). onze graus e vinte e cinco minuvinte e seis graus e trinta minutos nortos noroeste (11° 25' NW); mil e trinta deste (26° 30' NE), da confluência dos
metros 0.030 mr , onze' graus e trinta
córregos Campestre e da Pontinha, ,e
e cinco minutos nordeste (11° 35' NE):
os lados divergentes dêsse vértice os
trezentos e quarenta e cinco metros seguintes comprimentos e rumos mag(3-15 rm , doze graus e vinte e cinco
néticos: quinhentos metros (500 fi),
mmutos noroeste (12° 25' NW); tresessenta e sete graus e trinta minutos
zentas e quarenta e cinco metros C:l45
nordeste <67° 30' NE); quatrocentos
nn. n-ínta e quatro graus e vinte e
metros (400' Di), vinte e dois graus e
cinco minutos noroeste (34° 25' NWl .
trinta minutos noroeste (22° 30' N,N) .
Art. 2.° Esta autorização é outorEsta autorização é outorgada mediante
gada nos têrmos estabelecidos no Cóas condíçôes constantes do parágrafo.
digo de Minas.
único do ert.. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, "34 e suasalLrlCas
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autentica
além das seguintes e de outras consdêste decreto, pagará a taxa de seistantes do mesmo Código, não exprescentos e cínqüen-a cruzeiros (Cr$ ....
samente mencionadas neste decreto
650,00) e será. transcrito no livro próArt. 2:° O concessionário da autoprio da DIvisão de Fomento da "rorazaçâo fica obrigado a recolher aos
duçâo Mineral do Minístérto dá. Agrlcorres públicos, na formada lei; os
cultura.
tributos que forem devidos à Umão,
Art. 4.° Revogam-se as disposições
ao Estado e ao Município, em cumpriem contrarie.
mento do disposto no art. 68 do Código'
Rio de J8,~::.ciTO. <1 de julho. de 1945.
de Mínas ,
12~.o da Independêncía .e 5"1.° da Re-"
pública.
Art. 3.° Se o concessionário da autorízaçâo não cumprir qualquer .das
GETULIO VARGAS.
Apolonio Sales.
obrigações que lhe incumbem,a auto-.
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rízação .de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38
do Código de Minas.

Art. 4.° As. propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art.5.o O concessionário da autorlzacâo será Iíscelízado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores díscríminados no
art. 71 do mesmo Código. ,
Art. 6.° A autorização de lavra terá por titulo êetc decreto, .que será
transcrito no livro próprio da. Dívísâo
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agrrcultura, após o nagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00).
.Ar t. 7:0. Revogam-se as disposições
em oontrárto.
Eio de Juneíro, 4 de julho de 1915,
da Independência e ,57.° da República.
1~~4.()

GETULIO VARGAS.

tem um vértice a trezentos e, dez metros (310 rm , 'no rumo magnético 1)1tenta e oito graus e trinta: minutos
sudoeste (88° 30' S\iV), do canto sudoeste (SW) da casa de José Juca de Sousa, e os lados oue divergem do vértice
considerado têm, a partdr dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m) , vinte e nove graus e trinta minutos nordeste (29 0 30' NE); mil metros <1.\lOO'
rn) , sessenta graus e trinta minutos
sudeste (60° 30' SE).
.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelectdos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autortzaçao-dc
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívisào
de Fomento da Produção Mineral de
1\ljjnistél'io da Agricultura.
Art. '4.0 Revogam-se as díeposíçôes
em contrario.
'
Rio de Janeiro, 4 de julho de HJ45,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

ApoZonio Salles.

DECRETO N.? 19.093 ~ DE 4
DE JULHO DE 1945

DECRETO N.o 19.094 - DE 4
DE JULHO pE 191.5

Aiücriea.c cidadão brasileiro Joáo
F;-cmça Ferreiro, a pesquisar quartzo,
ametista 'e nssociccos no município
de ltapipoca, Estado ~o Ceará.

Autoriza os cidadãos brasileiros Mário
Ferreira Guimariies e Boanerges Ferreira Guimarães a pesquisar minério
de caro e aoeocsoaoc no município
de Pequi, no Estado de Minas Ge-

O Presidente da República usando
da atrfbuiçâo que lhe confere o artigo
74, Ietra a, da: Constituição e nos termos do Decreto-Ieí n." 1.985, de 29 oe

Janeiro de 1910 (Código de Minas). de-

creta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João França Ferreira a pesquiser quartzo, ametista e associados
numa àree de cinqüenta hectares (50
ha) , encravada nos sítios São Oosme e
Sâo Gonçalo, no distrito de Arapart,
munícípío de Itapípoca, Estado do Ceará, e delimitada por um retângulo que

raís,
o Presidente da República usando
que lhe confere o artigo
.71, letra a, da' Constituição e nos têrmos do Decreto-lei, n.v 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) • de-

ca atribuição

ereta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cídadâos brasileiros Mário Ferreira Guimareee e Boanerges Ferreira Guimarães a pesquisar minério de ouro e assaciados nos lugares denominados Ponte e Gameleira, no distrito de Onça,
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mumcipio de Pequi, no 'Estado de Minas Gerais, numa área de vinte e quatro hectares (24 ha) , delimitada:' por
um -retângulo, que tem um vértice :1
trezentos e trinta e seis metros (336
fi), no rumo magnético quarenta e oito graus e trinta minutos nordeste
(48 0 30' NE), do marco do quilômetro

oitocentos e oitenta e nove (Km 839>
da linha da Réde Mineira de Viação,

no trecho .Jaguaruna-Pítangul, e os
lados que divergem. -do vértice con-

siderado tem, a partir dêle, os t'P.:gumtes comprimentos e rumos magnéticos: -quatrocentos m.ctros (400 fi).
vinte graus nordeste (200 NE) ; seiscentos metros (600 m) , setenta graus-sudeste (700 SE) .
Art. 2.° Esta autorização é outor-

gada nos têrmos estabelecidos ThO Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização ce
pesquisa, que será uma via autênüca
dêete decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) esera
transcrito no livro . próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as císrosicões
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1945.
124.° da Independêncía e· 57.° da República.

delimitada por um retângulo que tem
um vértice a trezentos e oitenta: e
cinco metros (335 m) , no rumo oito
graus nordeste (80 NE) magnético da
Interseção das avenidas Rio de .Ianeiro e Santos-Dumont e os lados, que
partem desse vértice têm cento e trinta
metros (130 m) e rumo setenta graus
nordeste (70 0 NE) magnético, cem metros (10a m) e. rumo vinte graus noroeste (20° NW) magnético.
Art.. 2.° Esta autorízaçâo c outorgada nos têrmos estabelecidos no 06digo de Minas.
Art. 3.° O título da autortzacno de
pesquisa, que será uma via ;:",1, .ênuca
deste decreto, pegará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00» ,e será
transcrito no livro próprio da Dívísao
de Fomento da Produção' Mineral do
Minlstérío da Agricultura.
Art; 4.° Revogam-se as díeposíçôes
em contrário.
Rio de .Ianetro, 4 de julho de 1945,
124. da Independência c 57.° da República.
Ú

GETULIO VARGAS.

Apotonio Soles,

DECRETO N.O 19.095 - DE 4
DE JULHO DE 1945

GETULIO VARGAS.

Aootonío SaUes.

DECRETO N.o 19.095 - DE 4
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro João Batista Rossi a pesquisar cauZim, e assocíoace ró município e Estado de
São Paulo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o 8,1';:.160
74, letra a. da Constdtuíçâo e nos tcxmos do Decreto-lei n.c 1. 935, de .39 de
.Janeiro de 1910 (Código de Minasi , .jcereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro .Joâo Batista Rossi a pesquisar caulím e associados numa ároa
de um hectare e trinta ares (1,30 nci ,
situada no lugar denominado Parque
Vitória, no distrito de Tucuruvi, no
município e, Estado de São Paulo e

A.utoriza o cidaclão brasileiro Antônio
Lameírão Júnior a pesquisar argil!t
retrutárui e associados no municipio
de Barre do Pirai, no Estado do Rio
de J aneiro,

o Presidente da República usando
da abrfbuíçào q,ue lhe confere o ar ugo
74, letra a. da Constituiçêo e nos t.êrmas do Decreto-lei n.c 1.935, Ie ~9 de
Janeiro de H14ü (Código de Minas) , ae~
ereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Lameírâc Júnior a

pesquisar argila retratárra e associados
numa área de quarenta e um hectares e vinte e seis ares (41,2ôha), si-

tuada no distrito de Vargem Alegre, 'no
munícípío de Barra do Píraí, no Estado
do Rio de Janeiro, e delímítada por
uma linha poligonal, que tem um vértice a trinta metros (30 rm , rumo trtnta e seis graus sudoeste (36° SW) mag-

ATOS 1>0 PODER EXECUTIVO

nétíco. do quilômetros cento e Vinte-e
dois (Km 122) da linha do centro da
Estrádà de Ferro Central do Brasil,
e 03 lados. a partir dêsse vértice, com
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quatrocentos e trinta e
cinco metros (435 m) , quarenta e dois
graus sudoeste (42° SW); cento e sessenta e quatro metros (164 m) , quarenta e quatro graus sudoeste (L14°
8"'\'); cento e cinco metros (105 m) ,
ciuouenta e oito graus sudoeste (58 0
SV/'); duzentos e cinqüenta metros
(250 m) , setenta e três graus sudoeste
(73° S,\V); duzentos e vinte metros
(220 mr , dezoito graus noroeste (18°·
!'TV/): novecentos e quarenta metros
(940 m) , trinta e um graus nordeste
(31° NE); quinhentos e dez metros
(510 m) , cinqüenta e dois graus SUdeste
(52° SE); cento e sessenta metros
(160 rm . utnta e seis graus sudeste

os

(3üO SE) •

.

Esta autorização é outcrgada nos têrmos estabelecidos. rio Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da HutOl'iZeWÜO de
pesqutea que será uma via autêntíru
déste decreto, pagaráa taxa de quatrocantos e vinte cruzeiros (Cr$
.
'120,GO} e será transcrito no livro próprio da Drvisão de Fomento' da Produção Mineral do Ministério da .AgríArt.. 2.°

cultura.
Art. 4.°

Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1945,
124:..° da Independência e 57.° da Re-

pública.
GETULIO VARGAS.

mos do Decreto-lei n,v 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Mineração Plcuí a pesquisar benlo, bismuto, columbíta, scheelíta, roi.
nértos de estanho e associados no lOR
cal denominado Pedra Branca, no distrito de Pedra Lavrada, no município
ue Pícuf, no Estado da Paraíba, numá
área; de cento e oito hectares (l08 haj
limitada por um retângulo que tem
um vértice a seiscentos e dez metros
(6J.0 nl)_, no rumo magnético vinte e
cinco graus nordeste (250 NE), da confluência dos riachos do Boi e Gavião
ou de Pedra, e os lados, que divergem
do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e duzentos metros (1.200
mj , vinte e dois graus e dezenove minutos sudeste "h2° 19' SE); novecentos
metros <900 m) , sessenta e sete graus
e quarenta e Um minutos sudoeste
(67° 41' SW).
Art. 2.° Esta autorização é 'outor-

gada nos têrrnos estabelecidos TIo Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via aurermce
dêste decreto, pagará a taxa 'de mil e
oitenta cruzeiros (Cr$ 1-080,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura;
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1945,
12'1.° da Independência e 57,0 da República.
GETuLIO VARGAS.

ApoZonio sanee.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.097 - DE 4
DE JULHO DE 1945

DECRETO N.' 19.098 - DE 4
DE JULHO DE 1945

Am:ori.za a Companhia Mineração ~.~.
cuí·. a pesquisar beriZo, bismuto, colurnoita, scheelita, minérios de es·
tcnno e associados no município de
Picai, no Estado. da Paraíba.

Autoriza o ctdadão brasileiro Leonardo
Pinto da Costa Monteiro a pesquisar pirita de ferro e associados no
município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro.

o

Presidente da República usando

da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
74, letra a, do: Constituição e nos terI

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a•. d81 Constituição e nos ta-
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mos do Decreto-lei- n.c 1.985, de 29 rle
janeiro de 1940 (Código de Minas). de-

74, letra a, de Constituição e nos tê...· mos do Decreto-Ieí n.c 1.985, de 29 de

Janeiro de 1940·(Código de Riina.<)) , dêcreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
Monteiro a pesquisar pirita de ferro' brasileiro Odorval Fernandes Lopes a
e associados no lugar dencmínado 00- pesquiaer mica, pedras Goradas e associados no lugar denominado Palmeívanca, segundo (2.°) distrito do munícípío de Angra dos Reis, Estado do
re, distrito de Penha do Norte, murrlRio de Janeiro, numa área de vinte e cipiode Conselheiro Pena, Estado de
oito hectares (28 ha) , delimitada; por
Minas Gerais, numa "área ele sessenta e
um retângulo que tem um vértt-e (.I, ouatro hectares <64 ha) , delimitada Dor
quadrado de oitocentos metros ('800
cento e cinqüenta metros (150 m) , no
rurno magnético descíto graus e vinte fi) de lado, que tem um vértice a trezentos e vinte e dóis metros (322 m) ,
e cinco minutos noroeste (18.° 25' NWl,
no rumo magnético trinta e umgraus
do canto nordeste (NE). da casa sede
da fazenda Itanema, de propriedade
noroeste (31° NW), da confluência dos
dê, firma- Imóveis. e Paeendas 008';,acórregos Palmeírfnha e Palmeira, e os
monte S.A., e os lados. que partem do lados, que divergem do vértice' consívértice considerado têm os seguintes dcrado têm, a partir dêle, os rumos:
comprrmen tos e rumos magnéticos:
sete graus nordeste (7° NE) e oitenta e
três graus noroeste (83° NW) .
.setecentos metros (700 -m) , cinqüenta
Art. 2.° Esta autorização é outore dois graus e onze minutos nordeste
(52° 11' NE); quatrocentos metros < gada nos termos estabelecidos no Có(4ÜO m) , trinta e sete graus e quarenta digo' de Minas.
-e nove minutos noroeste (37° 49' NW) .
Art. 3.0 O título da autorizaoao ele
Art. 2.° Esta autorização ~ outoc- pesquisa, que será uma via autêntica
gada nos termos estabelecídos no Códêste decreto, pagará a taxa de seisdigo de Minas.
centos e quarenta cruzeiros (Cr5
.
610,00) e será transcrito no livro pró, Art. 3.° O título da autcrízaçâo de
pesquisa, que será uma via autên' Ica . prto da Divisão de Fomento da Prodêste decreto, pagará a taxa de tre- dução' Mineral. do Mínístério da Agrizentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será cultura.
transcrito no livro próprio da Dívlsân
Art. 4.0 Revogam-se as dísposíçôes
de Fomento da Produção Mínerar do
em contrário.
Ministério da Agricultura.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1945,
Art. 4.° Revogam-se as disposições
124.° da Independência e 57.° da Reem contrário.
pública.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1945,
GETULIO VARGI\S.
124.° da Independência e 57.° da ReApolonio Sales.
pública.

creta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Leonardo Pinto da Costa

um

GETULIO· VARGAS.

Apolsmio Sales.

DECRETO N.? 19.099 - DE 4
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Odorval
Fernandes Lopes a pesquisar mica,
pedras coradas e associados no ml~~
ni,cipio de coneetneiro Pena, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
.da atribuição que lhe comere o artigo

DECRETO N.' 19.100 - DE 4
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Aristides
Nogueira Santos a pesquisar calcário
e associados no município de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, d?J Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.935, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
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Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâo
brasileiro Aristides Nogueira Santos a
pesquisar. calcário e associados Duma
área de quinze hectares e oitenta e
quatro ares (15,84 ha) , situada no dís-.
tríto de Euclidelândia, município de
Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro,
delimitada por um quadrtláterc trregular que tem um vértice a seiscentos
e trinta e quatro metros (634 m) , no
rumo magnétíco setenta e um graus
e ouarenta e cinco minutos nordeste
(71õ 45' NE), do canto sudeste (SE) oa
igreja da vila Rio Negro, e os lados, a
partir CD vértice considerado, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e oitenta e três metros e cinqüenta centímetros (383,50
mi , trinta e sete graus noroeste (37°
NW) : trezentos e sessenta metros (360
fi), vinte e dois graus e quinze minutos
nordeste (22,° 15' NE); trezentos e
trinta e três metros (333 rm , setenta e
cinco graus sudeste (75° SE); seiscentos metros (600 m) , vinte e dois graus
e quinze minutos sudoeste
(22° 15'
SW).

Art. 2,° Esta autorização c outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de. Minas.
Art. 3,° O título da eutonsecao ele
pesquisa, que será uma via- autêntica
deste decreto, pagará a .taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da. J)h'i;:,ão
'de Fomento da Produção Minera' do
Ministério da Agrtcultura ,
Art.. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1945,
121.0 da Independência e 57,° da República,

74, letra a, d2J Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.935, de ãn de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fícam autorizados os cldadâos brasileiros Mário Ferreira Guimarães e Boanerges Ferreira .Guímarâes a pesquisar ouro' e associados numa área de vinte e um hectares (21
ha) , situada no distrito de .Jaguaruna
município de Pequi,Estado de Minas'
Gerais e delimitada por um retângulo
que tem um vértice a cento e cinqüenta metros (15'0 m) , no rumo cinqüenta e cinco graus sudoeste (55° SW)',
do centro da soleira do portal da igreja do Rosário stte na vila .Jaguaruna,
e os lados que divergem do vértice
considerado, têm, a partir dêle, os .:;egulntes comprimentos e rumos: setecentos metros (700 m) ,
cinqüenta
graus noroeste (50° NW); trezentos
metros (300 m) , quarenta graus sudoeste (40° SW) .
Art. 2,° Esta autorização e outorgada -nos têrmos estabelecidos no Oódigo de Minas,
Art. 3.° O titulo da autonaacno de
pesquisa, que será uma via ::tutên"ica.
dêste decrete, pegará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio -ta D~yl::;f.o
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art . 4.° Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.

'
GETULIO' VARGAS,

ApoZonio

sones,

GETULIO VARGAS.

Apalonio

sauee.

DECRETO N,o 19.101 .,- DE 4
DE J.ULHO bE 1945
Autoriza os cidadãos brasileiros Mário
Ferreira Guimarães e tscaneraes
Ferreira Guimarães a pesquisar ouro
c associados no município de pequi,Estado de Minas Gerais,

O Presidente da República usança
da atrlbuiçáo que lhe confere o artigo

DECRETO N,? 19.102 - DE 4
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Luís F.
dos Reis Sobrinho a pesquisar diamantes e ussocâcdos, no município de
Diamantina, no Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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74, letra a, dUJ Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
Janeiro de 194.0 (Código de Minas), (~e

ereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro LUÍs F. dos Reis Sobrinho a

pesquisar diamantes e associados numa
área de quarenta hectares e dezoito
ares (40,18 ha) , situada no distrito

DECRETO N.' 19.103 - DE 4
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Pascoat
Pisani Perrone a pesquisar calcário
e associados nos municípios de "Laranjeiras e Riachuelo, no Estádo de
Sercioe,

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ,"l.rtigo
~'4, letra Q, da Constituição e nos .êrde Guinda, no município de Diamantina, no Estado de Minas Gerais, e de- 'v mos do Decreto-Ieí n.e 1. 985. ele 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minass , delimitada por urna linha poligonal, qU8
creta:
tem um vértice a duzentos e trinta
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
e quatro metros (234 m) , rumo vinte
brasileiro Pascoal Ptsaní Perrone a, pese seis graus sudoeste (260 SW), da foz
quísar calcaria e associados numa área
do córrego do Vale, afluente do ribeide Quinhentos hectares (500 ha) , sirão do Guinda, e os lados; a parrãr
tuada no lUg2X denominado Toque, nos
dêsse vértice, têm os seguintes com- distritos e municípios de Laranjeiras
primentos e rumos: seiscentos e vinte
e Riachuelo, no Estado de Sergipe, e
metros (620 m) , quarenta e um graus delimitada por uma linha poligonal
que tem um vértice, a mil trezentos e
noroeste (41° NW); trezentos metros
cinqüenta metros 0.350 m) , rumo vin(300 m) , setenta e três graus nordeste
te e seis graus noroeste (26° NV,r), do
(73° NE); duzentos e quinze metros
ponto em que a linha da Viação Férrea
(215 In), dez graus nordeste (10° NEl :
Federal Leste Brasileiro atravessa o
quatrocentos e oitenta metros (480 rm. rio Sergipe, e os lados, a partir dêsse
dois graus noroeste, (2° NW); setecen- vértice, têm os segumtes comprimentos metros (700 m) , setenta e seis graus tos e rumos; mil duzentos e setenta e
sudeste (76° SE); seiscentos metros cinco metros 0.275 m) , e oeste (W"
(600 m) , quarenta e nove graus .suoitocentos e setenta e cinco metros
(875 m) e sul (S), quinhentos metros
doeste (49° SW); setecentos metros
t500 m) , e leste (E), três mil duzentos
(700 m) , dez graus sudoeste (10° SW) .
e Cinqüenta metros (3.250 m) e sut
(3), mil e quatrocentos' metros <1.400
Art. 2.0 Esta autorização é outorm) e leste (E), o trecho da margem
gada nos têrmos estabelecidos no (1ódireita do rio Sergipe compreendido
digo de Minas.
entre éstc último lado e o vértice míArt. 3.° O título da autorização de
cíal .
pesquisa, que será uma via autêntica
Art. 2.° Esta autorização é outordêste decreto, pagará a taxa de, quagada nos têrmos estabelecidos no Cótrocentos e dez cruzeiros (Cr$ .,",
digo de Minas.
410,00) e será transcrito no,' livro prôArt. g.v O' título da autortzaçao de
prto da Divisão de Fomento 'da Propesquisa, que será uma via uurênttca
dução Mineral do Ministério da AgI'h
dêste decreto, pagará" a taxa de cinco
cultura.
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
Art. 1:.0 Revogam-se as disposições
transcrito no livro próprio da Divisão
em contrário.
de Fomento da Produção Mineral do
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1945, Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
124.° da Independência e 57.0 da Re- em contrário.
pública.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da R~GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

pública.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales."

81

ATOS DO PODER EXECUTIVO'

DECRETO N.o 19.104 -:''- DE 4
DE JULHO DE 1945

DECRETO N.O 19.105 - DE 4
DE JULHO DE 1945

Autoriza o cida;clão brasileiro Alvaro
Remijo Rubens Perrone a pesqUisar
calcário e associados no município de
Laranjeiras, no Estado de Sergipe

Autoriza os cidadãos brasileiros Napoleon M onasea e Luís de Giacomo
Júnior a pesquisar quartzo, caulim,
mica e associados no municipio de
M atias Barbosa, Estado de Minas
Gerais

>

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da: Constituição e nos têrmos "do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas I , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alvaro Remljo Rubens Perrone a pesquisar calcário e associadas
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , situada no lugar denominado Sapucarl, no distrito e município de
Laranjeiras, no Estado de Sergipe,
área essa- delimitada por um polígono
místdlmío, que tem 11m vércice a ('1.(:IS
mil metros (2.000 m) ,no rumo verdadeiro sessenta e nove graus noroeste
(69° NW), na confluência dos rios Ganhamaroba e Sergipe, e cujos lados, a
partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
mil e quatrocentos metros (1.400 mt ,
sul (8); 'dois mil e cem metros (2.1GO
m) , vinte graus sudeste (20° SE); mil
e setecentos metros (1. 700 m) , sessenta
graus sudeste (60° SE). O lado curvrIínec da poligonal é a margem direita
do rio Sergipe, compreendida entre o
último vértice e o ponto de partida.
Art. 2.°' Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorizacáo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decretoc pagarà a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Dlvísáo
de Fomento da Produção Mineral do
Mlmstéric da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho Ode 1945.
124.° da Independência- e 57.0 da J:-cepública.

o

Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artigo

74, letra a. da. Oonstdtuíçâo e nos termos do Decreto-Iet n.c 1. 985, de 29 de
Janeiro de 19'10 <Código de Minas) ,decreta:

Art. 1.0 r'tcamtautoneaeoa os cidadãos brasileiros Napoleon Monassa
e Luis de Giacomo Júnior a, pesquisar
quartzo, caulím, mica e associados numa área de dez hectares (10 lia) l 'situada no lugar denominado Sítio da
Ludovina,no distrito de Simão Pereira, município de Matias Barbosa, Estado de Minas Gerais, e delimitada por
um retângulo que tem um vértice a
trezentos e cinco metros (305 m) , rumo dez graus e trinta minutos noroeste (10° 30' NW) magnético, da confluência dos córregos 'I'ínguá e da Ludovína e os lados, que partem dêsse
vértice, com quatrocentos metros.
(400 m) e rumo setenta e quatro graus
sudeste (74" SE) magnético, duzentos
e cinqüenta metros (250 rm e dezesseis graus nordeste (16° NE) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
°

Art. 3.° O título da autorizaçàc de
pesquisa, que será uma via eutanuca
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) t:~ será
transcrito no livro próprio da JJiVISião
de Pomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1945~
124.° da Independência e 57.° da Republica.

GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

Apolonio Sales.
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DECRETO N,? 19.106 - DE 4
DE JULHO DE 1945
Autoriza a companhia Cimento portlanà Itaú a pesquisar argila e esso-.
ciados no município de Pratápolis,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arugo
74, letra a, da Oonstttutçâo e nos têr-

transcrito no livro próprio da.:JIVi'iáo
de Fomento da Produção Minerar do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

mos do Decreto-lei n.c 1.935, de :;l9 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), de-

creta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Cimento Porbland Itaú a pesqui-

sar argila e associados, numa área de
quatro hectares e' setenta e seis aIBS
(4,76 ha) , situada no distrito de Itaú
de Minas, município de Pratápolis, Es-

tado de Minas,Gerais e delimitada por
uma linha poligonal que tem um vértice no pilar nordeste (NE) da ponte

existente sôbre o córrego Ferro na rodovia Pratápolis-Itaú e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quarenta
e cinco metros e cinqüenta oentímetros (45,50m). oitenta e dois graus c
cinqüenta, minutos' sudeste (82° 50'
SE) ; oitenta e oito metros (88 rm , setenta e quatro graus e vinte e cinco
minutos nordeste (74° 25' NE): sessenta metros (60 m) , quarenta e sete graus
e trinta e seis minutos nordeste (4';'0
36' NE); cento e oitenta metros (180
m) , trinta e três graus e quarenta e
oito minutos nordeste (33° 4:8' NE):
sessenta metros (60 m) , quarenta e seis
graus e vinte e nove minutos nordeste
(46 0 29' NE) ; cento e cinqüenta' e três
metros 0.53 m) , quarenta e nove graus
noroeste (49° NVl) ; o trecho do córrego FeITO compreendido entre a extremidade dêste último lado ao ponto
de partida.
Art.. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização -te
pesquisa, que será uma via autêntica'
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será

DECRETO N." 19.107 -

DE

~.

DE JULHO DE 1945

Autoriza. o-cidadão brasileiro José Bernardino de Oliveira a pesquisar-minério de ferro e associados no município de Francisco Sales, Estado
de ]l(Iinas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere od.r~,-go
74, letra a, da, Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.« 1. 985, te 29 de
J aneíro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 j'íca autorizado o cidadão
brasileiro José Bernardino-de Olívetra
a pesquisar mínérío de ferro e associados no imóvel denominado fazenda do
Pinheiro, situada no distrito de C&1'.,.
rances, município de Francisco Sales,
Estado de Minas Gerais, numa área de
cento e quarenta hectares (140 ha) , delimitada por um retângulo que tem
um vértice. à distância, de setecentos
e cinqüenta: metros '(750 m) , no rumo
magnético oitenta graus sudoeste OWO
8\iV) , da confluência dos córregos Pasto do Jumento e c10Clemente e os
lados, que partem dêsse vértice, .têm
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil e quatrocentos metros (1:400 m) , sessentae quatro graus
sudoeste (64° SW): mil metros (LODO
m) , vinte e seis graus sudeste (26° SE) .
Art . 2.0 - Esta autorização é outorgada .nos têrmos estabclecídos no Código de Mínas ,

Art. 3.° O título da autortzaçào de
pesquisa, que será uma vía .utênctca
dêste decreto, pagará a taxa de mil e

A'l'OS DO PODER

qua,trocentos cruzeiros (Cr$ .:
:.,
1 AOO,OO) e será transcrito no Iívro proprio da mvíeêo de ~~m~n~oda Pr~
ríuçâc Mineral do Mínístértc dar ~\gr(
cultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em 'Contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1945.
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apoionio salles.

DEORETO N.' 19.108 - DE 4
DE JULHO DE 1945
'Autoriza o cidadão -brasilei1"O Durtxü
de A'j'aújo Ribeiro a pesquisar minério de ferro no município de CerroAzul. no Estado do Paraná

O presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei TI.o 1.985, de ?9 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) . de-

creta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Durval de Araújo Ribeiro a
pesquisar minério de ferro em duas
diferentes áreas, perfazendo um total
de quatrocentos e noventa é três hectares (493 haj , situada no distrito e
município de Cerro Azul, no- Estado do
Paraná, e assim definidas: a primeira
(l.a) com trezentos e sessenta .a três
hectares (363 ha) está localizada no
imóvel denominado Tijuco Prêto e é
delimitada por um polígono retilíneo
Irregular que tem um vértice a mil duzen tos e vinte metros 0.220 m) , '10
umo magnético cinqüenta e nove graus
sudoeste (59° SW) do ponto de interseção dos eixos das estradaS Santa CruzItaperuçu, e os lados a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos': d<:HS
mil quinhentos e trinta metros (2.530
m) , vinte graus e trinta minutos S\.ldeste (20° 30' SE); novecentos metros (900 m) , setenta graus sudoeste
(70° SW); mil cento e oitenta J;11etroa (1.180 m) , vinte graus e trinta minutos noroeste (20°' 30' NV;!); míl oitocentas e trinta, metros (1.830 m), se-
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tenta graus sudoeste (70° SW,;
novecentos e trinta metros (930 m) ,
vinte graus e trinta minutos noroeste
(20° 30' NW); mil oitocentos e oitenta
metros (1. 880 m) , oitenta graus e quarenta e cinco minutos nordeste (80 0
45' NE); oítc-entos metros (800 mt
vinte graus e trinta minutos noroeste
(20 0 30' NW); novecentos metros (90U
mi , setenta graus nordeste (70° NE):
a segunda (2. a ) com cento e trinta,
hectares 030 ha) , Iccadíza-se no. imóvel Santiago e é delimitada por Um paralelogramo que tem um vértice a oí.tocentos metros (800 m) , no
rumo
magnético dez graus nordeste (10° NED
do ponto de amarração já aludido, e, os
lados que convergem .no. vértice consíderadc têm, a; partir dêle, os seguintes.
comprimentos e rumos magnéticos:
mil mee-v-s (1.000 m) , sessenta e três
graus nordeste <63° NEY; mil e trezentos metros (1.300 m), vinte e sete
graus e quinze minutos noroeste (270
15' NW)"

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos ";10 Código de Minas.
Art. 3.° O título da autortzaçno de
pesquisa, que será uma via autênnca
dêste decreto, pagará a taxa de quatro
mil novecentos e trinta cruzeiros (01'8."
4.930,00) e será. transcrito no nvroproprto da Divisão de' Fomento da Produção Mineral do Minístérío da; Agrt
cultura.
Art. 4.°" Revogam-se as disposições
em contrário.
M

Rio de Janeiro, 4 de julho de 19,:1:5,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 19.109 - DE.4
DE JULHO DE 1945
.l:.uto?·iza o ceaoaao brasileiro José Dias
de Gouveia a pesquisar calcário e ussocscecs no município de' Jacus, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos tél'~

24
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mos do Decreto-lei n.c 1.985. de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) , de-

creta:
Art .. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasllerro José Dias de Gouveia a pesquisar calcário, e associados, no, lugar
denominado Fazenda Fortaleza, no dtstrtto de Santa Cruz das Areias, município ele .racut, no Estado de Minas
Gerais, numa área de trinta e oito

hectares (3'3 11a). delimitada por um

paralelogramo que tem um vértice a
cento e oitenta e oito metros <18.8 mi ,
no rumo magnético setenta graus ",udeste (700 SE). do cante nordeste
(NE) da casa de Joaquim Francisco de

Paulo, e os lados que convergem no
vértice considerado têm, a partir dêle
os seguintes comprimentos e rumos
magnctícos: quinhentos e cinqüenta
metros (550 fi),. cinqüenta e nove graus
e trinta minutos sudeste (59° 30' SI:;'
setecentos metros (700 m) , trinta e dois
graus nordeste (32° NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos nc CÓ·
digo de Minas.
,
Art. 3.° O título da, autotízaçãc de
pesquisa. que ser á uma via c.utêntica
dêete decreto, pagará a taxa de trezentos e oitenta cruzeiros (Cr$
.
380,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da: Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1945.
~24,o da Independência e 57.° da República.
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Decreto n.? 21.111, de 1 de março de
1932, decreta:
Art. '1.0 • Fica declarada perempta
a concessão outorgada à Rádio Sociedade Farroupilha Limitada pelo Decreto n.c 117. de 5 de abril de 1935.·
Art. 2. 0 • Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5de julho de 1945,
124.° da Independência e 57 da República.
GETULIO VARGAS.

João 'de Mendonça, Lima.

DECRETO N.o 19.111
JULHO DE

DE

5

DE

1945

Autoriza Manuel Fernandes de Sousa,
de nacionalidade pcrtuguêsa, a adquirir o domínio útil do terreno de
marinha, que menciona, situado no
Distrito Federal.
Não foi publicado ainda no "Diário
Oficial" por falta de pagamento.
DECRETO N.o 19.112 JULHO DE 1945

DE

5

DE

Autoriza. Manuel Rodrigues. Mourão.
de nacionalidade portuguesa, a adquirir fração ideal do domínio útil
do terreno de marinha, que menciona, situado no Distrito Federal.
Não foi publicado ainda no. "Diário
Oficial" por falta de pagamento.

GETULIO VARGAS.

Apolonio

sauee.

DECRETO N.o 19. 110, DE 5 DE JULHO DE 1945
Declara perempta a ccncesetio outorgada à Rádio Sociedade Farroupilha Limitada.

O -Presídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição e nos
têrmos do § 2.° do art. 26 do Regulamento que baixou aprovado pelo

DECRETO N.o 19.113 - DE 5
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro João
Paulo de Oliveira a comprar pedras
preciosas

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e tendo
em vista o Decreto-lei n. c 466, de 4 de
.junhc de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o 'cidadão brasileiro 'João Paulo de Oli..
veíre, residente em Diamantina no

·~TOS

no

PODER

:Estado de Mato Grosso, a comprar pedras. preciosas nos têrmos do Decreto-lei n,? 466, de 4 de junho.de 1938,
constituindo titulo desta autorização
uma via autêntica do presente Decreto.
Rio de Janeiro, 5 de julho de .1945,
124.0 da. Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 19.114 DE JULHO DE

DE 5

1945

Aprova estatutos da Brasil Companhia de Seguros Gerais

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:
Al·t. 1.0 Ficam aprovados os estatutos" da Brasil Oompanhía de Seguros
Gerais, com sede na cidade de São
Paulo, capital do Estado do mesmo
nome, autorizada a funcionar pelos
Decretos 11.° 5.377, de 26 de novembro
de 1904, n.? 13.912, de 25 de setembro
de 1929, e n.c 19.03ô, de 17 de dezembro
de 1929, respectdvamente, em operações
de seguros terrestres e marítimos, de
vida e acidentes e de acidentes "do
trabalho, conforme foram adotados pela assembléia geral .extraordinária de
acionistas, realizada 3, 30 de janeiro de
1945.
Art. 2.° A sociedade continuará integralmente sujeita às bis e regulamentos vigentes, ou que 'vierem a vignrar, sôbre o objeto das autorizações a
que alude o presente decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de .raneiro, 5 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° de, Repúblic?.
GETULIO V MGt.S

Ale:canrJxe

tecrconaer Filha

DECRETO N.~ 19.115 - DE 5
DE JULHO DE Hl45
.1prova estatutos da Companhia Ame·
ricana de Seguros

O Preslden te da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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74, letra U, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados, os esta-

tutos da Companhia Ameríeana de Se~
guros, com sede na cidade de São Paulo, capital do Estado do mesmo nome,
autorizada pelo Decreto TI.o 13,.234, ne
16 de outubro de 1918, a operar em S(Jguros e resseguros dos ramos atualmente denominados elementares, a.
que se refere o art. 40, n.c 1, do Decreto-lei n.v 2.063, de 7 de março de 1940.
conforme foram adotados pela assembléía geral extraordlnáría de acionistas,
raahzada a 23 de dezembro de 1944.
nrt.. 2.° A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentes vigentes, ou que vierem a vi...
g01'3r, sêore o objeto da .autorização
a que alude o presente decreto,
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em cone-ano.
Rio de Janeiro, 5 de julho de 194h.
57.° .da Repúbüca ,

1Z4.0 da Independência e
GETULIO

VARGAS

Alexandre ôâarccndes Filho
DECRETO N.? 19.115 - DE 6 DE
JULHO DE 1945
Extingue o Destacamento Misto de
Fernantto de Noronha e autoriza a
organização de uma Guarnição na
mesma ilha

o Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe contere o artigo 74, letra "a", da Constituição,
decreta:
. art. 1.0 E' extinto o Destacamento
Misto de Fernando de Noronha, criado pelo Decreto-lei n.? 4.014-A, de 13
de janeiro de 1942.
Art. 2.0 Fica o Ministro da Guerra
autorizado a organizar a Guarnição
de Fernando de Naranha, com elementos do Destacamento ora extinto,
sob o comando de oficial superior.
Art .. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de julho de ·1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETuLIO V AnCAS.

Eurico .G. Dutra.
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DECRETO N.' 19.117-DE 6 DE JULHO DE 1945
Regulamenta, em relação aos serviços
públicos de "energia elétrica, os Decretos-leis m. 7.524 e 7.716, respectivamente, de 5 de maio e de 6 de
julho de 1945,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, .e tendo em
vista o que dispõe o art. 1.0, § 4.° do
Decreto-Ieí n.c 7.716, de 6 de julho

de 1945, decreta:
Art. 1.0, Até que lhes sejam determinados os respectivos investimento e
"tarifas, na forma do disposto no De-.
ereto-lei n.c 3.128, de 19 de março de
1941, e art. 180 do Código de .aguas
(Decreto n.? 24.643, de 10 de julho
de 1934), as emprêsas de energia elé-

trica, já autOlizadas a cobrar li taxa
adicional de dez por cento, criada
pelo art. 1.0 do Decreto-lei n.c ri _524,
de 5 de maio de 1945,. e as que. pelo
Ministro da Agricultura, já tenham
sido ou venham a ser autorizadas a
cobrá-la, conforme previsto no artigo 6.° do mesmo Decreto-lei número 7.524, ficam obrigadas a creditar
o acréscimo de -receita, resultante da
cobrança da referida taxa" e à proporção que fôr sendo esta arrecadada, à
conta "Taxa Adicional do Decreto-lei
n.? 7.524", que, para êsse fim, passarão a movimentar em sua escrita.
Art. 2.°. As emprêsas de energia
elétrica, autorízadas a cobrar a taxa
adicional, debitarão, mensalmente, à
conta prescrita no artigo antencr. as
importâncias pagas a mais a seus empregados, em conseqüência do aumento dos respectivos salários, vigorantes
em dezembro de 1914, e correspondentes às funçôes e cargos entãoo0upados, aumentos êsses regulados no artigo 4.° do citado Decreto-lei n.c 7 .524,
e. para cujo atendimento foicl'lada a
referida taxa adicional de dez por
cento.
Art. 3.°. No fim de cada exerctcto,
a conta "Taxa Adicional do Decretolei n.c 7.524" será encerrada sendo o
seu saldo transferido:
"
I - Para "Lucros e Perdas", no caso de ser' devedor.

TI - Para a conta "Excesso da Taxa Adicional do Decreto-lei n.c ";.524".
se o referido saldo fôr- credor.
Art. 4.°. O saldo credor da conta
"Excesso da Taxa Adicional do Decreto-íeí n.v 7.524" vencerá juros, que
lhe serão contados. e creditados, no
fim de cada exercício, a débito de "Lucros e Perdas", e que não poderão -ser
inferiores aos atribuídos no mesmo
exercícío, ao capital social das emprêsas respectivas.
Art. 5.°. Por ocasião da deterrnínação do investimento das emprêsas
de energia elétrica, autorizadas 9, cobrar a referida taxa adicional, 0 saldo
credor, então apresentado pela conta
"Excesso da Taxa Adicional do- Decreto-lei n.c 7.524", será considerado. em
vista do seu montante, pelo órgão
competente para determinar aquêle
investimento:
I - Seja como receita do »rrmctro
período de tarifas, a serem, e-nt.ão fixadas.
II - Seja, como amortização do investimento, então apurado.
Art.' 6.0. A qualquer tempo. poderá
o Ministro da Agrtcultúra, por proposta da Divisão de .águas, que será
feita por inícíatíva própria ou mediante recomendação do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica,
determinar um abaixamento proporcional nas tarifas das emprêsas em
causa, de modo a que o subseqüente
decréscimo da receita normal seja
compensado com o excesso da receita
especial, proveniente da cobranca da
taxa adicional.
~
Parágrafo único. O ato que determinar o abaixamento das tartraa disporá sôbre a forma em que a conta
"Excesso da Taxa Adicional do Decreto-lei n.c 7.524" proverá ao 'conseqüente decréscimo, da receita normal.
Art. 7.° Enquanto não fôr tomada
qualquer das medidas prescr-tns nos
arts. 5.° e 6.°, para absorver o excesso da receita especial, as emprêsas de
energia elétrica, autorizadas a cobrar
a referida taxa adicional, deverão
evitar que as suas dispóníbílidades financeiras, provenientes dêsse excesso
e correspondentes ao saldo credor da

ATOS

DO

PODER EXECUTIVO

87

conta "Excesso da Taxa. Adicional do as alíneas do art. 5.°, § 3.° do DecreDecreto-lei n.c 7.524", tenham aplica- to-lei n.c 7.716, de 6 de julho de 1945.
ção capaz de provocar, pela efetivação
Art. 10. Dentro 'dos noventa (90)
de qualquer daquelas medidas, um
dias seguintes ao do encerramento de
desequilíbrio· financeiro em SeU patri- . cada, exercicio e até que lhe sejam demônio, como o que poderia resultar no terminados os respectivos íuvestd- .
casa de, com elas, proverem à dístrí- mentos, as emprêsaa de energia eléjruíçâo de lucros apurados, atribuídos
trica, autorizadas a cobrar a referida
ao seu capital.
taxa adicional, deverão entregar à
Dívlsâo de Aguas, sem prejuízo de esArt. 8.°. Dentro de sessenta (60)
dias a contar da data da publicação clarecimentos subseqüentes, julgados
do presente decreto! as empresas de necessários pela mesma Divisão:
energia elétrica que, antes da referiI - Os elementos de que tratam as
da data, tenham sido autorrzaoas a alíneas b a q do art. 5.°, § 1.0, do Decobrar a citada taxa adícíonál, deve- creto-lei 11.° 7.716, de 6 de julho de
rão, para os efeitos, entre outros, do
1945.
art. 6.° dêste decreto, apresentar a DiII - As alterações ocorridas nos
visão de Águas do Ministério da Agri- elementos
a que se referem as alíneas
cultura, todos os elementos enumera- a, h e i do art. 5.°, § 1.0,' do mesmo
dos nas alíneas dç art. 5.°, 1." do D8creto-leÍ TI.o 7.716, de 6 de julho de Decreto-lei n.c 7.716.
1945, sem prejuízo de esclarecimentos
lU - Extrato do movimento, no
subseqüentes, julgados necessários pe- exercício, das contas "Taxa Adicional
do Decretc-léí n.? 7.524" e "Excesso
la mesma Divisão.
Taxa Adicional do Decreto-lei núParágrafo único. Entre os escla- da
,
recimentos subseqüentes, ·POdHá, em mero 7.524."
particular, constar a relação nomiArt. 11. O excesso de débito e o denal dos empregados beneficiados pelo cesso de crédito às contas "Taxa Adiaumento de salários, acompanhada da
cional do Decreto-lei n.c 7.524" e ."Exdiscriminação do cargo ou runcâo de cesso da taxa adicional do Decreto-lei
cada um, número e série da' respectiva TI.O 7.524", tornam as emprêsas em
carteira profissional do Mínisterto do causa passíveis da pena de malta de
Trabalho, Indústria e Comercio, sa- ors 1.000,00 a 20.000,00, sem prejuízo
lário básico e aumento correspon- da Obrigação de, às referidas. contas.
dente.
serem feitos os créditos faltantes ou
Art. 9.°. As emprêsas de energia de Se estornarem os excessos de déelétrica' que vierem a requerer auto- bito.
rização do Ministro da Agricultura
Parágrafo único. O não cumpripara aplicação da taxa adicional em
mento do exigido nos atrs. 8.° a 10.°
apreço, deverão Instrutr os .requeríe a inexatidão de qualquer das inmentes respectivos com todos os eleformações ou dados apresentados tammerítos enumerados nas alíneas do
bém tornarão as aludidas emprêsas
art. 5.°, § 1.0 do Decreto-lei n." 7.716,
passíveis da pena de multa, prescrita
de 6 de julho de 1945, sem 'prejuízo
neste artigo.
de esclarecimentos subseqüentes, julArt. 12. As multas de que trata o
gados necessários pela Di visão de
Águas.
artigo anterior, serão aplicadas por
despacho do Ministro da Agricultura,
§ 1.0. Os requerimentos deverão ser
mediante proposta da Divisão de
entregues na Divisão de Águas, que os
informará antes de .submeter à apro- '. Águas.
vação do Ministro da Agrtcultura.
Parágrafo único. Do despacho do
Ministro da Agricultura, impondo a
§ 2.°. Aprovada, no todo ou em
multa, caberá recurso para o Conseparte, a pretensão das emprêsas requerentes, fixará o Ministro da Agrtlho Nacional de Aguas e Energia Elécultura os elementos a que se reterem
trtca, quo as íntcrcsaadas deverão i11ê
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terpor dentro em quinze (15) dias e
depois de depositado o montante daquela, na forma da lei, sob pena de se

não' tomar conhecimento do' mesmo.
Art. 13. Para os efeitos do presente decreto, entende-se como emprêsas de energia elétrica, as que exploram serviços públicos de energta

Art. '2.° 'l!:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.°' Revogam-se -as dtsposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de julho de 19~\
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

A. lfu Souza Costa

elétrica ou, por qualquer forma, fa-

zem fornecimentos de energia elétrica
a terceiros, bem como as que, embora
não prestando diretamente tais serviços ou fornecimentos, exploram a produção ou a transmíssâo da energia
elétrica a êles destinada.
Parágrafo único. As entidades pú-

blicas, que exerçam as atividades mencionadas neste artigo, estão sujeitas,
em tudo que lhes fôr aplicável, ao que
dispõe o presente decreto.

Art. 14. zste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de julho de
1945, 124.° da Iidependência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 19.118, DE S DE JULHO DE 1945
.
Determina a incorporação ao Fundo
de Indenizações de valor que menciona e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constdtuíção, e
tendo em vista o disposto no art. 2 I)
do Decreto n.o 10.358, de 31 de agôsto
de 1942, e na alínea "a" e § 2.° do artigo 1.0 do Decreto-lei n.e 5.777, de 26
-"0 agôsto de 1943, decreta:
Art. 1.0 O líquido apurado na liquidação da Scheríng Produtos oui..
mtcos e l"annacêuticos o. A., COIh
sede nesta Capital, será credítaoo ao
Fundo de Indenizaçoes de que trata o
art. 3.° do Decreto-lei n.c 4.166, de 11
de março de. 1942.

DECRETO N.o 19.119, DE 9 DE JULHO DE 1945

°

Torna insubsistente
Decreto número 10.633, de 14 de outubro de
1942.

o

Presidente da República, usando

da atribuição. que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constituição, e em
face da Exposição de Motivos apresentada pelo Ministro . de Estado da
Guerra, decreta:
Art. 1.0 F'ica insubsistente o Decreto número 10.633, de 14 de outubro de 1942, que declarou sem efeito
o artigo 58 do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.? 8.887, de 2 de março
de 1942.
Art. 2.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publícaçõo,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de julho de
1945; 124.°' da Independência e 57,° da
República.
GETULIO VIlRG·\S

Eurico G. Dutra

DECRETO N.O 19. .1.20 - DE 9 DE
JULHO DE 1945
Transfere a sede do 1.0 Corpo de Cavalaria de Alegrete para São Gabriel

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere Q artigo 74, letra "a", da Constttulçâo,
decreta:
Art. '1.0 E' transferida, de Alegrete para São Gabriel, no Estado do
Rio Grande do Sul, a sede do 1.0 Corpo de Cavalaria;' ficando, assim, alterado o § 2.° do art. 3.° do Decreto
n,c 16.507, de 1 de setembro de 1944.
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Art. 2.0 En,quanto se processam os
trabalhos de adaptação do respectivo
Quartel General em sua nova sede,
êsse Grande Comando ficará instalado na cidade de Pôrto Alegre.
Art. 3.° "Revogam.:.se as disposições
eID. contrário.
Rio de Janeiro, 9 de julho de 1945,
'124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

EXECUTIVO

de- Crê 73.868,00 (setenta e três mil
oitocentos e sessenta e oito cruzeiros).
que com êste baixam. devidamente
rubricados, para a construção de um
muro de fechamento da área de pôrto
de Ilhéus e portões de acesso à mesma,
no Estado da Bahia, correndo à conta
de capital do .refertdo pôrto a importância que fôr apurada como efetivamente despendida até aquêle limite.
Rio de Janeiro, 9 de julhc de 1945,
124.a da Independência e 57.° da Republíca..
GETuLIO VARG1\.S.

DECRETO N.' 19 .121 - DE
JULHO DE 1945
Cria o 3,0 Batalhão

9 DE

Motorizado

de

Transmissões com sede em São Gabriel
O Presidente da
da atribuição que

República, usando
lhe confere o artígo 7:!.letra "a", da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 li: criado, para organização
imediata, com: sede na cidade de São
Ga bríel - Estado do Rio Grande do
SUl. o 3.° Batalhão Motorizado de
'I'ransmíssões.
Art. 2.° Fica o Ministro da Guerra
autorizado a baixar os autos administrativos que se fizerem mister, para
execução do - presente Decreto.
Art. 3.° Revogam-se ascdísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de -julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GET!JLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra,

DECRETO N. o 19. 122 ~ DE- 9 DE
JULHO DE 1945
Aprova projeto e orçamento para obras
no pôrto de Ilhéus

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e orçamento na. importância

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.o 19.123 - DE 9
DE SULHO DE 1945
Aprova, com modificação, estatutos da
Equitativa Terrestres, Acidentes e
Transportes S. A. '
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados os estatutos da Equitativa Terrestres, Acidentes e Transportes S. A., com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, autorizada
pelo Decreto n.c 1.914, de 25 de agôsto de 1837, a operar em seguros e resseguros de acidentes do trabalho e dos
ramos atualmente denominados elementares, a que se refere o art. 40,
n.e 1, do Decreto-lei n.c 2.063, de 7
de março de 1940, conforme foram adotados pela assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada a 15
de julho de 1943, com as alterações
introduzidas pela efetuada a 20 de outubro de 1944, mediante as condições
abaixo:

I - O~ estatutos são aprovados com
intercalação, na alínea c, do art. 26,
entre as palavras "por determinação"
e "da diretoria", das seguintes: "da
assembléia geral, mediante proposta".
II - A alteração consignada na
cláusula precedente deverá ser aprovada em assembléia geral extraordinária
de acionistas, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, contados da publica'
ção dêste decreto.
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Art. 2.° A sociedade ficará íntegralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar,
sôbre o objeto da autorização a que
alude o presente decreto.
Art ..3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de julho de 1945.
124:.0 da Independência e 57. 0 da República.
GETULIO VARGAS

Alexandre Marcondes Filho

DECRETO N.o 19.124 - pE 9
DE JULHO "DE 1945
Autoriza a cidadã' brasileira Helena Jo~

eetma Peceçueiro, como administradora do espólio de José Ferreira:
Tomé, a pesquisar bauxita e cssoércdos no município de Casimiro de
Abreu, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República usando

da acrtbuíçáo que lhe -confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.935, de 29
de janeiro de 194..0 (Código de Minas), decreta:
.
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã.
brasileira Helena Josefina Peceguetro,
como -adminístradora do espólio de José Ferreira Tomé, a pesquisar: _bauxita e associados no lugar denominado
Quarenta de Cima, no distrito e município de Casimira de Abreu, no Estado do Rio de .Ianeirc, numa área de
cento e setenta e seis hectares (176 haj.,
delimitada por um quadrilátero retilíneo irregular, que tem um vértice na
confluência do córrego da Resina com
o rio do Quarenta; e os lados, a partir do vértice consídcrado, têm os ::;egutntes comprimentos e rumos mB,;J"netícos: mil duzentos e sessenta e
cinco metros (1.'255 mi : treze graus
e quarenta e cinco minutos noroeste
(13° 45' NW); mil duzentos e sessenta
metros (1.260 m) , oitenta e quatro
graus e quinze _minutos sudeste l01'"
15' SE); seiscentos e noventa e, cinco
metros .<695 m) , quarenta e oito graus
e trinta minutos sudeste (43° 30' SE) ;
mil seiscentos e vinte metros (1.620 fi),

sessenta e seis graus e quinze minutos
sudoeste (66° 15' SW) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgnda nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art.. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via; autêntica
oeste decreto, pagará a taxa de mil $etccentcs e sessenta cruzeiros ·(Cr$ ....
1. 760,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N,O 19.125 -

DE 10 DE

JULHO DE 1945
Altera os artigos,8.0 e 12 do Decreto
n.o 12.299, de 22 de abril de 1943
O Presidente da República, atendendo ao que lhe expôs o Ministro
do Trabalho, Indústria e Comércio e
usando da atrlbuíçâo que lhe confere
o artigo 74, Ietra a, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Os artigos 8.° e 12- do Deereto . n.c 12.299, de 22 de abril de
1943, passam a vigorar com a seguinte redação:
a) Art. 8.0, Os delegados regionais
do Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio enviarão, mensalmente, em
duas víás, ao Serviço de Estatística da
Prevídêncía-: e Trabalho, uma relação
dos abonos concedidos, acompanhada
dos dados referentes a cada um e de
acôrdo com os modelos expedidos pelo
referido Serviço.
b) Art. 12. Enquanto não fôr constituído de forma definitiva o sistema
financiado do abono familiar, o Ser'viço de Estatística da Prevídêncía e
Trabalho, à vista das ordens de pagamento que expedir, levantará, anualmente, por Estado e' por Município.
as importâncias pagas em virtude
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,

dêste Decreto e promoverá a cobrança
das. contribuições devidas pelos F:stados eM.unic~pios n~ ~orma do dís-,
esta pelo. ,paragrafo umco do art. ~9
'~e Decreto-lei ~. ° 3.200, de 19 de
abril de 1941,
Art. 2,° Revogam-se as dtsposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de julho de 19'!5,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Alexandre Marcondes Fílho
A. de Souza Costa

DECRETO N.o 19,127 - DE 10
DE JULHO DE 1945
Concede reconhecim.ento ao curso de
didática da Faculdade Católica de
Filosofia, do Distrito Federal.

Ó' Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe", confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei núrae1'0 421, de 11 de maio de 1938, decreta:

Artigo único. E' concedido reconhecimento ao curso de didática da Paculdade Católica de Filosofia, com sede
no Distrito Federal.
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57.° da República.
GETuLIO VARGAS

DECRETO N.O 19.126 - DE 10 DE
JUNHO DE 1945
Autoriza 'o Ginásio do Estado, de Penápolis, a funcionar como colégio
• O Presidente da República, usando

da atrlbuição que lhe confere o artigo 74, letra -a, da Constituição, e nos
têrmos da lei orgânica do ensino secundário e do Decreto-lei n.c 4.245,
de 9 de abril de 1942, decreta:
Art. 1.0 O Ginásio do Estado, com
sede em Pcnápolis,· no' Estado de São
Paulo, fica autorizado a Junclonar
como colégio.
Art. 2.° A denominação do estabelecimento de ensino secundário de que
trata o artigo anterior passará. a ser
Colégio Estadual de Penápolís.
Art. '3.° A equiparação, que pelo presente Decreto é concedida ao Colégio
Estadual de Penápolís, considerarse-á, quanto aos seus cursos clássico e cientifico, sob regime de inspeção prelímínar,

Art. 4.°

Gustavo casxmema

DECRETO N.o 19.128 - DE 10 DE
JULHO DE 1945
Suprime carçoe extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. '14.
letra a, da Constituição, e nos têrmoa
do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei
n.c 3.195, de 14 de abril de 1941, deereta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos três cargos
da classe B da carreira de Trabalhador, .do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos
em virtude da promoção de Anquises
Correia Fontes, Beatriz do Carmo e
Brastlína Pereira Dias, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.'
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Gustavo Capanema

Revogam-se as disposições

em contrário:

Rio de Janeiro, 10 de julho de
1940, 124.° da Independência e 57.° da
República.

DECRETO N.o 19.129 -

DE 10 DE
JULHO DE 1945

Suprime cargo extinto
GETULIO Vl\RGAS.

Gustavo Capanema.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a. da Constituição, e nos termos
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do art. 1.0, alínea e, do Decreto-lei
n,c 3.195, de 14 de abril de 1941, de-

creta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo

da classe D. da' carreira de Artífice. do
Quadro Suplementar do Mínístérto da
Educação e Saúde, vago em virtude da
promoção de Carlos Pinto, ficando' sem

aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de julho de
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO

Gustavp

VARGAS

do art. 1.0, alinea n, do Decreto-lei
3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo
~íJl.. classe F, da carreira de Contínuo,
do Quadro Suplementar do Ministério
da Educação e Saúde, vago em virtude
da promoção de Joaquim da Fonseca,
ficando sem aplícaçâo a dotação correspondente.
Art. 2.° .Revogam-se as disposições
em contrárto .

n.v

Rio de Janeíro, em 10 de julho de
lB45, 124.° da Independência e 57.° da
República.

Ctiptmema

DECRETO, N.o 19.130 - DE 10 DE
JULHO DE 1945

GETULIO V P.RGAS

letra a, da Constituição, e nos têrmos
do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei
n.c 3.19'5; de 14 de abril de 1941, de-

ereta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos seis cargos da classe C, da carreira de Atendente, do Quadro Suplementar do Minísjéno da Educação e Saúde, vagos
em virtude da promoção de Adelmar
Reinders, Alzira de Brito Monteiro,
Alzira de Carvalho, Carmelino de Andrade, Sebastião Panareri Orussí, e
aposentadoria de Maria de Santds, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de julho de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

Gustavo

Capanema

Capanema

~

DE 10 DE

DECRETO N.o 19.132

JULHO DE 1945

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere oart. 74,

Gustavo

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e nos têrmos
do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei
n.s 3.195, de 14 de abril de 1941, de-

creta:
Art. 1.° Ficam suprimidos quatro
cargos da. classe C, da carreira de

Guarda Sanitário, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e
Saúde, vagos em virtude da nomeação
para outro cargo de Carlos Ribeiro Júnior e Benedito José elos Santos Vieira e promoção de Guilherme Loureiro
e Osvaldo de Sousa Carvalho, ficando
sem aplicação a dotação correspondente.
Arü. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de -Ianeiro, em 10 de julho de
1945, 121.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Gustavo

Capanema

,~--

DECRETO N.o 19.131 - DE 10 DE
JULHO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e nos têrmoa

DECRETO N.o 19.133 ~ DE 10 DE
JULHO DE 1945
Suprime cargo extinto

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

ATOS

no

letra a, da Constituição, e nos têrmos
do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei
n." 3.185, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo .
da classe 3, da carreira de GuardaSfu"'1itário marítimo, do Quadro Supletal' do Ministério da Educação e_Saúde, vago em virtud~ da promoção ~e
Ludgero geveríano AGO NaSClme!"lto, fícauda sem apltcaçao a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, eI'i1~O ·~e jUlh~ de
lS45, 124.° da Independencla e 57. da
República.
GETULIO VARGAS

Gustavo

93

PODER EXECUTIVO

Capanema

DECRETO N.o 10.q4 - DE 31 DE
AGOSTO DE 1945

DECRETO N.o 19.135 ~ DE 10 DE
JULHO DE 1945
Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e nos têrmos
do art. 1.0, alínea n, do .Decreto-Iet
n.v 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três cargos da classe 3, da carreira de Marinheiro, do Quadro Suplementar do
Ministério da Educação c Saúde, vagos em virtude da promoção de Antônio Severino deis Santos, Pedro Floriano dos Santos e Valdemar Sebastião da Silva, ficando sem aplicação
a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 10 de julho de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

Suprime carço provisório

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmoe do art. 1.0, alínea n, do Deoreto-Ieí n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo provisório da calsse K da carreira
de Químico Agrícola do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura,
vago em virtude da promoção de Ornar
Viana, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do mesmo': Quadro e Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em .contrárío.
Rio de Janeiro, 31 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
Apolonio Salles.
GETULIO VARGAS.

DECRETO N. ° 19.136 - DE 10 DE
JULHO DE 1945
Suprime cargos

extintos

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

letra a, da Constituição, e nos têrmos
do art. 1.0, alínea -n, do Decreto-lei
n.> 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois cargos da classe 4, da carreira de Marinheiro, do Quadro Suplementar do Ministério da Efl.ucação e Saúde, vagos
virtude da aposentadoria de Alexandre da Silva Couto e Sálvío Felício de acuse, ficando sem aplicação
a dotação correspondente.

.,

em

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de julho de
Indepêncía e 57.° da
República.
1945, 124.0 da

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N,? 19.137 - DE 10 DE
JULHO DE 1945

DECRETO N.' 19.139 ~ DE 10 DE
JULHO DE 1945

Suprime cargo extinto

Suprime cargos extintos

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

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere' o artigo 74, letra a da Constituição e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
.

letra a, da Constituição, e nos têrmos
do art. 1.0, alínea sz, do Decreto-lei
n.o. 3.195, de 14 de abril de 1941, de-

creta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo
da classe D, da carreira de Motorista,
do Quadro Suplementar do Ministério
da Educação e Saúde, vago em virtude

da promoção de Arlindo de Faria, fi-

cando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se 48 disposições

em contrário.

.

Rio de Janeiro, em UI de julho de
1945, 124.° da Indepência e 57. 0 da

República.
GETULIO VARGAS.

GUstavo Capanema.

Art. 1.0 Picam suprimidos orto cargos da classe B da carreira de Servente, do Quadro Suplemeatardo Mí-

nístério da Educação e Saúde, vagos
em virtude da aposentadoria de Américo José da Rosa; da demissão de
Geraldo Conceição: da promoção de
Alzira Santos, Amélia de Barros Azambuja, Antônio Rodrigues de Lima, José Assunção Toledo, Pedro Monteiro
e Silva e. Válter Gonçalves de Oltveira ficando sem aplicação a dotação
correspondente.
Art. 2.° Revogam-se às díspostções em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de julho de ~945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.' 19.138 - DE 10 DE
JULHO DE 1945
Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artêrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0
Fica suprimido um cargo
da classe C, da carreira de Prático
de Laboratório, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e
Saúde, vago em virtude da aposentadorla de Martiniano Martins Catita, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.' 19.140 ~ DE 10 DE
JULHO DE 1945

extintos
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei número 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 2 cargos da classe 8 da carreira de Administrador de Capatazias do Quadro
Suplementar do Minlstérto da Fazenda, criado pelo Decreto-lei n.s 1.847,
de 7 de dezembro de 1939.
Art. '2.° Revogam-se as dispoaiçôes em contrário.
Suprime cargos

Rio de .ranejro, 10 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N." 19.141' -

DE 10 DE

JULHO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, 'usando
da atribuição' que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a da Constituição e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo de
Ajudante de Tesoureiro, padrão lO, da
Alfândega de Vitória, no Estado do
Espírito Santo, do Quadro .Suplemental' do Ministério da Fazenda, vago
eID virtude da aposentadoria de Leonor Batalha de Barcelos, devendo a
dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta-Corrente do ~uadro
Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 10 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

A.

de Sduza Costa.

DECRETO N.' 19,142 - DE 11 DE
JULHO De: 1945
Dispõe sôbre as Tabelas Numéricas
Ordinárias de Extranumerário-mensalista 'do Instituto Félix Pacheco e
do Departamento Federal de Segurança Pública, do Ministêrio da Justiça e Negócios Interiores, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da' Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transformada, na forma
da relação anexa, em função de fotó-

grafo-auxiliar, referência VIII, e
transferida, para a Tabela Numérica
Ordínàrta de Extranumerário-menaa.,
lista do Instituto Félix Pacheco, uma

função de investigador; referência
VIII, da Tabela. congênere do Departamento Federal de Segurança Pública.
Parágrafo único. A função a que
se refere êste artigo continuará exercida por José Otoni Beloti.
Art. 2.° Fica sem efeito a transformação, operada pelo Decreto .número 17.415, de 22 de dezembro de 1944,
de uma função de investigador, referência VII, da Tabela Numértca Ordinária de Extranumerário-mensalista
do Departamento Federal de Segurança Pública, em fotógrafo-auxiliar,
referência VII, da Tabela congênere do
Instituto Félix Pacheco.
Art. 3.° Fica transformada, na forma da relação anexa, em fotógrafoauxiliar, referência XI, a função de
fotógrafo, da mesma referência, da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto Félix
Pacheco.
Art. 4.° Ficam criadas, conforme a
relação anexa, 58, funções de investigador, referência VII, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista do. Departamento Federal
de Segurança Pública.
Art. 5.° A despesa com a execução
-do disposto no artigo anterior, na importância anual de Cr$ 382.800,00
(trezentos e oitenta e dois mil e oitocentos cruzeiros), correrá, durante o
conta
segundo semestre dêste ano,
do crédito suplementar aberto pelo
Decreto-lei n.? 7.725, de 11 de julho
de 1945.
à

Art. 6.° ítste decreto entrará em vigor no dia 1 de julho de 1945, com
exceção do disposto nos arts. 1.0 e 2.0,
que vigorará a partir de 1 de janeiro de
1945, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de julho de
1945, 124.° da Independência e 57.0· da
República.
'
GETULIO VARGAS

Agamemnon Magalhães

o,
'"

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
DEPARTA1VrENTO FEDERAL

NEGóCIOS INTERIORES
DE SEGURANÇA PÚBLICA
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DECRETO N.o 19.143 - DE 11 DE
JULHO DE 1945
Attera o Regimento da Administração
do Põrto do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto n.o 7.935, de 25-9

de 1941:

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Fica acrescido no Oáp. II,
art. 3.°, como fazendo parte do Serviço de Administração:
VIII - Seção de Assistência Se, cíaf:
a) fiscalizar as faltas e pedidos de
licença' para tratamento de saúde dos
empregados. bem como verificar as doenças em pessoa da família dos mesmos;
b) promover visitas periódicas às famílias dos portuários, prestando informações úteis e aconselhando a prática de normas de higiene, alimentação
e outras de igual natureza;
c) receber, examinar e informar todos os papéis referentes à assistência
social;
d) velar pela boa higiene dos locais
de trabalho, propondo as medidas que
se tornarem necessárias;
e) fiscalizar a aplicação dos auxilias
que forem concedidos pela Superrntendêncía e relativos ao Fundo de Assistência Social;
f) auxiliar os empregados passíveis
de aposentadoria, para conseguir. os
documentos necessários para êsse fim,
bem como interessar-se junto ao IAP
dos Marítimos pelo andamento dos
processos;
g) difundir tanto quanto possível a
necessidade de aperfeiçoamento do
pessoal. promovendo iniciativas que
conduzem à realização dêsse objetivo.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio

de Janeiro, 11 de julho de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

João de M enaonça Lima

DECRETO N.o 19.144 - DE 11 DE
JULHO DE 1945
Altera o Decreto n.o 15.151, de 27 de
março de 1944

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 74, letra a, da Constituição: decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, a partir de
5 de abril de 1944, na forma da relaçâo
anexa, a relação nominal que
acompanhou.
Decreto n.c 15.151, de
27 de março de 1944, que criou funções
na Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista do Servtço de Proteção aos índios, do Ministério da Agricultura.

°

Art. 2.° :f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio

de

Janeiro, 11 de

julho de

1945, 124.° da Independência e 57.° da

República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio

soues,

Relação a qué se refere o artigo 1.0 do
Decreto n.O 19.144, de 11 de julho

de 1945

Onde se lê:
36

~ Agente Referência XI
7. Argemiro Vale Fernandes
13. Francisco Cavalcanti de

23.

25.
29.
31.
9 -

5.

Oh-

veíra
Joaquim Finto Souto Maior
José Brasüetro
.Newton Conde Sobrinho
Raimundo Pinto de Araújo
Agente - Referência IX
Evaristo de Paula Nasárlo

37 - Agente - Referência VIII
22. Manuel Alves Ferreira

28.
31,
32.
33.

Otomel Rodrigues Lira
Sílvio Camboím da Silveira
Ubaldo Grácía

Valderico Costa Lima.
Inspetor Auxiliar Referência VIII
1. Nilo Vale de Oliveira
7 - Inspetor Auxiliar Referên..
cía VII
4. :Marísio da Cunha Moreno

2 -
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Praticante de Escritório - Referência V
1. Iolanda de Arruda
O - Radiotelegrafista
Auxiliar
Referência IX
1. Antônio Nascimento Filho.

1-

Leia-se:
Agente - Referência XI
Francisco Galvâo de Lima
Sotero Francisco Ramos
Ataide Inácio Cardoso
José Límírlo B. Oliveira
Vaga
Vaga
Agente - Referência' IX
5. J 08,0 Fonseca de Morais
37 - Agente - Referência VIII
22. Antístenes Nogueira Pinto
28. Francisco das Chagas Coelho
31. Durval orístõvam
32. Juarez Pinto
33. Vaga
2 - Inspetor Auxiliar
Referência VIII
1. Alípio Edmundo Lage
7 - Inspetor Auxiliar' Referência vn
4. Sebastião Francisco da Silva
i - Praticante de Escritório - Referência V
1. Vaga
6 - Radiotelegrafista Auxiliar
Referência IX
1. João Ferreira da Silva.

36

7.
13.
23.
25.
29.
31.
9 -

DECRETO N." 19.145 DE 11 DE
JULHO DE 1945
Dispõe sôbre Tabelas Numéricas Ordinárias e Suplementar de Extranumerário-mensalista da Superintendência do Ensino Agricola e veteriruuío, do Ministério da Agricultura.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, de conformidade com a relação anexa, as' Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário-mensalista da Sede da
Superintendência do Ensino Agrícola'

e Veterinário, do Ministério da. Agricultura, e de seus Aprendizados Agrtcolas; Rio Branco, Floriano Peixoto,
João Coimbra, Manuel Barata, Vidal
de Negreiros, Benjamin Constant,
Sérgio de Carvalho, Nilo Peçanna,
Visconde de Mauá, Visconde da Graça, Ildefonso Simões Lopes e Gustavo
Dutra.
Art. 2.° Fica criada, na forma da
relação anexa, a Tabela Numérica
Suplementar
de
Extranumerário.
mensalista da Sede da Superlntendên-,
cía do Ensino Agrfcola e vetcnnano,
do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Fica alterada, conforme
relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola Agrícola de Barbacena,
da Supermtendêncía do Ensino Agrí-.
cola e Veterinário, do Ministério da.
Agricultura.
.Art. 4.° As funções' transferidas
continuarão preenchidas pelos seus
atuais ocupantes, conforme relação
nominal anexa.
Art. 5.° Ficam suprfmídas as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Extranumerário-mensa-.
lista da Superintendência do Ensino
Agrícola e Veterinário, do Min1stério
da Agricultura.
Art. 6,o,A .despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de Org 255.800,00 (duzentos e
cinqüenta e cinco mil e oitocentos
cruzeiros) anuais, correrá à conta da
Verba 1 - Pessoal, Consignação II
- Pessoal Extranumerário, Subconsígnaçâo 05 - Mensalistas, Anexo número 14 - Ministério da Agricultura,
do Orçamento Geral da República
para 1945.
Art. 7.° lâ:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 11 de julho
de 1945, 124.° da Independência e
57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

g
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DO ENSINO AGRíCOLA E VETERINÁRIO (SEDE)
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VIII

I

Séries funcionais

Referência

1

Atendente
~
II ...........................

1

i

1

I

1

I

Ordinária

Ordinária

I

1

I
I
I

Tabela
.

1

IV I Ordinária

I

,

...

IX

I

1

i ...........................

--I
1 I
1
5

I.... :'~:~s~~~:~~~i:i.~~ .....
I .................. , .........

6/

xn 1I Ordinária
I
I
I
IX
VIII

"
'"
o

~

I
I
Dentista

~

II Ordinária li~
1

Bíbliatecârio
I, .......................

I

I

I

I

I

I

I

Dentista (S.E.A.V.) .....
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de
funções

I
I
I
I

I
1

Tabela

I
I

I
1

Número

I
I
\

Ordinária
Ordinária

~
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DECRETO N.' 19.H6 - DE 11 DE
JULHO DE 1945
Dispõe sôbre a Tabela Numérica Or~
dinárfa de Extranumerário-mensalista da Biblioteca, do Serviço de
Documentação, do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio
o .Presídente da República, usando
da atribuição que lhe confere O artigo 74, .Ietra a, da Constituição, "de-

aeta:
Art. 1.0. Fica transferida, conforme a relação anexa, no Ministério do
'l'rabalho, Indústria e Comércio, para
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o Serviço de Documentação, a Tabela
Numérica Ordinária; de mxcranumerã..
rio-mensalista da Biblioteca do mesmo
Serviço.
Art. 2.° Fica alterada, Bem eu..
menta de despesa, na forma da rela..
ção anexa. a Tabela a que se refere o artigo anterior.
Art. 3.0 :E:ste decreto entrará" em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes

runo.

~
~

ee

1,nNISTllRIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMll:RCIO
SERVIÇO

DE

DOCUMENTAÇÃO

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I
I

1

---1
2

---I
2

Séries funcionais

Auxiliar de Escritório
(Biblioteca)

Bibliotecário

ouiuo-

tece, ............

SITUAÇÃO PROPOSTA

l

II

Referência \

Séries funcionais

VII

Ordinária i

II

I

I

~

II

~

Referência

----

I

Ordinária

[

VII

Auxiliar de Escritório

3

II

~

II

-I
VII

I

I

Tabela

1_

I

I;

Número i
de
funções j

I

I
I

Tabela

8

~

I
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DECRETO N.' 19.147 - DE 11 DE
JULHO DE 1945
Altera a lotação do Ministério da
Educação e Saúde
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Fica alterada a lotação
numérica das repartições atendidas
pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Educação e
Saúde da seguinte maneira:
I - exclui-se um cargo da carreira
de Conservador da lotação 'suplementar do Instituto Osvaldo Cruz, do Departamento Nacional de .Saúde;
II - exclui-se um cargo da carreira de Médico Sanitarista da lotação
permanente da Delegacia Federal de
Saúde da 2.:3. Região, em Manaus, do
Departamento Nacional de Saúde:
III - transferem-se um cargo da
carreira de Arquivista, da lotação permanente do Serviço Nacional de Doenças Mentais, do Departamento Nacíonal de Saúde, e um cargo da carreíra de Bibliotecário, da lotação permanente da Biblioteca Nacional, para
a lotação permanente da Faculdade
de Direito de Recife;
IV - transferem-se, das repartições
abaixo mencionadas, para a Fuculdade Nacional de Medicina, da Universidade do Brasil, os seguintes cargos
de carreira:
a) para a lotação permanente - 1 cargo de Almoxarffe, da lotação 'permanente da DIvisão de Ma. terial, do Departamento de Administração;
1 cargo de Bibliotecário, da lotação permanente da Biblioteca Na-

-cíonal ;

- 2 cargos de Enfermeiro, da Iotaçâo permanente do Serviço Nacional
de Doenças Mentais, do Departamento
Nacional de Saúda;
õ)

-

para a lotação suplementar:
1 cargo de Atendente, da lotação

'suplementar do Instituto Nacional de
Puericultura, do Departamento Nacional da Criança;
- 1 cargo de Zelador, da lotação
suplementar da Escola Ana Néri, da
Universidade do Brasil;
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v - transfere-se, da lotação permanente da Faculdade Nacional de
Medicina, da Universidade do Brasil,
para a lotação permanente da Biblioteca Nacional, um cargo de Bíblíotecárto-auxiliar ,
VI - com as alterações dos itens
anteriores passa a lotação numérica
dos Quadros Permanente e Suple-

mentar do Ministério da Educacão e
Saúde a figurar com um totái de
5.099 cargos, sendo 3.390 na lotação
permanente e 1.709 cargos na lotação
suplementar.
Art. 2.° Fica alterada a lotação
nominal das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Educação e
Saúde, para o efeito de lotar, no Museu Histórico Nacional, o conservador Alfredo Rei do Rêgo Barros e,
na Faculdade Nacional de Medicina,
da Universidade do Brasil, o almoxarife Antenor Soares da Cunha, a
atendente Leopcldina Antunes Coral,
o bibliotecário Mário Araújo Filho,
as entermetras Judite Aben-Athar e
Ofélía Soares Pereira, e a zeladora
Joana Kamel.
Art. 3.° ãste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.? 19.148 - DE 11 DE
JULHO DE 1945
Aliem a Tabela Numérica de Pessoal
Mensalista do Estabelecimento de
Subsistência da lO.u Região Militar,
do Ministério da Guerra.
O

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe' confere o artigo 74, letra, a, da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica de
Pessoal Mensalista do Estabelecimento
de Subsistência da 10/1. Região Militar,
do Ministério da Guerra.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto nêste decreto, na Impor-
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tância de Cr$ 120.600,00 (cento e vinte

mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá
conta das rendas do referido

a

Estabelecimento, de acôrdo com o artigo 1.0 do Decreto-lei n.o 3.490, de 12
de agôsto de 1941.

Art. 3.° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as. disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 11 de julho de
1945, 124.° da Independência e 5.7.° da
República.
GETULIO VARGAS

Eurico G.

Dutra

MINISTllRIO DA dUERRA
DIRETORIA DE INTENDÊNCIA DO EXÉRCITO
- " SUBDIRETORIA DE SUBSISTÊNCIA DO
EXÉRCITO

Estabelecimento de Subsistência da
lO.a Região Militar
SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
de
funções

I .sõnes
I

Refe-

funcionais

I
J

-;--;-:-:-~

rêncía

DECRETO N.O 19.149 - DE 11 DE
JULHO DE 1945
Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeraria-mensalista do Quartel
General da :7.a Região Militar, do
Ministério da Guerra.

o Presidente da República, usapdo
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra, a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme n.
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista.
do Quartel General, da 7.a Regtâo I\!Ii..
litar, do Ministério da Guerra.
Art. 2.° :ê:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de julho de
1945. 124.° da Independência e 57.0 da

República.
1 \
1

\

2

I

2

r

;-----;c~

Auxiliar de
Escritório

VII

:I
1

1
Praticante de
Escritório
4
4
4

12

VI
V

IV

GETULIO VARGAS

Eurico G. Dutra

MINISTlmIO DA GUERRA
QUARTEL GEN'ERAL DA 7." REGIÃO MILITAI.

Tabela Numérica Ordinária

STrUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

"

Número
de"
funções

Séries funcionais

!

Número

Referência

Tabela

I

de ""\
funções

Séries funcionais

Tabela.

Bibliotecário

1

VII

1 I
Desenhista

Desenhista

VII!

VII

--;-1

Ordinária
Ordinária

3
3

VI

OrdInária

I

................. I
1

I

1
Praticante di? Becritório

I-i-

~

8

I

1
1

ti

VlI

i

I

Praticante de Escritório

VI

s
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DECRETO N,o. 19.150
DE 11 DE
JULHO DE 1945
Cria e suprime junções na Tabela de
Pessoal Mensalista' do Colégio Militar, do Ministério da Guerra.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, de-

creta:

a)

e suprimidas, na mesma Tabela, três
funções de atendentc, referência V.
Art. 2.° A despesa com a execução
do díspcsto neste decreto, na imporde

crs

3.600,00

Bueiro capeado sôbre
o córrego Oongonhaa,
na estaca 1.003 10

590.271,40

Bueiro capeádo sôbre
o córrego Coqueírão,
na estaca 23

895.658,60

+

b)

Art. 1.0 Ficam criadas, na 'Tabela
de Pessoal Mensalista do Colégio Militar' da Diretoria do Ensino do Exército, do Ministério da' Guerra, três
funções de enfermeiro, referência VII,

tância

Estradas de Ferro, para construção
das seguintes obras no trecho Píraju'>
Guarantã, da variante Mírante-Guatçara, da Estrada de -Ferro Noroeste
do Brasil:

Total..

1.485.930,00

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.0 da
República.

<três mil e

GETULIO

seiscentos cruzeiros anuais, correra
conta das economias administrativas
daquele Estabelecimento.

V il.RGAS

.à

ATt. 3.° :Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1945,
124.° da Independência e 5',.° da
República.
GETULIO VARGAS

Eurico G. Dutra

DECRETO N,' 19,151 - DE 11 DE
JULHO DE 1945
Aprova projetos e orçamentos para
obras na Estrada de Ferro Noroeste
do Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, deereta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e orçamentos na importância
total de Orê 1.485.930,00 (um milhão
quatrocentos 'e oitenta e cinco mil novecentos e trinta cruzeiros), que com
este baixam, rubricados pelo Diretor
Geral do Departamento Nacional de

JO(W de Menàonça Lima

DECRETO N.i> 19.152 - DE 11 DE
JULHO DE 1945
Declara sem efeito o Decreto número
17.785, de 8 de fevereiro de 1945

o

'Presidente ela República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei 11.° 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), e tendo em vista o que o interessado requer, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada sem efeito
a a utortzacão concedida ao cídadão
brasileiro- Líberato Garcia de Toledo
pelo Decreto número dezessete mil
setecentos e oitenta e cinco (17.785),
de oito (8) de fevereiro de mil novecentos e quarenta e cinco (1945)'1 Que
autoriza a peequiaar quartzo no munícípío de Cristalina, Estado de Goiás.
,.
Art. 2.° Revogam-se as dlsposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da,
República.
GETULIO

VARGAS

Apolonio Salles,
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DECRETO N.' 19.153
DE 11 DE
JULHO DE 1945
Retifica o Decreto n.O 10.780, de 6 de
novembro de 1942
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art, 74,
letra a, da Constituição e nos têrmoa
do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Pica retificado o artigo primeiro (1.0) do Decreto número dez mil
setecentos e oitenta 00.780), de seis
(6) de novembro de mil novecentos e
quarenta e dois (1942), cuja redação
passa a ser a seguinte: Fica autorizada a Sociedade Carbonifera Próspera S. A., em confirmação do direito à mesma Sociedade conferido
pelo Decreto número nove mil setecentos e oitenta (9.780), de vinte e
quatro (24) de junho de mil novecentos e quarenta e dois (1942), do
Govêrno Federal, a fazer a lavra de
jazidas de carvão mineral existente nos
territórios dos municípios de Cresciu-"
ma e de Araranguá do Estado de
Santa-Catarina, numa área de supernoíe equivalente à diferença entre
duas (2) áreas, a saber: primeira ,o.a)
área; é delimitada por um contôrnc
poligonal místilineo que tem início na
ponte da estrada de rodagem Oresciuma-Oocal, sôbre o Tio Cresci uma
na cidade dêsse mesmo nome, e segue
pelo eixo da mesma estrada até a Iínha Iimitrofe entre os municípios de
Oresciuma e Urussanga (rio Ronco
d'Aguaj : depois, por êste rio Ronco
d'Água, para jusante, até a sua foz no
rio Urussanga ; depois, por êste rio,
para jusante, até a linha limítrofe da
antiga sesmaria concedida a João da
Costa (Sesmaríá de Urussanga Ve111a) ;
depois, pelas linhas limítrofes a leste
(E), norte (N) e oeste (W)
desta
sesmaria concedida a "João da Costa,
conforme verificação da medição e
demarcação de referidas linhas, feita
em mil novecentos e dezenove (1919)
pela Comissão Técnica chefiada pelo
engenheiro Eurico Borges Reis, criada
pelo Govêrno do Estado de SantaCatarina; depois, pela orla litorânea
do Oceano nnenuco. até a foz do
Rio Araranguá: depois, sucessíva.men-
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te, por õste rio Áraranguá, pelo rio
Mãe Luíza, pelo rio Sangãc e pelo
rio Creseiuma até o ponto de partida.
Segunda (2. a ) área - é a soma das
áreas correspondentes aos setenta e um
(71) lotes seguintes: números urn-A
(l-A), um-B (-B), dois (2) da Linha
Estrada Orescíuma: três (3), quinze
usi, dezessete (17), dezenove (19)"
. vinte e um (21), vinte e três (23).
trinta e três (33), trinta e cinco (35),
trinta e sete (37). trinta e sete-A
(37-A), trinta e nove-A (39-A), quarenta e três (43), quarenta e três-A
(43-A) e quarenta e cínco (45) da
Linha - Rio Cresciuma; um (1), três
(3), a cinco (5), sete (7), a nove
(9), onze (lI) a vinte e cinco (25),·
vinte e oito (28), quarenta e oito (43),
cinqüenta (50) cinqüenta e um (51),
cinqüenta e oito (58) a sessenta e três
(63) e sessenta e cinco (65) da primeira (La) Linha Rdo-Sangàc: um
(lI, dois (2), quatrot r-n a seis (6)
oito (8). quinze (15), trinta c cincoA
(35-A) da Linha Três Ribeirões; quatorze (4), "Vinte (20), vinte e dois
(22), vinte e cinco (25), vinte ri sete
(27), a vinte e nove (29), trinta e um
(31), a trinta e três (33). trinta e cinco (35), trinta e sete (37) e quarenta
(40), da Linha antas.
Art. 2.° A presente retificação de
decreto fica fazendo parte integrante
da, autorização conferida pelo Decreto
número dez mil setecentos e oitenta
<10.780), de seis (6) de novembro de
mil novecentos e quarenta e dois
(1942) a que a mesma se refere.
Art. 3.° Regovam-se as disposições
em contrario.

Rio de Janeiro, 11 de julho de, 1945,
124.° da Independência e 57.° da. República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio

DECR.ETO N.? 19,154 -

sanes.
DE 11

DE JULHO DE 1945

Concede à Cia. Trauíra de Fosfatos
autorização para funcionar como
emprêza de mineração.

O Presidente da República usando da
atribuição que lhe confere o artigo '14,
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letra ti, da Constituição e nos têrmos .dc Decreto-lei n.c 1.935, de 29 de
janotro de 1940 (Código de Mmasr l

decreta:
Art. 1..0 E' concedida à Comuanhla
Trauira de Fosfatos, sociedade Anómma. com sede nesta .Capital, -ionatítuída pela escrttura publica de quinze
(15) de junho de mil novecentos e cuarente e cinco (1945), lavrada à fõlhaa
dezesseis (16) do livro número quinhentos .(500). do cartório 17.0 onc;o

de Notas desta" Capital, autorizacâo
para funcÍonar como emprêsa de mineração de acôrdc com o que cispce
o art. 6.°, § 1.0 do Decreto-lei n.v :1 .985,
de 29 de janeiro de 1940 -(Códlgo de

Minas), ficando a mesma sociedade
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor :)'.1 que
Vierem a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Art. 2.° Revogam-se as dlspostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de julho de HH5.
124.° da Independência e 57.° da 1\.epública.
GETULIO

V ARGAB

por um retângulo que tem um vértice
a setecentos e cinqüenta metros \ 7M
mj . no rumo magnético trinta e u-ês
graus sudeste (33° SE), da roz do
córrego Sítio, afluente do riacho Pedras Brancas, e os lados concorren tos
nesse vértice, a partir do mesl.n0. têm
os seguintes comprimentos e rumos
magrietícos: mil metros (1.000 m \ dez
graus sudeste (10° SE); seiscentos metros (600 m) , oitenta graus nordeste
(30° NE) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têr-mos do estabelecidos no,
Código de Minas,
Art. 3,° O titulo da autorízacâc de
pesquisa, que será uma via autentica
deste decreto, pagara, a taxa de S8jS~
centos cruzeiros ccrs 600,00) e será.
transcrito no livro próprio da Divisàc de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrícurture..
Art. 4.U Revogam-se as díspostções
em contrário,
Rio de Janeiro, 11 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.V da Republica.
OETULIO VARGAS

Apolonio Sales

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.156 - DE 11
DE JULHO DE 1945
DECRETO N.' 19.155 - DE 11
DE JULHO ,DE 1945
Renova o Decreto n.o 12.376. de 10 de
maio de 1943

o

Presidente da República usando da
atrtbutçáo que lhe confere o ar-age 74,
da letra a, da Constituição e nos cêrmos do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940· (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica renovada a autorização
concedida ao cidadão brastlerro JL'b
Ferreira Braga, pelo Decreto uúmero doze mil trezentos e setenta e, se-is
(12 .Z76) , de dez "(10) de maio de mil
novecentos e quarenta e tres (1943),
para pesquisar talco e aesocíados Em
terrenos situados no munícípío de Casa
Nova, Estado da Bahia, numa area de
sessenta néctares (60 na) , deümítada

Concede autorização para funcionar
como emprêsa de energia hidráulica,
à Sociedade Anônima, Emprêsa Elétrica de Itapura.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, alínea a, da Constituição, tendo em
vista o disposto no Decreto-lei núme1'0 938, de 8 de dezembro de 1938. e ao
que requereu a Sociedade Anônima,
Emprêsa Elétrica de Itapura, decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Sociedade
Anônima, Emprêsa Elétrica de Itapura,
com sede na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, a autorização para.
funcionar como emprêsa de energia
hidráulica, a que se refere o Decreto
lei n.c 938, de 8 de dezembro de 1938.
ficando a mesma obrigada a satisfazer.
Integralmente, as exigências do Código
de Aguas (Decreto n.c 24,643, de 10 de
julho de 1934) , leis subseqüentes seus

e
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regulamentos, sob pena de revogação
dêste Decreto.
'Art.. 2.° O presente decreto entra
em viQ;or na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rlo de .reneíro. 11 de julho de 1945,
124.u da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apoíoruo Sales

DECRETO N.o 19.157 - DE 11
DE- JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Larlário
de CalaiS Ribeiro a lavrar jazvia de
nuca no niumicipio de Jequeri, Est"do
de Minas Gerais.

o Presidente da República usando da
atribuiçã,o que lhe confere o art.tgo 74,
da letra a, da Oonstttuiçâo e nos têrmOS do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 194.0 (Código de .l,vIins.'.).
decreta:
Ar-t . .1.0 Fica autorizado o ntdadâo

brasileiro Ladárlo de Calais, Ribeiro a

Iavrar a Jazida. de mica, em terrenos
da fazenda Floresta, situada no distrito e rnuníctpio de Jequert. Estado
de Minas Gerais, numa área da cínqüenta hectares (50 naj . deltn.ttada
por um quadrilátero, que tem um verüce à distância de dois mil seiscentos
e setenta metros (2.670 mr , nu rumo
magnético oitenta graus sudeste (&U'"
SE>. do canto sudeste (SE) do prédio
sede da fazenda, e os lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprtmentos e rumos magnencoa: quinhentos metros (500 mj . cinqüenta e.
dois graus e trinta minutos nordeste
(520 30'NE); novecentos e quarenta
metros (940 m) , trinta e sete 'graus e
trinta minutos sudeste' (370 30' SI:);
\ quinhentos e dez metros (510 m) trme oito graus e trinta minutos sudoeste (38° 30' SVI) ;' mil metros (1. 000
m) . trinta e seis graus e trinta rrdnútos
noroeste í3ô o 30' N\V). Esta aurorlzaçâc é outorgada mediante &3 condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e nos artigos 32, 33, 34 e suas' alíneas, aíem das:

ta
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seguintes e de outras constantes do

mesmo Código, não
expressamente
mencionadas neste decreto.
Art 2.° O conceaslonarlo da autorização fica obrigado a recolher aos ccrres públicos, na forma da lei. os 'l-:d~
bulas que forem devidos à Umâo. ao
Estado e ao Munícípío, em oumprtmenta do disposto no art. 63 do Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da. cutorízacâo não cumprir qualquer das
obrtgaçôes que lhe incumbem. 'i. autorização de lavra, será declarada C:Rduca ou nula, na forma elos ar tdgos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As proprtedactes vízmnas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os tms da
tavr.•. na
forma dos arts. 39 e 40 do Código' de
MInas.
Art. 5.° O concesstonarto da autorazacao será fiscalizado pelo Departamenta Nacional da Produção Mwer:-:tJ
e gozará dos favores díscrhninados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autoriaaçào de lavra terá
por título este decreto, que será transcrito no livro próprio da Dtvtsào de
Ecmento da Produção Mineral, do M1nístérto da Agricultura. após o pagamen to da taxa de mil cruzeiros (Cl·S..
1.0.00,00) .
Art. 7.°

Revogam-se as díspoeições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.u d.a ne-

pública,
GETULIO VARGAS

Apolonio Súles

DECRETO N.? 19.158 - DE 11
DE JULHO DE 1945
Autoriza a Companhia de -Mi1u~7'ação
e Bauxita de Poços de Caldas a la~
vrar a JazIda -de bauxita no m';OUClpio de Poços de Caldas, Estcdo de
Minas Gerais.

o Presidente da República usando da
atrtbtuçàc que lhe confere o artigo H.
da letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,c 1.985, de 29 de
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janeiro de 1940 (Código de .Mínas) ,

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia de Mineração e Bauxita de Po-

ços de Caldas a lavrar a [azlôa de
bauxita em terrenos situados no Sítio
da Barreira, no município de POl.:()~ de.
Caldas, Estado de Minas Gerais, numa

área de quarenta e trcs hectares, vinte
e sete 'lres e quarenta centíares
(43,2740 ha) , definida por um polígo-

no, que tem o prhneíro vértice srtuado
à distância de duzentos e -setenta e
dois metros (272 m) , com oríentaçâo
magnética trinta e oito graus e uumze
mínutos noroeste (38 0 15' NW), da
barra do córrego Bortolan ou da Barreira no rio das Antas. e os lados, a
partir dêsse vértice, têm os segutntea
comprimentos e orientações magnétdces: duzentos e vinte e oito metros
(228 m) , trinta e oito graus e quinze
mínutos noroeste (38° 15' NW)·; quinhentos e trinta e dois metros (532 m) ,
três graus e quarenta e cinco minutos
noroeste (50 45' NW) ; trezentos e temta e cinco metros (335 rrn , oirents
graus e quinze minutos sudoeste (SO""
15' SVV) ; quinhentos e cinqüenta c seis
metros (555 m) , cinqüenta e sets graus
sudoeste (5Go SV!); trezentos e sessenta .e sete metros (367 m) , oitenta
e sete graus sudeste (87° SE); quinhentos e cinqüenta e cinco metros
(555 111). dezoito gT3,US sudeste (13 0
SE); cento e setenta e quatro metros
<174 m) , cinqüenta graus e quarenta e
cinco minutos sudeste (50° 45· SE);
quatrocentos e trinta e quatro metros (434 mj , quarenta e três graus
nordeste vréâ'' NE). Esta autorização
é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 elo Código de Minas e dos arttgcs 32, 33, 34 e suas alíneas, além das
seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não
expressamente
mencionadas neste decreto.
Art 2.° O concessionário da 0,ut01'1zaçào fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, (1S tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Mumcípío, em cumprímento do disposto no art. 63 do Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da $.Utorízaçáo não cumprir qualquer das

obrigações que lhe incumbem, a autorízaçâo de lavra, será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizínhas
estão sujeitas as servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, tia
forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorfzaçâo será fiscalizado pelo Denartamenta Nacional da Produção il.1uleral
e gozara dos favores díscrtmínacos no
art., '71 do mesmo-Código.
Art. 6.° A autorização de lavra tera
por titulo êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Dívisâo de
Fomento da Produção Mineral do Ministério d>t Agricultura, após o pagamento da taxa de oitocentos e oitenta
cruzeiros (Cr$ 880,00) .
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em ccntrárfo.
Rio -de Janeiro, 11 de julho de ~945.
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N,? 19.159 - D.E 11
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Mário âe
Holanda Bessa a lavrar iaeiaa de
diatomita no município de trortiaezo.
no Estado do Ceará.

O Presidente da República usando da
atribuição que lhe confere o arzígo 'I';',
da letra a. da Constituição e nos têrlHOS do Decreto-lei n,? 1.985, de 29 de
Janeiro de 1940 (Código de lV1lnas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Mário de Holanda Bessa à
lavrar jazida de díatomíta em terrenos situados no lugar denominado Pcrangabaçu, no mumcípíc de Portaleza,
no Estado de Ceará, numa área de sete
hectares e noventa ares (7,90 nar . definida flor um hexágono Irregular, que
tem um vértice situado à distância de
quatrocentos e vinte e oito metros (428
mj , rumo magnético oitenta e nove
graus e vinte minutos noroeste uma
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20' NW>, do pontilhão existente no
qui16merto quatro mais novecentos e
trinta e nove metros (Km 4 :,,39 m)
(atual) da Rêde de Viação Cearense e
os lados a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnetícoa: duzentos e cinqüenta n1Nl'OS
(250 m) vinte e cinco graus nordeste
(25 0 NE): cento e noventa e seis metros (196 m) sessenta e cinco graus
noroeste (65 0 NW) ; oitenta metros (80
m) dezoito graus e trinta minutos "noroeste (18° 30' NVV"); cinqüenta e um
metros (51 m) , oitenta e um graus noroeste (810 NW) ; duzentos e noventa e
seis metros (296 m) , vinte e cinco
graus sudoeste (25 0 SW): trezentos
metros (300 m) , sessenta e cinco graus
sudeste (65° SE). Esta autorízaçâo eoutorgada mediante as condtçóes constantes do parágrafo único do artigo
28 do Código de Minas e dos artigos
32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outr-as constantes "do mesmo Oódígc, não expressamente mencíonades neste decreto.
Art 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei. os trfbutoa que forem devidos à União, ao
Estado e ao Munícípío. em cump•-ímente do disposto no art. 68 do Oódi-

go de Minas.

Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. u autortzaçâc de lavra" será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vtzmhaa
estão sujeitas às servidões de 30~O e
suo-solo para os fins da la na. na
forma dos arts. 39 e 4Ddo Código de
M1nas.

Art. 5.0 O concessionário da autortzaçâo será fiscalizado pelo Departamenta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá
por titulo êste decreto, que será trenscrito no livro próprio da Dívrsão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o paga-

menta da taxa de seiscentos cruzeiros
«irs 600,00).

Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.0 da Repúbltca ,
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.· 19.160 - DE 1l
DE JULHO DE 1945
Autoriza a cidadã brasileira Etei1Jina
Zananiri a pesquisar calcário e associados no mumicipío de /ta.occ,ra.
no Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República usando da
atríbuíçâo que lhe confere o artigo 74,

letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 19<10 (Código de Mtaas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasileira Etelvína Zananiri a peaqutsar
calcário e associados no lugar denominado Laranjais, no distrito de Laranjais, município de Itaocara, no Estado do Rio de Janeiro, numa área de
oito hectares c vinte e cinco ares (H,'25
ha) , delimitada por 'um polígono retilíneo irregular, que tem um vértice
a trezentos e quarenta metros (340 rrn ,
no 'rumo verdadeiro sessenta e cinco
graus nordeste (65 0 NE), do marco
do quilômetro duzentos e cinqüenta e
seis (Krn 256), da linha da The Lecpoldina Rai1way Co. Ltd., no trecho
Batatal-Laranjaís, e os Iadcs, a partil' do vértice considerado, tem os seguintes comprimentos e.rumc: trezentos e cinqüenta e cinco metros (355
m) , sessenta e nove graus nordeste
(690 NE); duzentos e trinta metros
(230 m) , trinta e três graus e oínqüenta
e cinco minutos sudoeste (330 55' SW) ; .
trezentos e sessenta metros (360 m) ,
cinqüenta e seis graus e cinco nunutos sudeste (56 0 5' SE); duzentos e
trinta metros (230 m) , sessenta e nove
graus sudoeste (690 SW); quatrocentos
e cinqüenta metros (450 m) , quarenta
graus noroeste (400 NW).
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Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorizacào de
pesquisa, que sera uma via autentica
deste decreto, pagara. a taxa, ue trezen tos cruaeíros tora 300.00) e será
transcrito .no vlivro próprio da Divisáo de Fomento da Prortuçâo Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as dísposíçôes

em contrario.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57,° da Republica.
GETULIO VARGAS

Apolanio Sales

quinze ,minutos nordeste (56° 15' NE);
cinqüenta e três metros (53 mr . cinqüenta e um graus e trinta mmutos
sudeste (51 0 30' SE).
Art.. 2.0,1, Es<.a autorização é outorgada nos. têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. ;:l,o O titulo da autcr-ízeçáo da
pesquisa, que será uma via autcntaca
deste decreto, pagará a taxa (te irezentoa cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrícuíture..
Art. 4.0 Revogam-se as cüspos.çôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57,0 (tU Republica.
GETULIO

DECRETO N.o 19.161
DE 11
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Pedro de
Lorenzi Maciel, a pasouicar ármo.. mrnenu no tn'1micipio de líui, E:;tado
do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República usando da
'atríbtnçáo que Ihe confere o artago 74.,
da letra a, da Oonstituíçàc e ."-0:.0 têrmos do Decreto-lei o: 1.985, de ;':,3 de
janeiro de 1940

(Codigc de iVIlll3.S),

decreta:

Art 1.0 Fica autorizado o cidadâo
brasileiro Pedro de-Lorenzí Maciel. a
pesquisar água mineral no ruga,' etcnominado Itai, situado no dísti'rtc e
município de Ijui, Estado do Rio Gr<:J.l1de do Sul, numa área de um nectare,
sessenta e oito ares e setenta e cinco
centrares <1,6875 ha) , deümítada por
um quadrilátero que tem um veruce à.
distância de cento e trinta e -mco
meG'OS (135 m) , no rumo trinta e cinco
graus sudoeste (350 SW), do canto sudoeste (SW) do prédio do Hotel, e os
lados, a partir desse vértice, tem os
seguintes comprimentos e rumos. duzentos e quinze metros (215 fi), trmta
e cinco graus sudoeste (35° ,SW J ; conto
e vinte e sete metros (127 mi , trtnta
graus e trinta minutos noroeste l30 0
30' NW); cento e setenta e cíneo :I,etros (175 mj , cinqüenta e seis graus e

VARGAS

ApoIamo Sales

D)'CRETO N.' 19.162 - DE 11
DE JULHO. DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro [tis Geraldo Silveira a pesquisar berilo e
associados no municipio de Condeuo.
ba, no Estado da Bahia.

. O Presidente da República usando da
atribuição que lhe confere o arugo 74,
da Ietra a, da Constitutçâo e nus têrmos do Decreto-teí n.c 1. 985, de 29 de
janeiro de 194:0 (Código de J:liEnas),

decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o ctdadâo
brasileiro Irís Geraldo Silveira a pesquisar ocrtto e associados no lugar denominado Fazenda Salgado, no ôtetrito de Caraíbas, município de Oondeúba, no Estado da Bahia, numa area

de setenta e otzo hectares, noventa e
dois ares e setenta e cinco centrares
(78,9275 ha) , delimitada por um re-

tãnguro que tem um veruce a quatrocentos e setenta e nove metros <::! vinte
e crês centímetros (479,23 mj . nu fumo magnético setenta e um gr-aus e
onze nunutos sudeste (71° 11· S~;} da
confluência dos córregos do Lnve-no e
Bananeiras, e os lados que divergem
do vértice considerado têm. tl. partir
dêle, os seguintes comprimentos e ru-
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mos magnétícoa: mil duzentos e smcc
metros (1.205 m) , oeste (W); sctacentos e cinqüenta e cinco metros (655
nn , norte (N).
"Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos do estabeíecíuos no
Código' de; Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização .de
pesquisa, que será uma via au-entíca
deste decreto, pagara a taxa de setecentos e noventa cruzeiros ccrs 7Oll.CC) e
sera transcrtto no livro próprio da Dívisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Aft. 4.° Revogam-se as dísposlçóes
em con trárto.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da RepÚbUca.
GETULIO

VARGAS

Apolonio Sales

graus sudoeste (85°' SW): setecentos e
cinqüenta e cinco metros (755 fi), cínco graus sudeste (5° SE); quínnentos
e sessenta e cinco metros (565' .m OiR
tenta e cinco graus nordeste (85 1 NE);
quatrocentos-e sessenta e cinco metros
(465 mi , cinco graus noroeste (5" NW);
quatrocentos e trinta e cinco metros
(435 fi), oitenta e cinco graus sucoeste
(85° SW); duzentos e noventa toe-a-os
(290 m) , cinco graus noroeste (5° NW) .
Art.' 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no oódigo de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr3 300.l1Q i e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura
Art. 4.° Revogam-se as díspoaiçôes
em contrário.
Rio de .raneíro, 12 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da Re....
pública.

DECRETO N.' 19.163 - DE 12
DE JULHO DE 1945

GETULIO VARGAS

Apolonio Sales.
Autoriza, o cidadão brasileiro Nilzo J! IR
ees Pinto a pesquisar argila reir..t
. taria e associados no municlmo ce
Betim, Estado de Minas Gerals.'
R

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o emeo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.e 1.985. de ~9 de
janeiro de 1940 (Código de Mínasr ,
decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Nílao Alves Pinto a pesquisar argila refratária e associados numa
área de trinta hectares (30 naj , sttuada na fazenda Lavapés, no uistrlto
c munícípío de Betim, Estado de Minas "Gerais, e delimitada por uma linha
poligonal que tem um vértice a duzantos e oitenta e cinco metros (235 mt ,
rumo sessenta e nove graus sudoeste
(69° SW) magnético. da sede da razenda Lavapéa e os lados a partir dêsse Vértice, têm' os seguintes comprtmenos e rumos magnéticos: cento e
trinta metros U30 m) , oitenta e cinco
Colo do Leis;"'" Vol.

v;

DECRETO N,o 19,164 -

DE 12

DE JULHO DE 1945

Autorizá o cidadão brasüeíro José Maria Mendes a pesquisar mármore' e
associados no município de Palmeim
dos tnsiios, Estado de Alagoas.
O, Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-Ieí n.c 1.985, de ;;!:l de
janeiro de 19'.10 (Código de ·Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado O cidadão
brasileiro José Maria Mendes a pesquisar mármore e associados no lugar
denominado Oorurlpe, no distrito de
Olhos d'Água do Acíólí, mumcroío de
Palmeira dos índios, Estado de Alagoas,
numa área de duzentos e vinte e cinco
hectares (225 ha)·, delimitada por um
quadrado de mil e quinhentos metros
(1.500 m) , de. lado, que tem um vcrctce

F. 9
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a setecentos e sessenta e dois metros
e oito centimetros <762.08 fi), no rumo magnético sessenta e três graus
e vínte e nove minutos sudeste (ô3{\ 29'
SE). do ponto em que a rodovia Coru-

.rípe - Palmeira dos índios atravessa
o 'rio Ocrurípe, e os lados que divergem
do vértice considerado têm, a par'rrr
dêle, ,OS rumos magnéticos: 'vmte e
três graus noroeste (23 0 NW) e sessenta

e sete graus sudoeste (67 SW).
Art. 2,° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3,0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntaca
deste decreto, pagará a taxa' de dois
mil duzentos e cinqüenta cruse.ros
(Cr$ 2.250,00) e
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Mínísterao da
Agricultura.

será

Art. 4.° Revogam-se as rüspostcres
em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.° ua República,
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.165 - DE 12
DE JULHO DE 1945

ssuortza o

cidadão brasileiro VUtmar
Ferreira Coelho Pinto a pesquisar
mica, caulim e associados no município de Matias Barbosa; no Estado
de Minas Gerais.

o

Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei TI.O 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas},
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro VuImar Ferreira Coelho Pinto a pesquisar mica, caulim e associados numa área de quatorze hectares e
noventa e seis ares (14,96 ha) > situada
no lugar denominado Min-a, no dt:,trito
e município de Matias Barbosa, no Es-

tado de Minas Gerais, área essa delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a setenta e três metros
(73 mr , no rumomagr..ético aezessete graus e cinqüenta e cínco minutos
sudeste (17 0 55' SE), da confluência
dos córregos da Mina e J. Oândidc,
e os lados, a partir dêsse vértice têm
os seguintes comprimentos e nUUQS
magnéticos: quatrocentos e nute e
três metros <423 mj , setenta e cinco
graus e trinta minutos sudeste (t/b~' 30'
SE); trezentos e treze metros (31~ P.1).
vinte e sete graus sudoeste <27 0 3W,'
duzentos e trinta e dois metros (232
rru , cinqüenta e cinco graus sudoeste
(55 0 SW); cento e treze metros (113
m) , cinqüenta graus noroeste
i50°
NW); setenta metros (70 m) , trmta e
nove graus noroeste (39 0 NW); cento e
noventa e oito metros (198 m I dOIS
graus e trinta minutos nordeste \,2 0 30'
NE): cento e noventa e quatro metros (194 mj , dez graus nordeste (tO"
NE).

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código, de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa dt~
trezentos cruzeiros ccrs 300,00) eserá cranscnto no Iívro próprfo da 01visão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as dtscosrcões
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 1945.
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

ApoZonio Sales

DECRETO N.' 19 .166 ~ DE 12
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro runoe de
Sousa Manso a pesquisar mica. ;jv,a:rteo, manganês e associados no município de Mar de Espanha, EstadJ de
Minas Gerais.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o urtígo
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'14 letra a, da Constituição e nos têrm~s do Decreto-lei n,s 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de ~\11:1aS),
decreta:
Art. lP Fica autorizado o cidádão
brasileiro 'Jaime de Sousa Manso a pesquisar mica, quartzo, manganês e as.sociados nos locais denominados Matinha e Monjolinho, no distrito e município de Mar de Espanha, Estado de
Minas Gerais, numa área de vinte e
um hectares e trinta e seis ares (21,36
ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a quinze me ..
trcs (15 m) , no rumo magnético nove
graus e trinta minutos sudoeste (se 3U'
SW), do quilômetro treze (Km 13) da
nova rodovia Mar de Espanha - Sapucaía, situado próximo à porteira
existente na divisa dos terrenos de
Eduardo Dias e Otávio Ramos; e os
lados a partir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e-rumos magnéticos: duzentos e trinta e
oito metros (238 m) , oitenta e três
graus sudoeste (83 0 SW); duzentos
metros (200 m) , cinqüenta e seis graus
sudoeste (56° S W) ; quatrocentos
metros (400), vinte graus 'sudeste (20°
SE) ; quinhentos e quarenta e OWJ metros (548 mj , setenta graus nordeste
(70 0 NE); quatrocentos e treze metros
(413 mj , trinta e seis graus e dez minutos noroeste (36 0 10' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C~
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
'trezentos cruzeiros (Cr$ 300.ütP e
será transcrito no livro próprio ca DIvisão de Fomento da Produção xnneral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em 'contrário.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 1943,
124.0 da Independência e 57. 0 da H,epública.
GETULIO VARGAS

Apolotiic Sales

DECRETO N.· 19.167
DE 12
DE JULHO DE 1940
Autoriza o cidadão brasileiro Adoi/o
coraoeo Aires a pesquisar eremita:
no município de Píaii, no Estado
de Minas Gercts,

o Presidente da República usando
da atrlburção que lhe confere o anlgo
74, letra a, da Oonstítuíção e nos têrmos do Decreto-lei u.c 1.985, oe 29 de
janeiro de 1940 (Código de l'vlmasl ~

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâo
brasileiro Adolfo Cardoso Aires a oesquísar eremita no tocar denommado
Fazenda serra, no distrito e mumcrpio' de Píüí, no Estado de Minas Gerais, numa área' de duzentos e noventa'
e sete hectares (297 haj , delimitada por
um polígono retilíneo irregular. que tem
um vértice a duzentos e noventa :3 cinco
metros (295 mj , no rumo veraaderro
sessenta e seis graus e trinta .ninutos
noroeste t66° ·30' NW), no cem.ro G.~
soleira do portal da casa sede .."ia E<'azenda da Serra" e os lados. a partir
do vértice considerado têm: novecentos metros (9.00 m) , oitenta e cete
graus e trinta minutos nordeste (8'P
30' NE): dois mil e seiscentos metros
(2.600 mj , seis graus sudeste HP SE):
mil e duzentos metros (1.200 no , oitenta e nove graus e trinta minutos
sudoeste (89 0 30' S'W); dois rml e duzentos metros (2 200 m) , seis graus nocinco metros (265 m) , oitenta e nove
graus e trmta minutos nordeste (89 0
30' NE); trez-entos e sessenta metros
(360 mr, trinta minutos noroeste {30'
NW).

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Mlnas.
Art. 3.° O titulo da autorização' de
pesquisa, que será uma via autênnca
dêste decreto, pagará a taxa de coís
mil novecentos e setenta cruzeiros
(Cr$ 2.970,00) e será transcrito no 11vro próprio da Divisão de Fomento ua
Produção Mineral do Ministério da
Agrtcultura ..
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Art. 4:° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57. 0 ' ds. República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.168 - DE 12
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Virg~lio
Cordeiro de Melo a _pesquisar óxido
de ferro, acres, terra Euler, ovçüc,

ilmenita e minérios de titânio no

mu.~

nicipio de João Pessoa, Estaao da
Paraíba.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nus têrmos -do Decreto-lei n.? 1.985, de 29' de

deste "(62°2' SE): quatrocentos e sessenta e cinco metros (465 m) , vinte e'
sete 'minutos sudeste (27' SE)" -ento
e doze metros (112 m) , sessenta e
.doís graus e dois minutos sudeste (620 2' SE).

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos nu 00digo de Minas,
Art. :'3.0 O, titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via aucentíc-s
deste decreto" pagará a taxa de qURtrocentos e noventa cruzeiros (Cn ' ..
490,00)
e sere transcrito no livro próprio da Dívísão de Fomento da
Produção Mineral do Mtnísteno da
Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as díspostcões
em contrario,
Rio de Janeiro, 12 de julho de'1945,
124,° da Independência e 57,'-' da
pública,

Re-

GETULIO VARGAS

Apolonie Sales

janeiro de 1940 tCódígo de Mluasr ,
d~creta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Virgílio Cordeiro de Melo a

pesrnnsar óxidos de ferro, ocres. terra
Puler, argilas, ílmeníta e mínerios "de
titânio numa área de quarenta e oito
hectares, cinqüenta e um ares e trinta
centrares 08,5130 haj . situada no imovel Cabo Branco, no distrito e município de JoâoPessoa,Estado da Paraíba
e deünutada por uma Itnha poligonal
que tem um vértice no marco colocado pelo Mínteter-ío-da Marinha na extremidade oriental do
promontório
Cabo Branco e os .Iados, a par-tir dêsse
vértice. têm os seguintes comprimentos
e rumos: seiscentos e quatro metros
(50'! mr . vinte e sete minutos noroeste
(27' NW): mil quatrocentos e setenta
e -cínco metros 0.475 m)', 'sessenta e
dois graus e sete minutos noroeste (62 0
7' NW); novecentos e oitenta metros
(980 m) , vinte e dois graus e vinte e
três minutos noroeste <22 0 23' NW);
setecentos e setenta e oito metros '(773
fi). doze graus e quinze minutos sudoeste (120 15' NW); mil novecentos e
setenta e cinco metros (1.975 mr , cessenta e dois graus e dois minutos. su-

DECRETO N." 19.169 - DE 12
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Valde'?TJar
da Silva Soricno a pesquisar ametista,
pedras coradas, quartzo e assoewdos
no municíplO de Caetité, no Estada
da Bahia.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Oonstíbuíçãc e nos rêrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29 de
Janeiro de 1940 (Código de Minas).•
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o ciuadâo
brasileiro Valdemar da Silva Suriano
a pesquisar ametista, pedras coradas,
quartzo e associados no local deucminado Coutinho e Olaria, no dístrttc de
Brejinho das Ametistas, munícioio de
oaetaté, Estado da Bahia, numa área
de trinta e três hectares e treze ares
(33.13 nai , delimitada por um quadrilátero Que tem um vértice a duzentos
e vinte metros (220 m) , no rumo magnético leste (E) .. do ponto de cruza...
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menta da estrada Brejinho - Guanambi com o córrego do Coutinho. e os
lados, a partir do vértice considerado
têm os seguintes comprimentos e rumOS magnéticos: seiscentos metros :600
rol,

quarenta e' cinco graus

sudoeste

(45° SWl: seiscentos e trinta metros
(630 mi , vinte e dois graus noroeste
(22°, N\V): seiscentos e setenta IDeM
tros (670 fi). sessenta graus noroeste
(60° NEJ: quinhentos metros (500 r-n ,
dez graus sudeste (10° SE) .

Art. 2.? Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Arr.. 3.(' O titulo da autorização de
pescutsa, que scra uma- via autentdca
dêste decreto, pagará a
taxe. l:te
trezentos e quarenta cruzeiros ;Cr:;;
340,00) .e sera transcrito no 11~
vro próprio da Divisão de Foment.. -ía
produção Mineral do Ministeno da
Agncultura ,
Art. 4.° Revogam-se as dísposicões
em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 19'15,
124.° da Independência "e 57.° da Hoepública.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.17< - DE 12 DE
JULHQ DE 1945
Autoriza o aforamento de terreno de
marinha e acresc "os à sociedade
anônima com sede em Londres, Inotatcrra - "The Leopoldina Raiiway CompanyLi7idted"

GPresidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo ,74, letra a, da Constituição, e tendo
em' vista o disposto na tetra b do artigo 18 do Decreto-lei n.? 3.438, de 17
de julho de 1941, e no § L.v do artago ·24 do mesmo decreto-lei, combinado com o art. v.o do Decreto-lei
n.v 5.666, de 15 de julho de 1943, decreta:
Artigo único. Fica o Serviço, do Patrimônio da União autorizado a oon~eder à .sociedade anônima com sede
em Londres, Inglaterra - "The Leo-

poldina Rai1way Company, Limited" o
aforamento do terreno de marinha e
acrescidos, . lote n. ° 2 .48~, constituído
pelos lotes ns. 2.455 e 2.456. situados
na Praia das Campistas, em jmoetíba, Município de Macae, no Estado do
Rio de Janeiro. de que trata o processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o n.? 105.501" de 1945.
Rio de Janeiro. 12 de Julho de 1945.
124.0 da Independência 57.° da República.
y

GETUL,ro VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N.o 19.171 - DE 12 DE
JULHO DE 1945
Autoriza o Serviço do Patrimônio' da
União a aforar a Avelino Pacheco
Machado Bastos, de nacionalidade
portuguesa, o terreno de mormha
que menciona, situado na Capital
Federal.

O Presidente ds República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na letra o,
do art. 18 do Decreto-ter n.? 3.438, de
17 de julho de 1941, decreta:
Artigo único. Fica o Serviço do
Património da União, tendo em vista
o que consta dos processos protocolados no Ministério da Fazenda süjJ os
11S. 81.187. de 1943, e 3.891, de Hl.11>.
autorizado a aforar a Avelino Pacheco
Machado Bastos, de nacionalidade
portuguesa. o terreno de marinha situado na Avenida Atlântica. na Capital Federal. beneficiado com o prédio sob o n.c 180 da mesma Avenida
e n.v 197· da Rua, Gustavo Sampaio.
visto lhe estar assegurada, como adquirente do mesmo terreno, por escritura pública de 6 de agosto de 1$:103,
devidamente transcrita. a preferência
ao aforamento, nos têrmos da alínea
c, do ~ 1.0, do art. 5.°, do Decreto-lei
n.? 3.438, de 17 de julho de 1941.
Rio de Janeiro. 12 de julho de 1945•.
124.0 da . .Independêncía e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

A, de Souza Costa

ATOS DO .PODER EXECUTIVO
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DECRETO N.' 19.172 - DE 12 DE
JULHO DE 1945

DECRETO N.' 19.174 .~ DE J.2
DE JULHO DE 1945

Autoriza o cidadão oeioa Lazard z.ecpald Gutsoirtti a comprar pedras

Autoriza o cidadão brasileiro João bva...
rzszc Trevisan a pesquisar cauum. argila e associados no municwu; de
Campo Largo, no Estado do Para-

preciosas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição, e tendo
em vista o Decreto TI.o ':i:66, de 4 de

junho de 1938. decreta:
Artigo ,irrico.

Fica autorIzado o ci-

dadão belga, Lazard Leopold Gutwirth,

residente nesta Capital, a comprar pedras 'preciosas nos têrmos do Decreto-lei

TI.O

466, de

4.

de junho de 1938,

constituindo ,título desta autorização
uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro. 12 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57. 0 da Repú-

blica.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N.' 19.173 - DE 12
DE JULHO DE 1945
Ausortza o cidadão brasileiro DermijvaI Neves Rodrigues a comprar -pedTas preciosas
\
.
O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constdtuíçâo, e tendo
em vista o Decreto-lei n.s 466, de 4
de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadâo brasileiro Dermeval Neves Rodrtgues. residente nesta Capital. a
comprar pedras preciosas nos têrmos
do Decreto-lei n.? 466, de 4 de junho
de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETUI,IO VARGAS

A. de Souza Costa

ná.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere :J artdgo
74, letra a. da Constituição e n08 têrmos do Decreto-lei n.? 1.985. de ~9 .je
janeiro de 1940 (Código de Mmaso ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Evaristo Trevisan ti pesquisar cauüm. argila e assocíaoos, no
lugar denominado Tomás Coelho, no
distrito de Ferraria, no município de
Campo Largo, no Estado do Pararia,
numa área de dezessete hectares. eessenta e três ares e vinte e nove centíares <17,6329 ha) , delimitada por um
polígono retilíneo irregular, 'que tem um
vértice na foz. do córrego do Sízanoskt,
afluente do rio Passa Una, e os lados,
a partir do vértice considerado.. têm
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos metros (30a mj ,
norte (N) : duzentos e trinta e um metros (2V .m) , trinta graus noroeste <300
NW); duzentos e noventa e cinco metros (295 mj , setenta e três graus e
trinta minutos sudoeste (73° 30' S~·);
trezentos e sessenta e nove metros
(369 m) , dois graus e trinta minutos
sudoeste (2° 30' SW); quatrocentos e
um metros (4:01 rm , setenta e neve
graus sudeste (79° SE); trdnta e três
metros (33 m) , trinta e cinco graus
nordeste (35° NE) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 30[),OOl, e
será transcrito no livro próprio da Drvísêo de Fomento da produção enneral do Ministério da Agricultura.
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Art. 4.° Revogam-se as dísposrçôes
em contrário;

Rio de Janeiro" 12 de julho de 194r,.
124.° da Independência e 57.° da Re':.
pública.
GETULIO VARGAS

Apo.lonio Sales

DECRETO N.o 19.175 -' DE,,12
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro João Evariste Tremsasi a pesquisar -scuum,
argila e associados no município de
Campo Largo, no Estado do Paraná.

o Presidente da. República usando
da .atrtbuíçâo que lhe confere o artugo
74, letra a, da Constituição e nos termos do Decreto-lei 0.° 1.985, de ::'9 de
janeiro de 1940 (Código de Mmas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiroJ cão Evaristo Trevisan a
pesquisar caulím, argila e associados
no lugar denominado Planalto de São
Luis, no distrito de São Luís do Purunâ, no município de Campo Largo,
no Estado do Paraná, numa área de
trinta, hectares (30 na) , delímítada por
um polígono retilíneo irregular, que
tem um vértice a cento e trinta to oito
metros 038 mi , no rumo magnético
setenta e oito graus noroeste (78<:' NV/) ,
do marco do quilômetro cinqüenta e
três (Km 53), da rodovia Curttíba-Ponta Grossa, e os lados, a partir do vértdce considerado, têm os seguintes .:0111primentos e rumos magnéticos: duzentos e cinqüenta e dois metros (252
m) , quarenta e dois graus sudoeste
(42 0 SW); cento e cinqüenta e sete
metros (157 m) , vinte graus noroeste
(200 NW); trezentos e trinta e sers
metros (336 m) , dezesseis graus e trinta minutos nordeste (16° 30' NEJ : trezentos e sessenta metros (360), setenta
e cinco graus sudeste (75 0 SE). seiscentos e 'cinqüenta e oito metros (65~
rol, sessenta e sete graus e quinze rninutos nordeste (670 15' Nm; quínbentos e dez metros (510 m) , vinte e um
graus sudoeste (21° SW) ;cenLo e
quarenta e um metros (141 m) , oitenta

e nove graus noroeste (890 NW). cento
e vinte metros (120 m) sessenta e
quatro graus sudoeste (640 SW)' trezentos e noventa e seis metros (396
mj , setenta e oito graus noroeste ez$l'
NW).

Art. 2,0 Esta autorização é outorgada nos termos estabelecidos no oõdigo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de.
pesquisa, que será uma via autêntíoa
dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,úO, e
será transcrito no livro próprio da Di ..
visão de Fomento da Produção MmeTal do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as dtspcstrõea
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 19·15,
124,° da Independência e 57,0 da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.O 19.176 - DE lZ
DE JULHO DE 1945
Autoriza a Magnesita S.A. a pesquisuT
orçüa e associados no municívw de
Betim, Estado de Minas Gerais,.
-O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo

74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei' n.c 1. 985, de .;9 df:l'
janeiro de 1940 (Código de MUlas>:,
decreta:
'
Art. 1.0 Fica autorizada a Magnesita S.A. a pesquisar argila e associados no lugar denominado Fazenda'
do Canal, no distrito de Ibirité município de Betim, Estado de Minas Gerais, numa área de treze hectares _~
cinqüent-a ~~res (13,50 ha) , delnnítada
por um retângulo, que tem um vertice a quatrocentos e setenta metros
(470 m) , no rumo magnético
treze
'graus noroeste U3° NW). do marco do
quilômetro vinte e nove (Km 29) da
rodovia Belo Horizonte-Oliveira, e OS
lados que divergem do' vértdce. const-:
derado têm, a partir dêle, os seguintes
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-eomprtmentos e rumos magnettcõs:
trezentos metros (300 m) , oitenta e oito
graus "e trinta minutos nordeste (83°
30' _NE) ; quatrocentos e cinqüenta Lnetros (450 m) , 'um grau e trinta minutos noroeste (1" Sü' NW) .
Art. 2.° Estai autorização é outorgada n03 têrmos estabelecidos no -Cé,digo, de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, -- que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,JC) e
será transcrito no livro próprio da ;)tvisão de Fomento da, produção Mineral do Ministério da Agricultura
Art. 4.° Revogam-se as disposições
,em contrário.

Art. 3.° O título da autorização de
pesquísav que será uma vía autêntten
dêste decreto. pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros <Org ..
5.000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomenta na
Produção Mineral do Mínístérto da
Agrícul tura.

Rio de Janeiro. 12 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 ua .ee-

Art. 4.° Revogam-se as dísoosicoes
em contrário.

pública.
GETULIO -VARGAS

Apolonio Sales

(8): dois mil seiscentos e cinqüenta.'
metros (2.650 m) , oeste CW),. O Jade
mistilineo da poligonal J é a margem
díretta do rio Ootíngüíba, compreendida entre o último vértice e o ponto
de partida.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos. têrmoa estabelecidos no Oódigo de Minas.

<

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1945.
124.°, da Independência e 57.0 da ,fZew
pública.
GETULIO VARGAS

DECRETO N.? í9.177 -

DE 12
DE JULHO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Álvaro
R. Rubens Perrone a pesquisar- calcário e associados no municípl.J oe
Coiingüiba, no Estado de Sergipe.

o

Presidente da República usando
da atribuição, que lhe confere u arugc
74, letra a, da Constituição e nos termos do Decreto-lei n.? 1.985, de ~O de
janeiro de 1940 (Código de MInas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadào
brasileiro Alvaro R. Rubens Perrone a
pesquisar calcário e associados numa
área de quinhentos hectares (500·11&).
.sttuada no distrito e município de COw
tingüiba,' no Estado de Sergipe, área
essa delimitada. por um polígono mistíltneo, que tem um vértice a.quínhentos
metros (500' mj , no rumo verdadeiro
sul (S), da confluência dos rios Cotingiliba e Sergipe, e os lados, a -partdr
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e
cinqüenta metros 0.050 mj , sul (S);
dois mil e trezentos metros <2.300 1']]).
oeste (W); mil metros (LOOO rm . sul

Apolonio Sales

DECRETO N.o 19.178 - DE 12
DE JULHO DE 1945
Autor-iza o cidadão brasileiro Floriano
Bicncliini a pesquisar calcário e ag'ua
mineral no município de Rio Claro,
no Estado de São Paulo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Conatittnção e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1. 985. de .lfl de
janeiro de 1940 (Código de Mina::».
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Floriano Bianchini a pesquisar calcário e água mineral no Iugnr
denominado Bairro da Assistência, 110
dístrttc e município de Rio Claro, no
Estado de São Paulo, em duas (2)
diferentes áreas, perfazendo um total
de sete hectares e noventa e dois ares
(7,92 ha) , e assim definidas: a primeira
(l.a), com seis hectares (6 haj é delimitada por um retângulo. que tem
um vértice a quatrocentos e dez metros
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(410 m) , no rumo magnético quarenta
-e um .graus e trintâ mtnutos sudeste
(410 30' SE), do marco do quilóme-ro
doze (Km 12) da rodovia Rio o.aroPiracicaba, e os lados, que divergem
-do vértice considerado, têm, a partir
dêfe, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos metros 1300
rni , sul (S) e duzentos metros (200 m: ,
leste (E): a segunda (2/'), cor» um
hectare e noventa e dois ares (1..::12 na ,
é delimitada por um retãngtno. que
tem um vértice a trezentos e setenta
e dois metros (372 rm , no rumo rnagné-

taco su' (8), do marco já mencionado
e os lados, que divergem do vérúee
ccnsiderado. têm: cento e vinte metros
(120 m: .. oeste (W-) magnético: cento
e sessenta metros (160 m) , sul (8)
magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outor-gada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3,0 O titulo da autorização de
pesquisa, que 'será uma via autêntíca
déste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros <Cr$ 300.JO, e
será transcrito no livro próprio 'ia Divisão de Fomento da Produção Mtne.
oral do Ministério da Agricultura
Art. 4.° Revogam-se as dísposrçóes
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 1945,
124. 0 da Independência e 57.° ia R.epública.

Art. LO Fica autorizado 'o cidadão
brasileiro José Maria Mendes a pesquisar quartzo e associados no local
denominado Brejo, no distrito e município de Limoeiro de Anádía, Estado
de Alagoas numa área de cento e
cinqüenta hectares (150 ha) , delimitada por um retângulo, que tem um
vértice a serscento- e quarenta e 'nove
metros e oít.e.vta. e seis centímetros
\ 649,36 '11) no rumo magnético trinta
e oito graus
uez minutos noroeste
(38 0 10' NW), do canto noroeste (NW I
da Jgre.,a existente nos terrenos de
Antônio Barbosa de Castro e Manuel
Teófilo da Silva, e os' lados que divergem do vértice considerado têm, a
partir dêle, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: mil e quinhentos
metros (1.500), quatro graus e quarenta minutos sudoeste (4 0 40' SW}:
mil metros (1. 000 m) , oitenta e cinco
graus e vinte minutos sudeste (85° 20'

sm .

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estahelecídos no Código de Minas.
Art. 3.° O 'trtuto da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa (te
mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ ...
1.500,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.

GETULIO VARGAS'

Rio de Janeiro, 13 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57. 0 da Re-

Apolonio Salés

pública,
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N,' 19 179. DE 13 DE
JULHO DE 1945
Autoriza: o cidadão brasileiro José Ma~
ria .Mendes a pesquisar Quartzo e
associados no município de Limoeiro
de Anâdia, Estado de Alagoas.

o Presidente' da República, usando
<la atribuição, que lhe confere o ar-o
stgo 74, iewa a, da 'Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas) ,decreta:

DECRETO N.o 19.180, DE 13 DE
JULHO DE 1945
Autoriza o oaoaoo brasileiro Gasparino Ferreira de Andrade a pesquisar calcário no município de Passos.
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e
nos têrmcs elo Decreto-lei n.c 1.985,
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de 29 de janeiro de 1940, (Código de

Minas), decreta:
Art. 1.0 'Fica autorizado O' cidadão
brasileiro Gasparino Ferreira de Andrade a pesquisar calcário no lugar
denominado Fazenda das Posses ou
Dom Bosco, no distrito e município
de Passos, Estado de Minas Gerais,
muna área de vinte e um 'hectares,
vinte e seis ares e vinte e cinco oen-tdares (21,2625 ha) , delimitada por um

retângulo, que tem um' vértice a duzentos e sessenta e cinco metros. (265
mj , no 'rumo magnético dezessete
graus e cinqüenta minutos nordeste
(17° 50' NE). da confluência dos córregos Lagrtmal Boa Vista e das Posses,
c os lados, que divergem do vértice
considerado têm; a partir dêle, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e quinze metros
(315 mj , sessenta e oito graus nordeste' (68 0 NE); seiscentos e setenta e
cinco metros (675 mr, vinte e dois
graus sudeste (220 SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmoa estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) c será
transcrito no livro próprio da Divtsáo
de Fomento da Produção Mineral do
Mínístérto da Agricultura.
Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.181, DE 13 DE
JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Américo
Marques da Costa Filho a pesquisar
baritina, cobre, galena e associados
no município de Imbuiai, Estado CO
Paraná.

o Presidente da República, usando
da \ atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituiçâo e

nos têrmos do Decreto-lei n,o 1.985,.
de 29 de janeiro" de 1940, (Código de
Mínas) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileir-' .êméríco Marques da Costa
Filho a pesquisarbaritina. cobre." galena e associados numa área de quinhentos hectares (500 ha.i , situada no
lugar denominado Agua Clara, no dístrito de Tunas, município de Imbuíal,
Estado do Paraná, e delimitada porum retângulo que tem um vértice na
foz do ribeirão Paiol de Táboa, afluente do Rio Ouro Fino, e os lados, que'
partem dêsse vértice, com cinco mil
metros (5.000 '11) e rumo quatro graus
sudeste (4° SE) magnético. mil metros (1.000 m) e rumo oitenta e seis
graus sudoeste (86° SW) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é otítorgada nos têrmos estabelecidos nt·. Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará .a taxa. -de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrar;o.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1945,.
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.182, DE 13 DE
JULHO DE 1945
Autorizo: a cidadã brasileira JúZia Carreira a pesquisar mica e associados
no município de Conselheiro Pena;
no Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar..
tigc 74, letra a, da Constituição· e
nos têrmos do Decreto-lei n.c "1.985.
de 29 de janeiro de 1940, (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorízada a cídadâ,
'brasileira Júlia Carreira a Pesquisar
mica e associados numa área de vinte
e sete hectares (27 haj , situada no lugar denominado MacacoSêco, no distrito de Moscovita, no município. de
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Conselheiro Pena, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por
um hexágono irregular, que tem um
vértice a duzentos e vinte e cinco
metros (225 m) , no rumo magnético
sessenta e nove graus sudeste (69 0 SEI,
da extremidac! suaeste (SE) da casa
de residência de Maria Dunay, e os
lados, a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e quarenta e sete
metros (247 m) , cinqüenta e dois graus
e trinta minutos sudoeste (52 0 30'
SW); duzentos
setenta e cinco metros (2"[ m) , oitenta e nove graus e
trinta minutos sudoeste (890 30' SW);
duzentos e dezessete metros (217 m) ,
quarenta e três graus e trinta minutos noroeste (43 0 30' NWl; trezentos
e dez metros (310 m) , três graus e
trinta minutos noroeste (3 0 30' NW);
seiscentos e vinte' e cinco rr.etros
(625 m) , oitenta e nove graus e trinta
minutos nordeste (S9° 30' NE); oitocentos e quinze metros (S15 m) , dois
graus e trinta minutos sudeste (2 0 30'
SE) .

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6~
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica .dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fcmento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sales,

DECRETO N.' 19.183, DE 13 DE
JULHC DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro João Procópio de Resende a pesquisar minérios de ferro e de 'manganês no
município de Brumadinho, no Es~
tado de Minas Gerais,

O Presidente di República, usando
da atribuição que lhe confere o ar..

74, letra a, da Constituição e
nos, têrmos do Decreto-lei n.? 1.985,
de .29 de janeiro de 1940, (Código de
Minas), decreta:
tdge

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Procópio de Resende :1
pesquisar minérios de ferro e de man..
ganês no local denominado Fazenda
do Brumadinho, no distrito e, município de Brumadinho, no Estado de
Minas Gerais: numa área de sessenta
hectares e sessenta e quatro ares
(60,64 ha) , delimitada por um polígono retüíneo irregular, que tem um
vértice a trezentos e setenta metroa
(370 m) , no rumo magnético dezoito
graus noroeste (1So NW), da confluência dos córregos Grande e da Ilha
ou José Maria, e os lados, a partir
do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
quatrocentos metros (400 m) , trinta
graus noroeste (30 0 NW); quatrocentos, metros (400 m) , norte (N); oitocentos le setenta e cinco metros
(875 m) , oitenta e sete graus e trinta
minutos nordeste' (870 30' NE); oitocentos, metros (800 m) , doze graus sudoeste (120 SW); trezentos metros
(300 mj , sessenta e um graus e trínte.
minutos sudeste '61 0 30 ' SE); setecentos e -novent:- metros (790 m) , oitenta graus noroeste (SOO NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art , 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
seiscentos e dez cruzeiros <Cr$ 610,00)
e será transcrito no livro próprio da.
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mír-tstério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de julho de .1945,
124,0 da Independência e 57.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonío Sales.
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DECRETO N" 19.184, DE 13 DE JULHO DE 1945

as Tabelas Numéricas Ordinárias de Bxtrcnurnerario-mensalieta,

.Altera

da Delegacia Regional do Trabalho
no Estado do tcemruo Santo e a da
Junta de Conciliação e Julgamento
de sorooara. ambas do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio.
o Presidente da República, usando
.da .atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada uma função de
auxiliar de escrttõrto. referência VII,

na Tabela

Numérica

Ordinária

Extranumerário-mensalista

de

da Dele-

gacía Regional do Trabalho no Estado

do Espírito Santo, do Minístérfo do
Trabalho, Indústria e Comércío..

Art. 2.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da Junta de Conciliação e Julgamento de Sorocaba, do Ministério do
'I'rabalho, Indústria e Comércio.
Art. 3. 0 A despesa com a ,execução
do disposto neste decreto, na' importância de Cr$ 25.200,00 (vinte e cinco
mil e duzentos cruzeiros) 'anuais, correrá no segundo semestre do atual
exercício, à conta do crédito suplementar aberto pelo Decreto-lei número 7.735, de 13 de julho de 1945.
Art. 3.0 f::ste Decreto-lei entrará
em vigor em 1 de julho de 1945.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1945,

124,.0 da Independência e 57.0 da Repú-

blica. ~

GETULIO VARGÀS

Alexandre Marcondes Filho

MINISTÉRIO DO TRABALHO, IJ'lDtfSTRIA E COMERCIO
.JUf,TIÇA.

no

TRI\BALHQ -

2,30 REGIÃO ~- JUNTA

DE. CONr;lI.L-\\;;Áo r; JULGAMENTO DE SORQCABA

Tabele Numérica Ordinária

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número!
de
funções

I
I

I

Referência I

I

I

I

I
Escritório

2

I

VII I Ordinária

I

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

1I Número I
I de
[I funções I

I

Praticante de

2

Tabela

I

Auxiliar de Bscritório

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

1
1

Séries funcionais

V

I
I Ordinária
I

!

Referência

I

Auxiliar de Escritório

VII

3
3

I

I

3

I

~

s

Tabela

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

3

----

Séries funcionais

Praticante de

I

Escritório
I ......................
I

I

V

i

i

I

I

I
:;;:

'"
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DECRETO N.' 19.185, DE 13 DE
JULHO DE 1945
Concede à
Liderança
Capitalização S. A. autorização para fun-

cionare aprova seus estatutos.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo '74, letra a, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a funcionar em operações de capitalização, a
que se refere o Decreto n.? 22.456. de
10 de fevereiro de 1933, a Liderança
Capitalização S. A., com sede na cidade de São Paulo, Capital, do Es-

tado do mesmo nome, constituída por
escritura pública lavrada em notas do
Decimo Primeiro Tabelião da aludida
cidade; a 5 de abril de 1944, ratificada

e retificada pela de 14 de outubro de
1944, lavrada nas mesmas notas, bem
como ficam aprovados os estatutos
adotados pelos subscritores do seu capital e constantes da segunda das referidas escrituras.
Art. 2.° A sociedade ficará integralmente- sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a' vIgorar, sôbre - O objeto da autorização
de que trata o presente decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
en: contrário.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da
República.

DECRETO N.' 19.186 - DE 13 DE
JULHO DE 1945
Altera as Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário-mensalista
das Diretorias R~gionais d.o Piauí e
da Bahia, do Departamento dos Correios e Telégrafos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, conforme
as relações (mexas, no Ministério da
Viação e Obras Públicas, as Tabelas
Numéricas Ordírrártas de Extranumerárío-mensaltsta das Diretorias Regionais do Piauí e da Bahia, do Departamento dos Correios e Telégrafos.
Parágrafo único. ks funções transferidas por fôrça do"dispost0 neste artigo continuarão preenchidas pelos
servidores, cujos nomes constam' ela
relação anexa.
Art. 2.° ·l1'ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da Reblica.
GETULIO VARGAS

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

João de Mendonça Lima

lvttNISTÉRIO DA VIAÇAo E OBRAS PúBLICAS
DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELÉGRI\. FOS

-

DIRETORIA REGiONAL

DO PIAUí

'l'abela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL

Número

de
funções

I

I

Séries funcionais

SITUAÇÃO PROPOSTA

II

Referência

Número
de
funções

Tabela

I
4

17
49

I

Séries funcionais

Referência

I·

I
.. ' I

Agente Auxiliar ...
Agente Auxiliar .. ,
Agente Auxiliar ...

~\..:v

IH
H
I

I
I

Ordinária
Ordinária
Ordinária

I

Ordinária

II
I

1
4

17
49

Agente Auxiliar

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

IV
IH
H

.1

71

Auxil1ar de Tráfego
Auxiliar de Tráfego

4
9

I

II

Tabela

~
15

I

.
Agente Auxiliar

1

I

I

I
~

!J
~

I

I

A usíuar de Tráfego

VIH
VH

.

-

Ordinária
Ordinária

I
I

4
9

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

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

VIII
VII

13

s

MINIS'rnRIO DA VIAÇAO
DEPARTAMENTO DOS

CO~IOS

~

E OBRAS PÚBLICAS

E TELÉGRA FOS

-

::::

DIRETORIA REGIONAL DA BAHIA

To..bela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I1"

I
Nú:ero \
funções

Séries funcionais

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

II

Ordinária

I

Ordlnáría

Auxiliar de Tráfego
(D. R. Piaui) ...
I

!

I

R. Piauí) ... .- ....

I

I Auxiliar
de Tráfego I
Agente do Tráfego
.

I

VI
V
IV.
III
II

I.
4
12
1

I
I

...
...
••.
.. ,
...
(D.

Agente Auxiliar (D.
R. Piauí) ........

2

Tabela

I

Agente
Agente
Agente
Agente
Agente
Agente

2
3
10
40
421
1

Referência \

I
I

I

Número i
de
I
tunçôes 1

I
I Ordinária

VII

] Ordinária

I

i

Agente Auxiliar

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

IV
III

i

.........

II

- - -I .........

I

1
f

/

I .........

422

"

·V

J

Ordinária

Tabela

8

2

479

.

VIII
IVII

I!

VI

2
3
10
40

.

I

Referência

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

Ordinária
ordinária

Ordinária
Ordinária
Ordinária

Séries j uncionaís

1

j

4

1i Auxiliar
I .........

13

.........

---- I
17

I

I

e Tráfego
VIII
VII

E

~

o
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IDECRETO N.o 19.137, DE 13 DE

JULHO DE 1945
I~egulamento

do Pessoal da Admnis"tração do Pôrto de' Laguna.

I O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere' o artigo74. letra
da Constituição, e nos
têrmos do art. 18 do Decreto-lei número 5.460, de 5 de maio de 1943, de-

a,

.ereta:
DISPOSIÇõES PRELIMINARES
Art.. L° O pessoal da Admimsçâc do Pôr-to de Laguna (A P. L.)
.compor-se-á de empregados contrata.dos, mensalistas. diaristas e carefeiros
§ 1.0 Contratado é o admitido para
-o desempenho de funçâo rtécmca especializada, por tempo determinado.
§ 2.° Mensalista é o admitido para
-o desempenho de função expressamente prevista em sér!e
funciona!
,e que percebe salário mensal.
§ 3.° Série funcional é o agrupa'menta de funções da mesma natureza
trabalho, escalonadas pelas referénelas de salário.
~ 4.° Diarista é o admitido, para o
.âesempenho de função braçal ou subalterna, e que percebe 'salário por dia
de trabalho
§ 5.° 'I'arefelro é o admitido para
a execução. de trabalho pago a base de
unidade de produção.
Art. 2.° As tabelas numerrcas de
mensalistas e de diaristas serão' aprovadas por Decreto Executivo.
Parágrafo único.
Por tabela, numérica se entende o conjunto de
funções de mensalistas ou de diaristas, grupadas pela sua natureza e
níveis de salário.
Art. 3.° A admissão, melhoria f;
-dlspensa do pessoal-da A. P. L. são
de. competência do Superintendente.
observado o disposto neste Regulamento.

de

TITULO I

Das

admissões

CAPíTULO T
DOS CONTRATADOS

Art. 4.° O contratado será admiti..
do; por tempo determinado. 'para o
desempenho de função técnica .espeCol. de Leis- Vol. VI

cialízada, não prevista na tabela de
mensalista.
§ 1.0 A admissão de contratado dependerá, em cada caso, de prévia autorização do Presidente da República.
2.° A prqposta de admissão de
contratado indicará:
a) o trabalho a ser executado:
b) o pertodo -de execução, com as
datas de inicio e terminação;
c) o regime de trabalho a que ficará. sujeito o contratado; e
d) o salário e outras vantagens.
Art. 0.° Bâo requisitos essenciaía
para a admissão de contratado:
a) prova de capacidade técnica para a função;
bl fôlha corrida ou. atestado de boa
conduta, firmado por dois servidores
públicos;
c 1 prova de quitação com o serviço
militar:
d) atestado de vacina:
e) prova de sanidade e capacidade
física para a função.
Parágrafo único. Ficam dispensados da apresentação dos documentos
indicados nas alíneas be c os estrangeiros não residentes no pais e, do da.
alínea c, os que nêle resídírem,

*

CAPíTULO U

no

MENSALISTA

Art. 6.° A admissão de mensaüsta
será sempre efetuada na referência
imcial da série funcional.
Art. 7.° São condições essencíats
para a admissão de mensalistas:
a) prova de nacíonalídade
brasi1eira;
b) fôlha corrida ou atestado de boa
conduta, firmado por dois servidores
públicos;
c) prova de quitação com o serviço
militar.
d) atestado de vacina;
e) prova de sanidade e capacidade
física para a função;
j) aprovação em prova de habtlltação.
CAPíTULO

no

m

DIARISTA

Art. 8.° A admissão do diarista será feita em função constante da respectiva ~abela numérica, mediante
F. 10
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prova de sanidade e capacidade .Iísíca
e de bons antecedentes.
CAPITULO IV
FUNÇÕES EM

COMISSÃO

Art. 9.° A designação para as fun-

ções em comissão,· previstas na' tabela
de mensalista, será feita livremente
pelo Sup-erintendente, podendo recair em pessoa estranha aos quadros
da A .P. L.

II - Em títulos da DiVida PúblicaFederal, cujos juros serão creditadosao empregado;
IH - Em apólices de fidelidade,
emítídas por institutos oficiais de
previdência ou companhias legalmente autorizadas.
§ 3.°' Não poderá ser autorrzadoo levantamento da fiança antes de
. tomadas as contas do empregado.
TITULO 11

CAPíTULO V
DA CHEFIA

Art. 10. As chefias serão exercidas

pelos mensalistas das' séries funcionais, de livre escolha do Superintendente.
Art; 11. Pelo exercicio da chefia
poderão os empregados mensalistas
perceber gratificação; se prevista na
tabela a respectiva função gratificada.

CAPíTULO V1
DAS PROVAS

DE HABILITAÇÃO

Art. 12/ A verificação da habilitação para ingresso nas séries funcionais de mensalistas far-se-á por meio
de provas ou de provas e títulos, de
acôrdo com instruções baixadas pelo
Superintendente".
Parágrafo único. Os editais das
provas de habilitação deverão ser publicados dois dias seguidos no órgão
oficial do Estado ou no jornal local
de maior circulação.
CAPíTULO V11
DA FIANÇA

Art. 13. Estão sujeitos à prestação prévia de fiança os empregados
que, pela natureza das funções para
as quais forem admitidos, sejam encarregados de pagamento, arrecadação ou guarda de bens ou quaisquer
valores da A. P. L.
§ 1.0 A fiança será fixada em tabela. aprovada pelo Superintendente
da A. P. L.
§ 2.° A fiança poderá ser prestada:
I - Em dinheiro;"

Direitos e vantagens
CAPíTULO I
DO SALÁRIO

Art. 14. O salário dos mensalistas,
e diaristas será
constante das respectivas tabelas numéricas; o do contratado, aquêle que fôr estabelecido
no ato de admissão; e o do tarefeíro,
o que resultar de sua produção, de
acôrdo com os preços unitários fixados em tabela pelo Superintendente.
Art. 15. Além do salário, o empregado da A.
P ~ L. somente poderá
perceber as seguintes vantagens:
I - gratificação de função, a que
se refere o art. 11;
II - Salário-família;
In - Gratificação por serviço extraordinário;
IV - Gratificação por trabalho'
com risco de vida ou saúde, na forma do art. 23;
Art. 16. Só se admitirá procuração para efeito de recebimento de
salário ou quaisquer vantagens do
pessoal da A. P. L., quando o empregado se encontrar fora da respectiva sede de trabalho ou impossibilitado de se Iocomover ,
Art. 17. Os salários mensais devidos aos diaristas e tarefetros. durante o per-íodo de licença, serão calculados na base de 25 vêzes o saláriodiário.
Art. 18. Considera-se salário diário do tarefeiro a média aritmética
dos salários percebidos em cada dia
de exercício, nos últimos três meses.
Art. 19. Quando designado para o
desempenho de função em comissão,
o empregado poderá optar pelo salário correspondente a esta ou. pela;

°
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que perceber na função que normal-mente desempenha.

CfU'íTULO III

CAPíTULO II

Art. 24. Os empregados da A.P .L.
adquíru..ão direito a férias depois de
um ano de efetivo exercicio.
§ 1.0. As férias serão concedidas
obrigatõríamente observada a escala
que fôr organizada, e terão a duração de 20 dias consecutivos por ano.
§ 2.°. E' proibido levar a conta de
férias qualquer falta ao trabalho.
§ 3.°. E' proibida a acumulação de
férias, as quais não poderão também
ir além do exercício em que forem
concedidas.
§ 4.°. E' facultado o gôzo das férias
onde convier, desde que haja comunicação prévia ao chefe direto, do respectivo enderêço .
Art. '25. Os diaristas e tarefeiros
perceberão, durante o periodo de férias, 17 dias de salário, quaisquer que
sejam os domingos e feriados inrercalados.

DAS FÉRIAS

DAS GRATIFICAÇÕES

Arb: 20. Quando o trabalho diário
exceder o período normal fixado, 'será
remunerado na base do - salário-hora
ordinário, acrescido de vinte por cento, se, com a prorrogaçâo.vnâo passar
de dez horas seguidas.
§ 1.0. Se, com a prorrogação, exceder das dez horas mencionadas, até
o limite de - 12, o aumento será de
vinte e cinco por- cento.
§ 2.°. Acima dêsse limite, até 16 horas.?o aumento será de cinqüenta por
'cento.
Art. 21. O disposto no artigo an~
terior se aplica exclusivamente aos
diaristas, não podendo ser gratdfícado o trabalho extraordinário do tarefeiro.
Art. 22. O trabalho extraordinário
do mensalista e do contratado será
gratificado nos casos e na forma prevista no art. 122 do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União.
§ L°. As .gratífícaçóes previstas neste artigo não poderão, mensalmente,
exceder a 4 % do total dos salários
pagos aos mensalistas e contratados.
§ 2.°. O empregado que desempenhar função .grattítcada ou função em
comissão não terá direito à gratificação de serviço extraordinário.
Art. 23. O Superintendente da A.
P. L. poderá atribuir uma gratificação aos diaristas que movimentarem
mercadorias corrosivas, inflamáveis,
explosivas ou quaisquer outras notoriamente nocivas à saúde, não podendo, todavia, a importância a isso
destinada ultrapassar a 20% dos gastos com a tabela respectiva.
§ 1.0. Essa gratificação não excederá a um têrço do salário do dia-

nsta.
§ ,2.°. Os empregados beneficiados
com a gratificação de que trata êate
artigo ficam obrigados ao uso das
medidas de proteção que forem in",

dícadas.

CAPíTULO IV
DAS LICENÇAS

Art . 26. O pessoal

da A. P. L.
poderá ser licenciado:
I - Para tratamento de saúde;
II - Quando acidentado no exercicio de suas atribuições ou quando
tenha adquirido doença profissional;
IÚ Quando atacado de tuberculose
mental, neopíasta
ativa, alienação
maligna, cegueira, lepra ou paralisia;
IV - No caso previsto, no art. 32;
V - No caso de convocação para o
serviço militar ou qualquer outro obrigatório em virtude de disposição legal.
Parágrafo único.
Exceto no caso
do item V, a licença não poderá ex:'
ceder a' 24 meses.
Art. 27.
No caso do item 1, o
empregado sofrerá, nos seis primeiros meses, desconto de 3Q% do salário; excedendo êsse prazo, sofrerá o
desconto de 50%, do sétimo aodécimo segundo mês; e de 70%, nos doze
meses seguintes.
Art. 28. A concessão de licença,
nos casos dos itens I, lI! e IV do artigo 26, depende de um período de carência de 90 dias de efetivo exercício.
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Art. 29. O empregado licenciado
para o tratamento de saúde não po-

casamento;
bl falecimento de 'cônjuge, filho.
de dedicar-se li qualquer outra, OCUpa- pai, mâe e irmão.
ção de que aunra vantagens pecuniáArt. 38. As casas de propriedade
rias.
da A. P. L., que não forem necessáArt. 30. A licença para tratamento de saúde, que poderá ser concedíoa . rias aos seus serviços, poderão ser cepor aluguel, aos seus empregaex-ottício, depende sempre de exa- didas,
dos.
a)

me médico.
Art.

31. No caso dos itens II e

III do art. 26, o empregado será li-

cenciado com salário integral.
Parágrafo único. Só será concedida 'licença ao empregado acidentado

em serviço, quando se verificar que
não possa prosseguir _o tratamento no
desempenho de suas funções ou de

outras compatíveis com SUa situação
funcional.
Art. 32. A empregada gestante será
concedida licença com salário integral.
Art. 33. No caso do item V. 'J
empregado será licenciado por todo

o tempo em que durar o impedimento, à vista de documento' oficial que
prove a incorporação"
Parágrafo único.
Nesse caso' o
empregado receberá salário integral,
descontada, apenas, a importância
que perceber na qualidade de incorporado.
Art. 34.
Em gôzo de licença o
empregado da A. P. L.não contará
tempo .para nenhum efeito, exceto
quando se tratar de afastamento
nos termos do art. 26, itens lI, IV
ou V.
Art. 35. O empregado da A. P
L. poderá desistir da licença, desde
que seja julgado apto para as funções
que desempenha.
Art. 36. O empregado licenctado
na forma dos itens lI, lI! e IV
art. 26 não perderá a gratdtícaçêo
a que tiver direito,' na forma do ~ 2.°
do art. 22, mas sofrerá. quando fôr o
caso. os descontos previstos no artigo 27.

CAPíTULO V
DAS CONCESSÔES

Art. 37: O pessoal da A. P. L.
exceto o diarista e o tarefeiro, poderá
faltar ao serviço. sem prejuízo de salário, até sete dias úteis consecutivos,
por motivo de:

O salário dos .empregaArt .. 39.
dos só pode ser consignado para pagamento de descontos autorizados ou
obrigatórios.
§ 1.('1 Os descontos autorizados só
podem ser feitos a favor de mstítuíções oficiais de crédito.
.~ 2.° C total rio desconto não poderá exceder a 30% dos salár:
respondentes, excetuados os seguintes caSOS:
a)
consignação destinada ao pagamento de' amortização e juros relativos ao contrato' para aquisição de
casa QU terreno, caso em que poderá
Ser elevado o limite até 50%;
bl. desconto obrigatório da cota de
Subsistência de cônjuge ou filhos. determinada em sentença judícíarta:
cjvdesconto de aluguel de casa, de
que trata o art. 38.
CAPíTULO VI
DA . MELHORIA

Art. 40. A melhoria de salário dos
mensalistas da A. P. L. obedecerá
ao critério de metade por merecimento e metade por .anttguídade.
§ 1.0 O merecimento será aferido
pela quantidade e qualidade da produção.
§ 2.° Para a referência final de
série funcional a melhoria se fará
apenas pelo critério do merecimento.
S 3.('1 A melhoria por antiguidade
recairá no mensalista que, na mesma
referência, contar maior tempo de
serviço.
§ 4.° A melhoria por merecimento só poderão concorrer os mensalistas
colocados nos dois primeiros terços
por ordem de antiguidade, contada na
referência de salário.
§ 5,° Nenhuma melhoria se dará
antes do mensalista completar dois
anos na mesma referência.
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§ .6.0 .A melhoria só ocorrerá quando houver vaga na referência imediatamente superior da série funcional.
Para efeito de' melhoArt. 41.
ria, serão considerados de efetivo exercicio os dias em que o empregado
mensalista da A. P. L. não comparecer ao serviço por motivo de:
a) férias;
b) prestação de serviço militar;
. c) júri e outros encargos legais;
dJ licença por motivo" de acidente'
de trabalho ou moléstia proffssíonat:
e) licença à gestante; -e
t) falta por motivo de casamento
ou luto, na forma do art. 37.

CAPíTULO VII

Superintendente da
das as condições
mediante prova de
para o exercício de

A. P. L. atendide habilitação e
capacidade física
runção.

TITULO lI!
Dos deveres e da ação disciplinar'
CAPíTULO I
DOS DEVERES

Art. 46. Aplica-se aos empregados da A. P. L., no que couber, o disposto sôbre deveres no Capitulo l.
do Titulo IH, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.

DAS TRANSFERÊNCIAS

Art .. 42. O mensalist.a· da A. P.
L. poderá ser transferido de l'
para-outra série' funcional, desde que
se verifique a existência de vaga que
deva ser preenchida por merecimento.
Art. 43. A transferência ter-se-a:
I '- A pedido do empregado, atendida a conveniência do serviço; ou
.II - Bx-ctticio, no ínterêsse da 1'o..
P. L.
Art. 44. A transferência sómente poderá ocorrer para a mesma referência de. salário.
Parágrafo único' - São condições
indispensáveis para a transferêr:
a) parecer dos dois chefes de servi",
ço interessados;
b) satisfação dos requisitos extgldos para admissão na nova função.
CAPíTULO VIII
DA READMISSÃO

Art. 45. Readmíssâo é o ato pelo
qual o mensalista ou diarista díspensado reingressa no serviço, uma vez
apurado não mais subsistirem os mo.tivos determinantes de sua dispensa,
ou verificado que não há inconveniente .no seu reingresso, quando a dispensa se tenha processado a pedido.
Parágrafo único.
A readmissão
rar-se-á na função anteriormente
exercida pelo interessado, podendo,
entretanto, ser feita: em outra do mesmo ealárto ou inferior, a juizo do

CAPíTULO II
DA RESPONSABILIDADE

Art. 47. O empregado da A. P.
L. é responsável:
I - Pelos prejuízos que causar ao
patrimônio da A.P.L., por dolo, ignorância, indolência, negligência ou
omissão;
II - Pela sonegação de valores e
objetos confiados à sua guarda ou
responsabilidade, ou por não prestar
contas, ou por não. as tomar, na forma
e prazo, .estabelecídos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções ou
ordens de serviço;
IH - Em geral, por quaisquer abusos em que incorrer no desempenho
c;
da função:
IV - Por qualquer êrro ou engano
de que decorra prejuízo ao património ou à arrecadação da A. P. L.
Art. 48. Nos casos de indenização o
empregado da A. P. L. será obrigado
a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado.
Parágrafo único.
Em determinados casos, a juizo do Supertntenden"te da 'A. P. L., a importância da
indenização poderá ser descontada do
salário em parcelas mensais.
Art. 49. A responsabilidade administrativa não exclui a penal ou criminal. nem exime o empregado de pene
disciplinar.
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CAPíTULO III
DAS

PENALIDADES

Art. 50. Aplicam-se aos empregados

da A. P. L. as' seguintes penas:
I -

advertência

II - repreensão
lI! -- suspensão

IV -- multa
V -- demissão.
Art. 51. A pena de advertência sera
aplicada verbalmente, em caso de negligência.
Art. 52. A pena de repreensão será

aplicada por escroto, no caso de desobediência ou falta de cumprimento
dos deveres.
Art. 53. A pena de suspensão será
aplicada no . caso de falta grave. em
que não couber demissão. no caso de
desrespeito a proibições expressas, ou

reincidência em falta punida com
repreensão.
§ 1.° O empregado suspenso' perderá tôdas as vantagens e direitos decorrentes do desempenho da tunçâo .
§ 2. () A suspensão não poderá ex":
ceder a 90 dias.
Art. 54. Sempre que convier ao serviço, a pena de suspensão poderá ser
convertida em multa, continuando o
empregado no trabalho, mas percebendo apenas 50% do salário.
Art. 55. Será aplicada a pena de
. demissão nos casos de:
I -- abandono de função;
II ---'-- procedimento irregular;
III - . aplicação .índevída de dinheíro.jpúblíco:
IV - incontinência pública escandalosa, prática de vícios ou
Iôgos
proibidos e embriaguez habitual em
serviço;
V - prática de crime contra a boa
ordem e administração pública, a fé
pública e o patrimônio da A.P. L.;
VI - revelação de segredos conhecidos em razão do emprêgc;
VII - prática de grave pertubação
da ordem interna;
VIII - percepção ou solicitação de
propinas ou vantagem de qualquer
espécie no desempenho da função ou
em _razão dela.
Art, 56. De acôrdo com a- gravidade
da falta, nos casos dos itens IV a

VIII do artigo anterior, poderá o empregado ser demitido a bem do serviço, sem direito a pleitear readmíssâo.
Art. 57. Considera-se abandono de
função, para efeito do disposto no
art. 55, o não comparecimento sem
causa justificada, durante 30
dias
consecutivos ou 60 interpolados, em
12 meses.
Art.. 58. A dispensa não será apltcada como pena, mas nos casos em
que o afastamento se imponha no
interêsse do serviço.
Art. 59. O empregado prêso preventívamentc, pronunciado em crime comum ou funcional, ou condenado por
crime inafiançável em processo no
qual não haja pronúncia, será atastado do desempenho da função até
a condenação, ou absclvtçâo passada
em julgado.
.
Parágrafo único. Durante o afastamento o empregado perceberá um
têrço do salário, tendo direito à diferença- se fôr, afinal. absolvido.
CAPíTULO IV
DE

INQUÉRITO

ADMINISTRATIVO

Art. 60. A autoridade da A. P. L.
que tiver ciência ou notícia de ocorrência
irregular em serviço, ou de
qualquer infração dêste Regulamento,
é obrigada a promover a sua apuração imediata, por meios sumários ou
mediante inquérito administrativo.
Art. 61. O inquérito administrativo só pode ser determinado pelo Superintendente, que designara, para reausa-to, uma comissão de três empregados.
Art. 62. O Superintendente determinará, no ato da designação, quem
deverá dirigir os trabalhos da comissão.
Art. 63 '
Os membros da comissão poderão, a juízo do Superintendente, ser dispensados de seus trabalhos
normais para efeito das diligências que
se tornarem necessárias.
Art. 64. O inquérito administrativo deverá ser iniciado dentro do prazo improrrogável de três dias, contados da data da designação dos membros da comissão,
concluídos, tam-

e
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'bém Improrrogàvelmente, dentro de 60"
dias a contar da data de seu inicio.
Art. 65 - A comissão fará citar o
-acusado para, no prazo de 10 dias,
apresentar defesa.
Parágrafo único. Achando-se o
acusado em lugar incerto, a citação
será feita por edital, com o prazo de
8 dias.
Art.. 66. No caso de revelia, sera
designado um empregado pata acompanhar o processo e se incumbir da
.deíesa.
\
Art. 67. A comissão, encerrado o
inquérito, proporá, fundamentadarnente, a aplicação da pena que couber.
Art. 68. O superintendente, tendo
em VIsta o parecer da comissão, julgará o processo dentro do prazo, improrrogável de vinte dias.
Parágraro único. Não sendo o pro.cesso julgado dentro do prazo. o acusa410. se estiver afastado, reassumirá a
função e. aguardará o julgamento em
exercício.
Art. 69. O Superintendente providenciará, quando fôr o caso, e in.dependentemente do inquérito administrativo, o necessário inquérito poü-"
.cíal.
Art. 70. Não cabe a realização de
inquérito admímstratívo para a dispensa de empregado da A.P.L. falto"so, ineficiente ou desnecessário.
J'rt. 71. As disposições regulamentares do Instituto de Aposentadolia e Pensões dos Marítimos aplicam:se aos empregados da A.P.L., apenas
na parte relativa a empréstimos, aposentadoria, pensões, assistência médí-co-círúrgtca e funeral.
Art. 72. A A. p. L. poderá, sempre
Que julgar conveniente. empreitar com
terceiros o serviço braçal, por volume ou por toneladas de mercadoria
movimentada.
Art. 73. O presente regulamento
-entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas" as disposições em
-contrárto.
Rio de Janeiro, em 13 de julho de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N." 19.188 - DE 13 DE
JULHO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista e cria
a Suplementar da Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, do Cemeeuio de Segurança Nacional.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Comissão Especial
da Faixa de Fronteiras, do Conselho
de Segurança Nacional.
Art. 2.° Fica criada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista da mesma oomtssão.
Art. 3.° As funções criadas nas tabelas a que se refere êste decreto são
preenchidas pelos servidores cujos
nomes constam da relação anexa.
Art. 4.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na ímportância de Cr$ 122.400,00 (cento e
vinte e dois mil e quatrocentos cruzeiros) anuais, correrá, no presente
exercício, à conta da Verba 1 - Peasoar, Consignação Ir - Pessoal ExtranumeráríoçSubconsígnaçâo 05 - Mensalistas, Anexo n.c 10 - Conselho de
Segurança Nacional, do Orçamento
Geral da República para 1945.
Art. 5.° üste decreto entrará em
vigor na ~ata de sua publicação.
. Rio de Janeiro, 13 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.0 da nepública.
GETULIO VARGAS

Agarriemnon Magalhães

ia

CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL
COMISSÃO ESP:sc.IAL DA FAIXA DE FRONTEIRAS
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DECEETO N.· 19.189 - J;lE 13 DE
JULHO DE 1945
Fica criada uma função de uunuaratc.
na Tabela Numérica Ordinâria de
Extranumáârio-mensalista do Conselho Nacional de Açuas e Energia'
Elétrica

o Presidente da República, usando
- da atríbuiçâo que lhe confere o artígo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada; na Tabela Numerica Ordinária de Extranumeráriomensalista do Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, umafunção
de taquígrafo, referência XIII.
Art. 2.° A despesa com a execução
do díspôsto neste decreto, na importância de ors 10.800,00 (dez mil e
oitocentos cruzeiros) anuais, correra,
no presente exercrcío, a conta de destaque da Verba 1 - Pessoal. Oonsígnação Il -" Pessoal Extranumerário,
gunconsígnaçâo 08 - Novas admissões,
etc .. Anexo n.v 8 - Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica, do
Orçamento Geral da República para
o

1945.

Art. 3.° mste decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo,
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de(juÍho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
Apolonio Sales.

DECEETO N.· 19.190 - DE 13 DE
JULHO DE 1945

,

Riç de Janeiro, 13. de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da Repú-

blica.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECEETO N.· 19.191 - DE 14 DE:
JULHO DE 1945
Dispõe sôbre a série funcional de Tradutor, cria a série funcional de Tradutor~auxiliar e dá outras providências

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

ArL Lo Ficam elevados, para as referências XVII e XXII, respectivamente, os níveis inicial e final da sériefuncional de Tradutor.
Art. 2.°. Fica criada a série funcional de, Tradutor-auxiliar, com amplitude de salários das referênciasXII a XVI.
.
Art. 3.° As funções atualmente existentes, de tradutor, de referências XII
a XVI, ficam reclassificadas em tradutor-auxiliar, com as mesmas referências de salário.

GETULIO VARGAS.

azeerc c Decreto n.O 15.143, de 27

panhou o Decreto n.? 15.143, de 27 de
março de 1944, que alterou a Tabela
Numérica de Extranumerário-mensalista do Serviço Nacíorrat de Lepra, do,
Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2.° âate decreto vigorará a partir de 1 de janeiro de 1944.

de

março de 194'±

o Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, na forma do
anexo, a relação nominal que acom-

Art. 4.° .aste Decreto entrará em vigor na data .de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as díspostcõee.
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da Repú-

blica.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho

0"0
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DECRETO N.' 19.192 - DE 14 DE·
JULHO DE 1945
Altera a Tabela lVumérica Ordinária de
Extranumerário-mensalista da Diretoria de Aeronáutica Civil, do Ministeria da Aeronáutica

Art. 2.°.A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 139.800,00 (cento e trtnta e nove mil e oitocentos cruzeiros)
anuais, correrá à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsígnação 05 Mínístérto
Mensalistas, Anexo n.c 13
da Aeronáutica, do Orçamento Geral
da República para 1945.
-c

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhé confere o art. 74,
letra a, -da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Diretoria de Aeronáutica Civil, do Ministério da Aeronáutdca ,

Art. 3.° 1tste decreto entrs:á em vigor na da ta de sua publicação.
Rio de Janeiro, 14 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

MlN!ST:Ê:RIO DA

AERONÁUTICA

DmETORIA DE AE RONÁUTICA CIVIL

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL

I

-

I

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

SITUAÇÃO PROPOSTA

II

I Número I
I funções
de

I
Artífice

I
-

3

Assistente Jurídico

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

I
I
I

-

9

-

2
3

Ordinária

5

3

I

Auxiliar de Tráfego

1
1
2

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

Ordinária
Ordinária

XI

VIII

I

-

1

I
.I

I

·~.s~~~~~~:~ .~~~:~i.~~.

J

~e

Tabelá

~

'"

15

XI

X
IX
VIU
VII

i
J

!
I

I

···.. ················1·
Auxiliar

1

Referência

.....................
· ................ . -, .
.....................
.....................

I

-

XVII

·........... ......"

1
1
2
2
3

I

I

Séries funcionais

XVIU
XVU

.-

I

Tráfego

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

-

VIII

I

~

:;

l;;

ao
SITUAÇÂÇl

Número
de
funções

ATUAL

I
I

I

I

SITUAÇÃO

\\
I

I
Referência }

Séries funcionais

Número
de
funções

Tabela

I

I

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

-

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

1

XIII

-

Ordinária

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

I

-

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

1

-

=I

-Ordinária

r
1
1

I ~~.t~~~t.~.~~~~:i~~ I

I

xrr

1
1

~

I
I
I

Mestre

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

XV
XIV
XIII

I
I

Ordinária

I

Porteiro

-

XIV
XIlI

3

1

1

. .............•......

3
Mestre

I
I

.....................
................. ....
'

Porteiro

-

.xr

-

Ordinária

1
1
2

Tabela

I

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

1
2

~

1

Referência

Contabilista-auxiliar

1

-

I

Séries funcionais

I

Contabilista-auxiliar

-

I

PROPOSTA

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

xn
XI

I

-~
"

o

i

j

157

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.' 19.193
DE 14 DE
JULHO DE· 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de
Extranumerário-mensalista da
Diretoria' do Material da Aeronáutica. do Ministério da Aeronáuticà.

O Presidente 'da República, usando
<da atribuição que lhe confere o artd-15'0 74, letra a. da Constituição, deereta:

Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica 01'>tiinária de Extranumerário-mensalista
da Diretoria do Material da Aeronáutdca do Ministério da Aeronáutica,
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na impor-

tância de CrS 180.600.00 (cento e ottenta
mil e seiscentos cruzeiros)
anuais. correrá à conta de, Verba LI Pessoal. Oonsígnaçâo L
Pessoal
Extranumerário', Subconsígnaçâo 05Mensalísras. Anexo n.? 13 ~ Ministérto da Aeronáutica.. do Orçamento
Geral da República para 1945.
Art. 3.° f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua puolícaçáo ,
Art. 4.°

Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro. 14 de julho de 1945.
124,0 da Independência e 57.1' da Re-

publica.
GETULIO

VARGAS,

Joaquim Pedro Salgado Filho.

iii
MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
D!RETORIADE MATERIlIL DA AERONÁUTICA

Tabela Numérica Ordinária

,,--SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

J
I

1
Séries funcionais

1
1

4

9

I

1
1
1

1,

I Referência I

I
Mestre
1
I .....................I
I .......... .. ... ...... I

I
I
I

I
!

<>

• .. • ........ · .. • .. • .. 1

............ ·,······1

I

1·

-

I funções
de
4
4

-

XV 1 Ordinária
XIV I Ordinária
XIII 1 Ordinária

I

I Número i
1
I,

,

I
I

1

1

Tabela

1
1

1
1

I
I
2

1

I

I
I

I
I

3

SITUAÇÃO PROPOSTA

1
3

4
4

12

Séries funcionàis

II Referência II
I
1

1
Marinheiro
1
1
•. . . . . ••••••. •. ••••. •1

I

1
1

I

I

II
Mestre.
I
I ·....................I
1 · ............... .. .. .I
·........... .........I
I
I

!

I
I

·····················1

I

1
III

I
I
I
I
I

1

XVI 1
XV I
XIV 1
XIII I

I
I

~
Tabela

"o
'"
g

l:l

I

1

I
\ Mestre
I

\
I
··1

1

I ·····················1

Especializado

; I ::::::::::::::::::::: I
5

I
Motorista
I
I
.......... .. .........I
I .....................I

~I
1

I

·····················1

I

I
I

"I
IX

Ordinária i

XVIII

I

--o
1

XXI
XX
XIX

I
I

j
·~···················I

XI

._1_1·····················/

IX

M

otoríeta

1
1

I
I ·····················1

3

I

I

I

I

X

'"

o

I Motorista-marítimo I

~2_1·····················1
2

I

I

~

IX

j

I
~

~
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CoIi- Guar-·

DECRETO N.' 19.194
DE 16 DE
JULHO DE 1945
Altera a lotação do Ministério da
Fazenda

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, deereta:'

'

Art. 1.0 Fica alterada, na forma
dêste Decreto, a Iotaçâo das reparti-çôes atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da
Fazenda.
Art. 2.° Fica incluída. na relação
das repartições, a Agência do Depar-

tamento Federal de Compras, em São
Paulo.

,

Art. 3.° As carreiras de Contador
e Guarda-livros passam a figurar apenas na lotação permanente,' com 950
e 650 cargos, respectivamente, assim
distribuídos:

Con- Guarda'tador livros
Contadoria

Geral da

....

República (sede)
AlfânC b.C.G.R. dega de Aracaju
Alfân..
C.S.C.G.R.
dega de Belém
Alfân..
C.S.C.G.R
dega de Corumbá ...
AlfãnC.S.C.G.R.
dega de Florianópolis
C.S.C.GR. Alfândega de Fortaleza
C.S.C.G.R.
Alfândega de João Pessoa
C.S.C.G.R.
Alfândega de Livramento.
C.S.C.G.R. -. Alfândega'de Maceió ......
Alfâcic é.C.G.R.
dega de Manaus - ...
·C.S.C.G.R.
Alfândega de Natal
AlfânC.SC.G.R. dega de Niterói ......
'C.S.C.G.R.
Alfândega de Parnaíba ...

......

..

......
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89

1

4

1

5

1

5

2

4

3

3

2

3

1

5

2

3

2

4

2

4

2

4

1

4

na-

tedor livros

C.S.C.G.R. Alfândega de Paranaguà
Alfân..
CS C.G.R
dega de Pelotas .....
Alfân. C.b.C ..G.R
dega de Pôrto Alegre
C.S.C.G.R. Alfândega de Recife
C.S.C.G.R. Alfândega do Río Grande
C.S.C.G.R. Alfândega,do Rio de Janeiro
C.S.C.G.R.· Alfândega do Salvador ."
C.S.C.G.R. Alfândega de Santos .....
Alfân..
C.S.C.G.R.. dega de São Francisco
C.S.C.G.R. - Alfândega de São Luis
C.S.C.G.R. - Alfândega de Uruguaíana..
C.SC.GR. - Alfândega de Vitória .....
C.S.C.GR.
'Caixa
de Amortização .....
C.S.C.G.R. - Casa da
Moeda
C.S.C.G.R. Corpo
de Bombeiros
C S.C.G.R.
Delegacia Fiscal de Alagoas
C.S.C.G.R. - Delegacía Fiscal de Amazo-

.....

."

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

nas

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

C.S.C.G.R. - Delegacía Fiscal de Bahia ...
C.S.C.GR. - Delegacia Fiscal no Cear-c
C.S.C.G.R. - Delegacía Fiscal no Espírito
Santo
..............
O.S.C.G.R. - Delegacia Fiscal em Goiás
C.S C G R. - Delegacía Fiscal no Maranhâo
C . .s.C.G.R. - Delegacía Fiscal em Mato
Grosso
.............

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

2

4

2

4

2

7

3

5

2

4

5

6

2

6

2

9

1

5

1

5

1

5

2

4

4

7

4

5

3

4

2

5

3

7

6

9

3

7

2

5

2

5

2

8

2

5
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C011- GUar-

Con- Guar-

tador livros

tador livros

ua-

da-

C.S.C.G.R.

C.c C.G.R. - Delegacia Fiscal em MinD"S

-

D.R.C.T.

.
- Delegano Para ..
- Delega-

6

14

2

8

na Paraíba
Delegacia Fiscal no' Paraná
C.S.C.G.R. - Detcgacía Fiscal em Pernambuco
.

3

4

do Amazonas e Acre
(Manaus)
.
C.S.C.G.R. - D. R. C. T.
da Bahia (Salvador)
c.S.e.G.R. - D. R. C. T.
do Ceará (Fortaleza)

6

C.S.C.G.R. - D. R. C. T.
do' Espírito Santo (Vi-

Gerais
C.G.R.
cia Fiscal
C.S.C.G;R.
cia Fiscal

c.e

c.S.e.G.R.

C.S.C:G.R. -

4

8

7

2

6

2

6

Detega-

cía Fiscal no Ptaut ..
Delegacia Fiscal no Rio
Grande do Norte ...
C.S.C.G,R. - Delegacia Fiscal
no Rio
Grande do Sul .....
C.S.C.G.R. - Delegacia Fiscal no Estado
do- Rio
.
C.S.C.G.f{. - Delegacia Fiscal em Santa
Catarina
.
c.S.e.G.R. - DelegaI
ela Fiscal em São
Paulo
.
C.S.C.G.R. - 'Delegacia Fiscal em Sergipe
C.S.C.G,R. - Delegacia do. Tesouro Brasileiro em Nova York
C.S .. C.a.R. - Depar.mento dos Correios e
Telégrafos do Distrito
Federal
.
C.S .. C.G.R. - Departamento Federa, de
Compras (sede) .....
c.S.e.G.R. - DivIsão
do Impôsto de Renda
(sede)
.
C.S.C.G.R. - Diretoria Regional. dos Correios e Telégrafos do
. Distrito Federal .....
c.S.e.G.R. -

C.S.C.G.R. -

de

6

14

4

6

Col , de Leis -

Vol. VI

, ..

de
Mato
(Cuiabá)

Grosso
.

C.S.C.G.R. -

D. R. C. T.

de Minas Gerais (Belo Horizonte)
o.a.c.o.a. - D. R. C. T.
do Pará .tBelérm
C.S.CG.R. -

3

6

6

3

7

2

fi

1

fi

1

5

1

6

2

4

3

7

2

5

4

3

2

fi

5

5

1

fi

4

3

2

8

4

6

2

fi

5

10

1

fi

2

4

D. R. C. T.

da Paraíba (João Pessoa)
.
C.S.C.GR -

D. R. C. T.

do Paraná (Curitiba)
C.S.C.GR -

7

13

D. R. C. T.
em Pernambuco (Re-

cife)

.

C.S.C.G.R. -

2

no Piauí

D. R. C. T.

(Teresina).

C.S.C.G.R. -

D. R. C. T.

no Rio Grande
Norte (Nat.al)

6

C.S.CG.R -

do
.

D. R. C. T.

no Rio Grande do Sul
(Pôrto Alegre)
6

8

3

6

C.S.C.G.R. -

3

D. R. C.T.

no Estado
(Niterói)
C.S.C.G.R. -

do

Rio
.

D. R. C. T.

em Santa Catarina
tPlorianópolís)
C.S.C.G.R. -

em São
Paulo)
C.S.C.G.R. -

D. R. C. T.

Paulo

(São
.

D. R. C. T.

em Sergipe (Aracaju)
6

10

2

4

D. R. C. T.

Alagoas (Maceió).

tória)

C.S.C.G.R. - D. R. C. T.
de Goiás (Goiânia)
C.S.C.G.R. ~ D. R. C. T.
do Maranhão rS. LUiS)
C.S.C.G.R. - D. R. C. T.

1

C.S.C.G.R. -

D. R. C T.

em
Eotucatu
Paulo)!

(São
.

F.11
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Con- Guar..

ocn- Guardatador uvroe

da-

tador livros
C.S.C.G.R. - D. R. C. T.
em Ribeirão Preto (8.
Paulo)
.....•....•••
C.S.C.G.R. - D. R. C. T.
em Campanha (Mi-

nas Gerais)

C.S.C.G.R.

Ministério da ,Educação e

Saúde

2

2

C.S.C.G.R. -

D.R.C.T.

em Diamantina (Minas Gerais
.

1

5

1

5

C.S.C.G.R. - D. R. C. T.
em Juiz de Fora (Mi-

nas Gerais

.

C.S.C.G.R. -

em

D. R. C. T.

Uberaba

(Minas

Gerais)
........•..
C.S.C.G.R. - D. R. C. T.

em

Campo

1

5

Grande

(Mato Grosso) ... ',0'
C.S.C.G.R. - D. R. C. T.
em Pôrto Velho (Ama-

zonas)

.

C.S.C.G.R. -

2

1

6

D. R. C. T.

em Santa. Maria da
Boca do Monte (Rio
Grande do Sul) ••...
C.S.C.G.R. - Estrada

1

de Ferro Bahia-Minas

2

C.S.C.G.R. -

6
3

Estrada

de Ferro Bragança ..

1

C.S.C.G.R.
Estrada
de Ferro Central do

Rio Grande do Norte
C.S.c.G.R. -

de Ferro Goiás
C.S.C.G.R. -

3

2

2

3

3

4

Estrada

.

Rêdede

Viação Cearense ....
C.S.C.G.R. - Estrada.
de Ferro São Luís-Te-

resina

.

C.S.C.G.R. -

Estrada

de Ferro Tocantins
C.S.C.G.R.

-

-

1

4

2

6

2

6

7

6·

Viação

Férrea Federal Leste
Brasileiro
.
C.S.C.G,R. - Imprensa Nacional
.
c.S.e.G.R. Minis..
tério da Aeronáutica.
C.S.C.G.R.

1

Minis-

tério da. AglicuItura

o

e.S.C.G.R. Ministério da Fazenda ....
C.S.C.G.R. Ministério da Guerra ....
c.S.e.G.R. - Ministérto da JUstiça ....
C.S.C.G.R. Ministério da Marinha .. ,
C.S.C.G.R. Ministério do Trabalho ..
c.S.e.G.R. Ministério da Viação
e.S.C.G.R. Departamento Federal de
Segurança Pública ...
e.S.e.G.R. - Policia.
Militar
..
C.S.C.G.R. - Recebedaria do Distrito Federal
.
C.S.C.G.R. - Recebe..

bedorfa

Federal

6

7

23

13

4

7

6
6
4

8

6

6·

2
2
5

em

São Paulõ'
,
C.S.C.G.R. - Agência
do Departamento Fe-.
deral de Compras em
São Paulo o • • • • • • • • • •
Delegacia Regional do .
Impôsto de Renda de
Alagoas
. o ••••••••••
Delegacia Regional do
Jmpôsto de Renda do

8

Amazonas
Delegacia Regional

6

Impôsto
Bahia
Delegacia
Imposto
Ceará
Delegacia
Imposto
Distrito
Delegacia
Impôsto
Espírito
Delegacia
Imposto
Golás.

.

do
de Renda da
_
.
Regional do
de Renda do
_ o• • • • • o
Regional do
de Renda do

Federal .....
do
de Renda do
Santo
.
Regional do
de Renda de
Regional

5

6
6
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oon- Guar-

da-

da-

tador livros
Delegacia

Regional do
Impôsto de Renda do

Maranhâc • .....•..•
DozJ.egacia Regional do
Impôsto de Renda em
Mato Grosso ....'....
Delegacia Regional do
rmcôsto de Renda em
Minas Gerais
Delegacia Regional do
Impôsto de Renda do
Para . .............•
Delegacia Regional do
Impôsto de Renda da.
Paraíba.
Delegacia Regional. do
Impôsto de Renda do
Paraná . ...........•
Delegacia Regional do
Impõsto de Renda de
Pernambuco .
Delegucía Regional do
Jmpôsto de Renda do
Piauí . •............•

Delegacia Regional do
Impõsto de Renda do
Rio Grande do Norte
Delegacia Regional do
Jmpôsto de Renda do
Rio Grande do Sul.
Delegacia Regional do
Jmpôsto de Renda do
Rio de Janeiro ...• .
Delegacia Regional do
Jmpôsto de Renda de
Santa Catarina
Delegacia Regional do
Impôato de Renda de
São Paulo
Delegacia Regional do
Impõsto de Renda de
Sergipe .
Delegacia Seccional do
Impõsto de Renda de
- Araraquara • ....•...

Delegacia Seccional do
-Impôsto de Renda de
Barra do Piraf ....•
Delegacia Seccional do
Jmpôsto de Renda de
Bauru .

6

5

12

6

5

fÍ

12

4

4

15
8

15

100
5
g

2
3

tador livros
Delegacia Seccional do
Jmpôsto de Renda. de
Blumenau • ... ....••
Delegacia. Seccional do
Impóato de Renda de
Botucatu . .
~. .
Delegacia Seccional do
Jmpôsto de Renda de
Cachoeira . ......• ..
Delegacia Seccional do
Impôsto de Renda de
Cachoeira da Itapemirim.
Delegacía Secional do
Impôsto de Renda de
Campinas.
Delegacia Secional do
Jmpôsto de Renda de
Campos.
Delegacia Secional do
Impôsto de Renda de
Oataguazes . ..... . . •
Delegacia Secional do
Impôsto de Renda de
Cruz Alta .... .•....
Delegacia Secional do
Jmpôsto de Renda de
Curvelo .
Delegacia Secional do
Impósto de Renda de
Garanhuns .
Delegacia Secional do
Impôsto de Renda de
Iguatu . ...•.........

Delegacia Secional do
Impõsto de Renda de
Ilheus .
Delegacia Secional do
Impôsto de Renda de
Itajubá . .
.- .•..'
Delegacia Secional do
Impôsto de Renda de
J acarêsínho . ..... . .
Delegacia Secional do
- Impôsto de Renda de
Joazeiro
Delegacia Secional do
Jmpôsto de Renda de

3
3

3

2
5
oi

3

3
2
2

2

2
S

3
2

.roínvnte . "...........

3

Delegacia Secional do
Impôsto de Renda de
Juiz de Fora

O
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Con

R

Con~

Guarouar-

daSecional do
Impôsto deTcenda de

Delegacia

Lavras

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

Secional do
Impôsto de Renda de
Livramento
Delegacia Secional do
Impõsto c:e Renda 'de
Pelotas
............
Delegacia Secional do
Impõsto de Renda de
Pesqueira
.........
Delegecía Secional do
Impôsto de Renda de
Ponta Grossa ........
Delegacía Secional do
Imposto de Renda de
Ponte Neva .........
Delegacia Secional do
Jmpôstc de Renda de
Ríbeírâo Preto
Delegacia Secional do
Impôsto de Renda de
Rio Claro ...........
Delegacia Secional do
Jmpósto de Renda de

3

Delegada

........

......

Santos

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

3

5
2
3

.. .

Sorocaba

........

Delegacia Secional do
Impôsto de Renda de
. . . . . . . . .. . . .
Sousa
Delegacia Secional do
Impôsto de Renda de
. . . . . ... . ..
Taubaté
Delegacia, Secional do
Impôsto de Renda de
Teofilo Otoni ........
Delegacia Secional do
Imposto de Renda de
Uberaba

3
3

5
2
2
3

Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Bxtramumeràrío-rnenstüista do
Serviço dq Pessoal, do Ministério da
Fazenda

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 'artigo 74, letra a, da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0 Fica alterada. conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
do Serviço de, Pessoal do Ministério
da Fazenda.
Art. 2.° A despesa com a execução

do disposto neste decreto, na impor2
3

3
3

...... .....

3

......

1

,

DECRETO N.' 19.195 - DE 16 DE
JULHO DE 1945

°

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

Delegacia Secional do
Impôsto de Renda de
Varginha
Tesouro Nacional:
Administração do Edifício da Fazenda

VARGAS •

3

Secional do
Impõeto de Renda de

.

GETULIO

A. de Sousa costa.

Delegacia

São Pélix ............
Delegacia Secional do
Impôsto de Renda de
Sobral
........ .
Delegacia Secional do
Impôsto de Renda de

Divisão do Impôsto de
Renda (sede)
30
Serviço do Patrimônio
da União (sede)
6
.Bervíço do Pessoal ....
4
Art. 4.° Passa a lotação numérica
do Ministério a figurar com um total
de 12.775 cargos, sendo 9.891 na lotação permanente e 2.884 na lotação
suplementar.
Are. 1).0 ~ste decreto entrará em
vigor na data de S1.l~ publicação .
Art.: 6.b Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 16 de julho de 1945,
12'1.° da Independência e 57.° da República.

tância de
trocentos
conta da
náçâo II

Crs 2.400.00 (dois mil e qua-

cruzeiros) anuais, correrá à
Verba I - Pessoal, Oonsíg- Pessoal Extranumerário.
Subconsignaçâo 05 - Mensalista, Anexo n,c 16 - Ministério da. Fazenda•.
do Orçamento Geral . da República
para 1945.
Art. 3.° :t!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação .
Rio -de Janeiro, 16 de julho de 1945,
124.° da Independência e f57. o da República.
GETULTO VARGAS.

A. ,de Sousa Costa.

MINISTt!:RIO DA FAZENDA
SERVIÇO DE PESSOAL

Tabela Numérica Ordinária:

srrueçgo

SITUAÇÃO ATUAL

1

Número. I
de
! Séries funcionais
funções I

I

I

5
5
5
5

6
26

1

I

I

1

1

1
I

I Referência I
1
I

I Auxiliar ae Escritório I
1 ·····················1
I ·····················1
1 ·····················1
I ·····················1

!
1
1
1

• ........ • .... • ...... 1

XI
X
IX
VIII
VII

1

I

1
Correntista
1
- I · .... ·.... ···· .... · .. 1
3 \ ·.. ···· .... ·........ ·1
I
3 I
1

- VII

I

I
I Praticante de es- I

16
16

1

I
I

critóric

I

• .. •• ...... • .. ••• .... 1
1

1

VI

I

Número
de
Junções I

Tabela

I . Ordinária
I

I.
I

I

1
1
1
1
I

~
~

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

6

27

-

1

I Ordinária

I
I
I
I
1
I
I
I

I

1

.

I

P:r.QPOSTl>

3

I

4

14

Ordinária

I

14

i-

I Referência [ Tabela
I
I
1
I
I -I
I
I
I Auxiliar de Escritório I
I
.....................I
XII
I .....................I
XI
·····················1
IX I
I ·•·· .. ·...... ·•...... 1 VIII I
VII I
I ····• .... ·.. ·.... ····1
Séries Iuncíonaís

I .

I
!
1

1

1

I
I
I
Correntista
I
I
···············
..
····1
................. ····1
1
I
[
I
I
I
I Praticante de Es- I
critório
1
I

I

..................... [

!

1

VIU
VII

I
I
I
I

~
o"

.,

g

!'1

j

\

1
I
!

1
1

VI

I
!

I

~

'"
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PECRETO N.' 19.196 - DE 16 PE
JULHO PE 1945

PECRETO N.' 19.198 - PE" 16 P2
JULHO DE 1945

Suprime cargo extinto

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e nos têrmos
do art. 1.0, alínea n do Decreto-lei

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74t
letra a da Constituição e nos têrmos do
art. 1.0, alínea n do Decreto-Ieí núme1'0 3.195, de 14 de abril de HH1, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo
da classe D da carreira de Condutor
de Trem, do extinto Quadro IV, do
Mínístérlo da Viação e Obras Públicas.
vago em virtude da promoção de José
Teodoro, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do ref erld o Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1945,
124.° da Independência .e 57.° da Repú-

n.? 3.195. de 14 de abril de 1941, de-

creta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo
de Tesoureiro. padrão H, do Quadro
VI - Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago
em virtude da nomeação para outro
cargo de Hermógenes Januário de
,Lima, devendo a dotação correspon. dente ser levada a crédito da Conta.
Corrente do mesmo Quadro do referido
Ministério.

Art. 2.°' Revogam-se as dispoaiçõea
em contrário.
Rio de Janeiro. 16 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.

1111ca.
GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

Joâo de Mendonça Lima.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.' 19.197 - PE 16 DE
JULHO DE 1945
Suprime

carços extintos

O Presidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a da Constituição e nos têrmoa
do art. 1.0, alínea n do Decreto-lei
n.c 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três (3)
cargos da classe E da carreira de Escriturário, do extinto Quadro IV, do
Míníatéric da Viação e Obras Públicas,
vagos em virtude da promoção de Antônio Alves Meira, Arlindo Pinto Ferreira e Wilson Martini, devendo a dotaçào correspondente ser levada a crédito da Conta COrrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2;° Revogam-se as díspoalçõea
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57.° da República.

PECRETO N.' 19.199 - DE 16 PE
.
JULHO DE 1945
Suprime cargos extintos
O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a da Constituição e nos têrmos do
art. 1.0, alínea n do Decreto-leívnúmero 3.195, de 14 de abril de·1941, de-

creta:
Art. 1,0 Ficam -suprimidos quatro
(4) cargos da classe C da carreira de
Agente de Estrada de Ferro, do extinto Quadro +V, do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Francisco 'Melo,
João Batista, João Ferreira Guimarães
e Samuel Preftas dos Santos, devendo
a dotação correspondente ser levada a.
crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1945~
124.° da Independência e 57.° da Repü..
bUca.

.

GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

João de Menrlonça Lima.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N;o 19.200
DE 16 DE
JULHO DE 1945
S1lprbne cargos extintos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ur'tdgo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do De-ereto-lei TI.o 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2)
cargos de' Ajudante de' tesoureiro
(Diretoria Regional dos .correíoa c
Telégrafos do Pará), padrão G,. do
Quadro IH - Parte Suplementar do Ministério da vtacão e Obras PÚ·
blícas, vagos em. virtude das aposentadorias de Antônio Alexandre Nahím
Auad e Alcino Dias Teixeira, devendo
a dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro - Parte Permanente, para
ser aplicada no provimento dos res...
.pectívos cargos vagos.
Rio, de Janei-ro, 16 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS

Joáo de Mendonça Lima

DECRETà N.o 19.201 - DE 16 DE
.JULHO DE 1945
Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo
de Tesoureiro (Diretoria Regional dos
Correios e Telégrafos do Pará) , padrão
J. do Quadro HI - Parte Suplementar - do Ministério da Viação e
.Obras Públicas, vago eD?- virtude da
demissão de Ricardo Borges Ferreira
e Silva, devendo a dotaçâc correspondente ser levada a crédito da Conta

Corrente do mesmo Quadro· - Parte
Permanente, para ser aplicada no provimento dos respectívos cargos vagos,
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima

DECRETO N.O 19.202 - DE 16 DE
JULHO DE 1945
Aprova projetos e orçamentos para
obras na Estrada de Ferro Noroeste
do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e orçamentos na importância
total de CrS 1. 065.744,70 (um milhão
sessenta e cinco mil setecentos e quarenta e quatro cruzeiros e setenta
centavos) que com êate baixam, rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro,
para a execução das seguintes obras
e instalações novas na esplanada da
estação de "Bauru, da Estrada de Ferre
Noroeste do Brasil:
CrS
152.498,60
a) Muro de arrimo ..
b) Estação para en163.851,80
trada no pátio ..
c) Aumento do depósltos de carros
169.607,80
d) Pontilhão de madeira para a linha de acesso ao
66.716,10
depósito de carros
e) Residência para
185.928,40
chefe de serviço.
j) Muro e calçamento
da vila Mac hado
e pátio do armazém de cargas ..
327.142..00

Soma .

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

1. 065.744,'10

Rio de Janeiro, 16 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Joáo de Mendonça Lima
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DEORETO

n' 19,203 - DE 16 DE
JULHO DE 1945

Aprova projetos e orçamentos para
obras. na Estrada de Ferro Central
do Brasil.'

O Presidente da República,. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, de-

creta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos E" .orçamentos na importância
total deCl'$10.930.621.00 (dez mflôesco-

vecentos e trinta míl seiscentos e vime
e um cruzeiros). que com êste oaíxam, rubricados pelo Diretor Geral do
Departamento Nacional de Estradas
de Ferro, para execução das seguintes obras e..!TI vários trechos da Divisão de Minas, da Estrada de Ferro
Central do Brasil:

Estradas de Ferro, para a construção
de uma ponte em concreto armado
aôbre o rio Marrecas, no km 707,B-l:6
do trecho em construção de Campina
Grande la Patos da Rêde de Viação
Cearense,
Parágrafo único. A despesa será
atendida, no corrente exercício, Dor
conta da consígnaçáo I, item 02, alínea 31-01, letra ç. da tabela 12, anexe.
ao "Plano de' Obras e Equípamentoa'
a que se refere o Decreto-lei n.? 7.213,
de 30 de dezembro de 1944.
Rio de. Janeiro, 16 de julho de 1945.
121.° da" Independência e 57.? da fie ...
pública.
GETUL!O VARGAS

João de Mendonça Lima

01'3

9.a Residência
lo.a Residência
11.:1. Residência
12.3. Residência
13.(1, Residência
14~a

Residência

Total

1. 759 ,852,00
3.377.301,00
751.378.20
1.218,948,10
2.049:027,70
1. 774,113,40

. 10,930,621,00

Rio de .Janeíro. 16 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da

pública.

Re-

GETULIO VARGP.S

roõo de Mendonça Lima
DEORETO N,' 19,204 - DE 16 DE
,JULHO DE 1945
Aprova profeta e orçamento para
obras na Rêde de Viação Cearense

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo úníco. Ficam' aprovados o
projeto e orçamento, na importância
de cr$ 509.461,80 (quinhentos e nove
mil quatrocentos e sessenta e -um cruzeiros e oitenta centavosj, que a êste
acompanham, rubricados pelo Diretor
Geral do Departamento Nacional de

.DECRETO N.o 19.205 - DE 16 DE
JULHO DE 1945
Aprova acréscimo ao orçamento para
a construção do molhe de abrigo na
enseada do roim, no Estado do Rio
Graruie do Sul, a que se reterem (J3
Decretos n.o 6.357, de 30 de setembro de 1940 e 7.508, de 7 de julho
de 1941. .

o

Presidente. da República, usando

da atrfbuiçào que lhe confere o ;)1'tigo 74, letra a, da Constituição, é
tendo em vista o que consta do processo n.c 13.435-45 do Ministério da

Viação e Obras Públicas, decreta:
Artigo único. Fica aprovado o acréscimo, na importância de CrS 31OAOO.OO
<trezentos e dez mil e quatrocentos
cruzeiros), ao orçamento pata a construção de molhe de abrigo na enseada do 'I'aím, no Estado do Rio Grandedo. Sul, aprovado pelos Decretos

nu-

meras 6.357, de 30 de setembro de
1940 e 7.508, de 7 de julho de 1941,
aumento êste decorrente da elevacào
do preço unitário dos 6.400 ma "da
pedra, necessários à conclusão da re ...
ferida obra.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1945,.
124,° da Independência e 57,° da Re . .
pública.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima

A'l'OSDO PODER' EXECU'l'IVO

DÉCRETO N.o 1S.206 - DE 16 DE
JULHO DE 1945
Aprova projeto e orçamento de 23 icm
da rotiooía. Central de Alagoas
Q. Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 9 ar.tígo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e orçamento na ímportáncía
de CrS 1.874.000,00 (um milhão oítocentos e setenta e quatro mil cruzeiros), que com êste baixam, runrí-'
cados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do· Departamento de Adrrrínistração do Ministério da Viação e
Obras Públicas. para a construção de
23 krn do trecho Santana do Ipanema-Mata Grande, da rodovia Central
de Alagoas, a cargo da Inspetoria, Pederal de Obras Contra .as Secas.
Rio de 'Janeiro, 16 de' julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.

GETULIO VÁRGf.S

João de Mendonça Lima

DECRETO N:o 19.207 - DE 16 DE
JULHO DE 1945
Modifica dispositivos "do -Reçuuimento
para o Corpo de Oficiais da Reserva, aprovado p01' Decreto n.o 15.231,
de 31 de dezembro de 1921, e
outras providências.

da

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
'14, letra
da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O artigo 66 do Regulamento para o Corpo .íe Oficiais da Reserva, aprovado por Decreto número
15.231, de 31 de dezembro de 1921,
e alterado por Decreto n.v 10.265, de
17 de agôsto de 1942,bern comu os artigos 67 e 68 do mesmo Regulamento,
fican. modificados e passam a ter' a
seguinte redação:
"Art. 66. Os oficiais da Reserva
de 2.6 Classe e do Exército de 2.a Linha perderão o oôsto e patente:
a) quando condenados por sentença
judicial, passada em julgado, a pena
restritiva da liberdade por tempo' superior a dois anos;

a,

169

z» quando. nos têrmos da legislação
em vigor, forem declarados indignos
do oficialato .ou com êle incompatdveis , "
"Parágrafo único. A perda do pôsto e patente será imposta por decreto
do Governo.'
.
"Art. 67. Os oficiais da Reserva
de 2." Classe e do Exército' ele 2.(0. Linha serão reformados no mesmo, pôsto, sem direito a qualquer remuneração, nos seguintes casos:
a) por incapacidade física definitiva;
b) por falta de aptidão para-o desempenho das i .mçôes ou do pôsto. ou
por má conduta civil ou militar, devídamente comprovadas;
c) por haverem sido demitidos de
função ou cargo público a bem do
serviço:
d) por aceitarem, em repartições e
estabelecimentos civis e militares,' empregos que, pela subordinação, sejam
incompatíveis com a situação de ofíclal;
e) por não haverem procurado satisfazer ao requisito de estágio ou
curso exigido no pôs to, no prazo e
condições estabelecidas nas leis e regulamentos. "
"Parágrafo único. A reforma, nas
condicôes previstas neste artigo, será
efetuada por decreto de Govêrno."
"Art. 68.. Os cidadãos que, voluntária ou compulsoriamente, perderem seus postos e patentes de oficiais da Reserva de 2.a Classe ou do
Exército de 2.[( Linha serão restabelecidos nos registros do Serviço de Recrutamento como soldados e sujeitos
às obrigações da sua classe, observadas as reste-leões legais de incapacidade física ou mor-r,'
Art. 2.° Fica o Govêrno autorizado
a rever os atos de cassação de patentes de oficiais da Reserva de 2.a Classe
e do Exército ..e 2.a Linha. expedidos
posteriormente a 10 de novembro de
1937, a fim de conformá-los com os
principias estabelecidos no presente,
Decreto.
Parágrafo único. A revisão de que
trata êste artigo somente será, processada se o interessado a' solicitar
em requerimento devidamente íns-
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truído e 'apresentado dentro do prazo
de um ano a contar da publtcação
dêste Decreto.
Art. 3.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 16 de julho de 1945;
124.° da Independência e 57.0 da

República.
GETULIO VARGAS

Eurico G. Dutra

DECRETO N.' 19.208 - DE 16 DE
JULHO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária.
de Extranumerário-mensalista da
Fábrica de Material de Transmissões, da Diretoria de Transmissões.
do Ministério da "Guerra.

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a da Constdtuíçâo, decreta:

Art. 1.0 Fica alterada, conforme A
relação anexa, a Tabela Numéríca Ordinária de Extranumerárío-menaaltsta
da Fabrica de Material de Transmís..
sôes, da Diretoria de Transmissões, do
Ministério da Guerra.
Art. 2.0 A despesa com a' execução.
do disposto neste decreto, na impor..
tâncta de Cr$ 43.200,00 (quarenta e
três mi te duzentos cruzeiros) anuais.
correrá, no presente exercício, à conta
de destaque da Verba 1 - Pessoal,
Consignação II - Pessoal Extranumerário,. Subconsígnaçâo 08 Novas
admissões, cté., Anexo n.'o 17 - Mlnistério da Guerra, do. Orçamento
Geral da República para 1945.
Art. 3.0 :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data' de sua. publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as. disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1945.
124.0 da Independência e 57.0 da Repú..
blíca.
G:s:ruLIQ VARGAS.

Eurico G. Dutra.

MINISTllRIO DA GUERRA
DillETORIA DE TRANSMISSõES -

FABRICA DE MATERIAL DE TRANSMISSõES

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇão PROPOSTA
.

1

Número I
de
Séries funcionais
funções I

1
2
3
4
10

1
1
2
2
6

2
2

I
1

I

I
I
1

Número I
de
I
tunções

1
I

I

I

Séries funcionais t Referência I
I Referência -Tabela
I
1
1
I
I
.1
I
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I Auetuor de Escritório)
I Auxiliar de Escritório 1
I
I
2 t ·····················1
••..•••..••••••••••••I
X 1
'X I Ordinária II
1 ·····················1
2 t ..................... !
IX 1
IX I Ordinária
Ordinária
4
.....................
[
VIl!
VIl!
I
I
1
·····················1
VII I Ordinária I -~I •.... •.... •.......... 1
VII I
·····················1
I
I
1
I
12 I
I
I
I
I
I
1
I
I
t
I
I
. I
Mestre
Mestre
1
I
I
1
1
1 I ·····················1
XVI I
XVI I Ordinária I
.......... ····· ...... 1
1 I ·........ ·.. ·........ 1
XV I
XV I Ordinária
I • .......... •• .. ·, .... 1 XIV
2 I .... ··· .. ·.......... ·1
XIV I
.............. ·..... ·1
I Ordinária
1 ....................
XIl! 1
5 I .... ·.. ·.. ·.... ·.... ·1
XIl! I Ordínàrla
··1
1
I
1
I
I
9 I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
1
F~~~~~~ .~~:~.C~~:i.'.~~~.\ XVlII II
1
~e~~~~ .~~:~~~~:i.Z~~~·1 XVIlI II Ordinária
.
I.
1
I
1 I
I
I
I
I
I

i

I

I

Tabela

~
8

i

j

I

I

I

~
~

;g
SI'l'UAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

11

I

I

I

Praticante de Bscritório

I

I

1

1

I

2

I

•••• ................ ·1

2

I

I
I

VI

I

I

I
I
I

I

I

-I
-I

Radiotécnico

I

• ........ •· .......... 1
.......... • .......... 1
• .......... • ...... • .. 1

- I .................... ·1
-

I ...................../
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1

1
3

I
1

:I
1

i

1

I

I

Ordinária

I
1

tuuuoteleçratísta

I
I
I

...... •• ............ ·1

I
I

XIX

-

-XIV

1
1

I
1

I
I

1

-

,-

I Ordinária

1

XVII

I
I
I

I Ordinária

I

I

1

I

1

I
1

Ordinária

I

1

I
I
I.
I
I
I
I
I

I

I
2

I
I
I
I
I
I
I

1

1

I

"

I
I
-I
2

=
-I
3

I

1

Projetador

I
I
I

.......... •• ........ ·1

XVII

I
I
Radiotécnico

I

. . . . . . . . . . ••• ........ 1
.... •··• .. : .......... 1

1

...... • ........ • .. • .. 1

I
5 j

I

1

1

1
1

I
I
I

/

:::::::::::::::::::::/
.. • .. ••• .......... ' .. 1

I

I

1

1

1

1
1
1

1

1

I

II

XIX

-

-

XIV

I
I
I
I
I
I
I
1
1
1

I

1

I

I
I

I
1
I
1

>.

g
.,'"
Q

g
fJ

E

!
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DECRETON.' 19.209, DE 16 DE JULHO DE 1945
Exclui do regime de administração a
firma "Companhia de Charutos
Dsmmemann", com sede em São Félix, Estado da Bahia. /

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos artigos 4.° e
7.0 do Decreto-lei n.c 4.807, de 7 de
outubro de 1942, e no artigo 4.°, parágrafo único, do Decreto-lei n.o 5.661.
de 12 'de julho de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica excluída do regime
de administração pelo Govêrno a
"Companhia de Charutos Dannemennv.. com sede em São Félix, ES4
tado da Bahia, 'cessando as atribuíções do Administrador.
Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publica.ção.

Art. 3.° Revogam-se as dlspostções
em contrário.
Rio dç Janeiro, 16 de julho de 1945;
124.° da Independência e. 57.° da
República:

DECRETO N.O 19.210 -

DE 16 DE

JULHO DE 1945
Altera as Tabelas Numéricas Ordiná~
ria e Suplementar de Extranumerá
rio-mensalista da Diuisãc do Pessoal,
do Ministério do Trabalho. Indústria e comercio
4

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti...
go 74, letra a, da Constituição, de..
ereta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, conforme
a relação anexa, as Tabelas Numéricas
Ordínaría e Suplementar de Extranumerárío-mensalista da Divisão do
Pessoal, do Departamento de Administração, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2.° A despesa a verificar-se
com as funções ora criadas, na importância de CrS 13.800,00 (treze mil
e oitocentos cruzeiros) anuais, correrá,
no presente exercício, à conta de destaque da Verba 1 -. Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário,
Subconsígnaçâo 08 - Novas admissões. ctc.. do Anexo n.c 21 - do Mi...
nístério do Trabalho, Indústria e Comércio, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° Fica revogado o Decreto
n.? 18.376, de 16 de abril de 1945.
Art. 4.° l3:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1945.
124.° da Independência: e 57.° da República.

GETULIO VARGAS

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa

Alexandre Marcondes Filho.

MINISnRIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E
DEPAn'XAMENl'O DE ADMINISTRAÇÃO -

s

CO~RCIO

DIVISÃO DO PESSOAL

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

1-----

I

Número

de
funções

I
I
I

Séries funcionais

I

I Referência I
I
I
I
I

I

Tabela

de
funções

II

Séries funclonaís

J

I
I
I
Enfermeiro
1 I ...............
1 I ...............
-I
2 I

- -I

II

Número

II

I

I

I

I
------1I
I
VIII I
VII I

I Referência I

I
I
1
I

...... I

Tabela

§
li

I

i

I

I

Tabela Numérica Suplementar
SITUAÇÃO ATUAL .

Número

de
funções

1
1

II
I

I
II

Séries funcionais

II
I

Referência

I

Escriturário

I

1 ·····················1

.
I

SITUAÇÃO PROPOSTA

XVII

II
I
I
I
II

I

I1
I
I

Tabela

Suplem.

Número

de
funções

II
I

I ·II

Séries funcionais -, Referência

,
II

I
I_~____

I

I

I
I

I
__ _,_ _

I

Tabela

I
II

I

I
-L
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DECRETO N.· 19.211 - DE 17 DE
JULHO DE 1945

DECRETO N.• 19.213 - DE 17 DE
JULHO DE 1945

Extingue cargos excedentes

Declara de utilidade pública r.. 'óAsso_
ciação dos Profissionais de Imprensa de São Paulo".

O Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constdtuíçào, ~ nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n,c 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0. Ficam extintos quatro cargos da classe I, da carreira de Oficial
administra,tivo, do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vagos em virtude da tranereréncía
de cargo de Augusto Gauland: da exoneração de José Alfredo Pinheiro de
Lemos; da aposentadoria de Elísio
Emiliano dos Santos e do falecimento
de Sebastião Alvim Wanderley devendo a dotação correspondente" ser levada a crédito da conta-corrente do
mesmo Quadro do referido Mtutstérío.
Art. ,2.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 17' de julho de
1945, 124.0 da Independência e 51.° da
República.

o

Presidente da República:

Atendendo ao que requereu a "Associação dos Profissionais de Jmpr ensa
de São Paulo", com sede na Capital
do Estado de São Paulo, a qual satds..
faz as exigências do art. 1.0 da Lei
n,c 91, de 28 de agôstc de J935, e
usando da atribuição que lhe e confere
o art. 2.° da citada lei. decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos da rnencícnada lei, a "Associação dos Profíssío..
nais de Imprensa de São Paulo", com
sede na Capital do Estado de São
Paulo.
Rio de Janeiro, em 17 de julho de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
DECRETO N.· 19.212 - DE 17 DE
JULHO DE 1945
Extingue cargo excedente

O" Presidente da "República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constdtuíçâo, e nos
têrmos do art. 1.0, alinea n, do Doereto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de ':'941,
decreta:
Art. 1.0. Fica extinto um cargo da
classe K da carreira de Médico, do
Quadro Permanente do Ministério da
Educação e Saúde, vago em virtude do
falecimento de Haroldo Leitão da
Cunha, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da contacorrente do mesmo Quadrado rererído. Ministério.
Art. 2.°. Revogam-se as díspcziçôea
em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de julho de
1945, 124.° da Independência e b7.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gu.stavo Capanema.

DECRETO N,· 19.214 - DE 17 DE
JULHO DE 1945
Altera, sem aumento de despesa, a
Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Dopar..
tamento Nacional de Estradas de
Rodagem.

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo 74,· letra a, da Constituição, deereta:
Art. 1.0. Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numértca Ordinária de Extranumerário-menaalísta. do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, do Ministério da
Viação e Obras Públicas.
Art. 2.°. êete decreto entrará emvigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 17 de julho de
1945. 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO V ARCAS.
João de Mendonça Li7n4

.......,

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS

~

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número \
de
funções

I

Séries runctoners

I

t

I

I

4
4
4
5
5
5
14

..........................
...........................
. . ........... . . . . .. . .....
..........................
- ....

I·

I

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

I

.

I
I
Desenhista

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

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

I

I

I

I
I

X

Ordinária
I Ordinária

!

I
I

1 Referência

I

I

I

I

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

I

5
5
5
6
6
6

•

•••••••

o

•••••••••••••••••

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

--3: I
I

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

I

I
I

I

- I
I

I

?l

XVII

I

I

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

XI I
- I

1

Desenhístà

"

XI
X
IX
VIII
VII

I
Assistente jurídico

~

o

i

XIII

I

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

1

_ _o _ _

Tabela

XII

Armazenista

J

XI

Séries funcionais

I

I

XI
X I
IX
VIII
VII I

,

I

de

funções I

I Ordinária
Ordinária
I

"~"""""""""

I
I
2

XII

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

--~I

2

XIII

.

Tabela

I

I

Armazenista

I

I

Número I

I

I Referência

I

I

I

I

I

I

........

c

2~ I

o.

_;---

o

I

:--w-I'
i>

;;;

[

~

I

[

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

Ordinária

IX
VIII
VII

Ordinária

Ordinária

_

I ..........................
...........................
. .........................
.I~-=--

I

-

Engenheiro

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

XXII

-

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

4
4

;:l __ ~1

Ordinária

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

4

-

Ordinária
Ordinária

-

~-~

6
9

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

I

-',

Praticante de Es,critóric

4
5

9

XI
X
IX
VIII
VII

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

~-;-I

........

.........

-

-

[
1

,

I

Auxiliar de Escritório

........

5
6

XXII

-

I

Auxiliar de Escr: 'tório
5

II

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

-

-

I

12

Engenheiro

,

-

XIX
XVIII

-

1

-

4

-

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

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

7
9

12

-----

I

I

I

I

I

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

5
6

VI
V

Praticante de Escritório

-

!

2

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

1=---~2

I
I

I

Fotógrafo
I .........................
---~1I

"J
~
~

I

I

1

I

I
,I

~

l'1
~

I

I'

~

o

"

X
IX
VIII
VII

II

39

Ordinária
Ordinária

II

XI

~

I

-

V

,I
XII

...::j

~

SITUAÇÃO ATUAL

I
Número I
de I

runcões

Séries funcionais

I

I

I

I
I

I
I
I

I
I

I
I
I

I Referência

I

Número
Tabela

de

I

Mestre
I ·.....................
.. . .

-

2

-Iq

I

I

-

I

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

XVI

..........................
· ......... , ...............

I
I
Motorista

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

I
-

I

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

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

Ordinária
Ordinária
Ordinária

5

-----

XIII
XI
X
IX

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

I

XVI
XV
XIV
XIII

.,

I

Motorista

XIII
XII
XI
X

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

-

---14

I
I

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

2
3
4
5

-

Ir

XVII

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

15

1I

I

I

I ..... . .. ..Mestre
................

I
2
3
4

-

XV
XIV
·XIII

Tabela

Inspetor Especializado

I

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

3
3
3

I

I Referência I

I

I

I
I

I
I

I

I

---q

Séries runojonaís

I
-----

I
I
3

I

I

funções I

I

-

<il

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

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

~

.......

I

I

.-

I

~
11

i

!

I
3

-----

Operador Especializado

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

I

3

Topógrafo

2
3
3
3

-----

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

.

-

XV
XIV
XIII
XII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

1
3
4
6

-----

11

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

XVI
XV
XIV
XIII

-

~

14
Topógrafo-auxiliar

-----

=

Topógrafo

-

11

3
3
3
1
1

\1

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

.

,

.

XI
X
IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinária
Ordínáría
Ordinária

-

1

-

Ordínàría

----,

1

~~:.Ô~~M.~-.~'~~~l.i~~. . ..

·...

· . ..... . .. ........ ........
. .........................
• • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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

\

XI

-

-

s

i

r

~
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DECRETO N.' 19.215 - DE 17 DE Rio de Janeiro, 17 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da RepúJULHO DE, 1945
blica.
Cria função na Tabela Numérica OrGETULIO VARGAS.
dinária de Extranumerário-mensaII enríque A. Guilhem.
lista do Sanatório Naval de Nova
Friburgo, do Ministério da Marinha

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art.· 1.0 Fica criada uma função de
. duchista, referência XII, na Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Sanatório Naval de
Nova Friburgo, do Ministério da Ma-

rinha.
Art. 2.° A despesa coma execução
do disposto neste decreto, na impor-

tância de crs 9.600,00 {nove mil e
seiscentos cruzeiros> anuais, correrá,
no presente exercício, à conta de destaque da Verba 1 - Pessoal,' Consignação II - Pessoal Extranumerário,
Subconsignaçâo 08 - Novas admissões
etc., Anexo n." 19 - Ministério da
Marinha; do Orçamento Geral da
República para 1945.
Art. 3.° aste decreto entrará em vivor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

DECRETO N,o 19.216 - DE 17 DE
JULHO DE 1945
'Altera, sem aumento de despesa, a Ta~
bela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Fábrica do
Andaraí, do Ministério da Guerra

O Presidente da República, usando
da atribuição que. lhe confere o artãgci 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerárío-mensalísta da Fábrica do Ancarai, da Diretoria do Material Bélico, do' Ministério da Guerra.
Art. 2,° rnste decreto entrará em vi~
goro na data de sua publicação.
Art. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1945,
124," da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

MINISTÉRIO DA
DIRETORIA

no MATERIAL BÉLICO
Tabela

GUERRA
-c,-

FÁBRICA

Numérica Ordinária

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I
I
I

I
-

3
3
3

Séries funcionais

Auxiliar de Bscri-

tório
I
I ................... .,
I .....................

I

.... , ................ I

12

I

I. ...~oto~~~t~. I
. ....

1

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

I

PROPOSTA

I

I
1

Tabela

Número
de
"funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

j

Auxiliar de Escri-

Ordinária
Ordinária
Ordinária

XI
X
IX

/. Ordinária

,I

XI

I·
I

I

I

1

I .......•............•
I ..•.....•.••.........

XI
X
IX

~

VII

o.

~

-

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

1--I
10

I
-

tório
I
I :::::::::::::::::::::

-

VII

3
3
3

~
"o

I

J :::::::::::::::::::::

1

SITUAÇÃO

IIReferência

3

-

no ANDARAÍ

-

Ordinária

1
1

---2

I
I

Motorista

1 . . . . . . . . • . . . . . . • . . .. .

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

I
I

I

XII
XI

\
~

el
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DECRETO N.' 19.217 - DE 17 DE
JULHO DE 1945
Cria função na- Tabela Numérica- Ordinária de Extranumerário-mensalista da Secretaria de Estado, do" Ministério das Relações Exteriores

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, na Tabela Numérica Ordinàrta de Extranumeráriomensalista da Secretaria de Estado, do
Ministério das Relações Exteriores,
uma função de cartógrafo, referência
XXII.

Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 13.800.00 (treze mil e
oitocentos cruzeiros) anuais, correrá,
no presente exercício, à conta de destaque da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário,
Subconsígnaçâo 08 - Novas admissões etc., Anexo n.? 17 - Ministério
da Guerra, do Orçamento Geral da
República para 1945.
Art. 3.° ltste decreto entrará 'em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO - VARGAS.

Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na impor-

Eurico G. Dutra.

tância de ors 21.600,00 (vinte e um

mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba I - Pessoal,
Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignaçâo 05 - Mensalistas, Anexo n.c 20 - Ministério das
Relações Exteriores, do orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° gste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de .Ianeiro, 17 de julho de 1945.
124.° da Independência e '57.° da República.
GETULIO VARGAS.

P. Leão

vezcso.

DECRETO N.' 19.218 - DE 17 DE
JULHO DE 1945
Cria a Tabela Numérica Ordinaria de
Bxtranusmerurio-mensalistà .dc Comissão de Recebimento de Material
dos Estados Unidos da América do
Norte, do Ministério da Guerra.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica criada, com duas funções de auxiliar de escritório. sendo
uma de referência VII e uma de referência VIII, a Tabela Numérica Ordinária de Extrs.numerárío-mensallstata da Comissão de Recebimento de
Materrai DOS Estados Unidos da América do Norte, do' Ministério da Guerra.

DECRETO N.o 19.219 -

DE 17 DE
JULHO DE 1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista do
Instituto Nacional de Tecnologia, do
Ministerio do Trabalho, Indústria e
Comércio

O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o artígu 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa. a Tabela Numérica Ordináriade Extranumerário-mensalista
do Instituto Nacional de Tecnologia,
do Ministério do Trabalho, Jndústría
e Comercio.
Art. 2.0·A despesa Com a execução
do disposto neste decreto, na impor"
tância de Crg 99 :000,00 (noventa e
nove mil cruzeiros) anuais, correrá,
no presente exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal, Conelgnaçâo . II Pessoal Extranumerário, Subconsígnaçâo 05 ~ Mensalistas, Anexe 21 Ministério do Trabalho, Indústria e
Comercio, do Orçamento Geral da
República para 1945.
Art. 3 .° sste decreto entrará em vigor na data de sua puohcaçáo.
1

Rio de Janeiro. 17 de julho de, 1945.
124.° da Independência e 57. 0 ,da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

MINISTÉRIO DO TRABALHO,

INDúSTRIA E COMÉRCIO

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
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DECRETO N. ° 19. 220 ~ DE 18
DE JULHO DE 1945

Art. 3.°. Revogam-se as 'disposições
em contrário.

Decreta feriado nacional o dia 18

Rio de Janeiro, em 19 de julho de
1945, 124.° da Independêncía e E,'i'.o da

de julho de 1945

o Presidente da República, usando
.da atrtbuíçâo que lhe confere o artt-go 74, letra a, da Constituição,

Considerando ser motivo de regozijo
nacional o regresso do primeiro contingente da Fôrça Expedicionária Brasileira;
Considerando a alta significação
histórica dêsse acontecimento; deereta :
Art. 1.0 O dia 18 de julho de 1945,
data do regresso do primeiro contingente' da. Fôrça Expedicionária Brasileira, é declarado feriado em todo o
territoriaL nacional.

Art. 2,° O Ministério da Justiça e
Negócios Interiores transmitirá o texto
.dêste decreto aos governos estaduais.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da Repú-

bltca.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalháes.

DECRETO N.' 19.221 - DZ 19
DE JULHO DE 1945
.Aprova o Regimento da Junta Consultiva do tmçãeto.üe Consumo ~J.C.
I.

c.s .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constítuíçao, decreta.:
Art. 1.0. Fica aprovado o Regimento da Junta Consultiva do Imuôsto de
Consumei (J. C. I. C.), que COr.1 êste
baixa, assinado pelo Ministro da Fazenda.
Art. 2.°. f:ste Decreto entrará em
'vigor na data de sua publicação.

República.
GFTULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

REGIMENTO DA JUNTA CQNSUL·
TIVA DO IMPCSTO DE CONSUMO

Art. 1.0 A Junta Consultiva do Impôsto de Consumo (J. C. 1 C.),
criada pelo art. 204 do Decreto-rei número 7.404, de 22 de março de 1945\,
e incumbida de opinar. como orgâo
cousultdvo, sôbre as questões, decorrentes, da Interpretação e a.. pncação
dêsse Decreto-lei e de dar parecer nos
processos de consultas sõbre o Impôsto de Consumo, para a decisão ::'8 segunda instância, .funcionara S(,(.
a
presidência do Diretor das Rendas Internas, e sei-á constituída de eeía (6)
membros designados pelo Presidente
da República, sendo três (3) esoolhídos dentre funcionários espectaüzados
do Ministério da Fazenda, tncucados
pelo Ministro da Fazenda, e tres (3)
representantes dos contríbutntcs indicados pela Federação das Associações Comerciais do Brasil e peta Confederação Nacional da Indústria.
Parágrafo único. Serão, da mesma
forma, designados os substitutos dos
membros da J. C. I. C., sendo um
para o grupo da Fazenda' e outro para
o dos contribuintes.
Art. 2.°. Os funcionários que integrarem 'a J. C. L. C. não serão desligados dasrepartiçôes em que estiverem servindo.
Art. 3.°. A J, C. I. C. terá um Secretário.
Art. 4.°. A J. C. L C. realizará
duas sessões ordinárias por semana,
com a presença de quatro (4) membros, no mínimo, além do Presidente,
podendo êste convocar reuníôes extraordinárias.
Parágrafo único. As sessões serão
realizadas fora do período norma) de
trabalho e 'durarão, no mínimo, duas
horas.
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Art. 5.°, Será observada a seguinte
ordem nas sessões:
a) leitura, discussão e votação da
ata da sessão anterior;
b)
leitura do expediente;
c) leitura, discussão, votação c assinatura dos pareceres, consultas. sugestões, circulares; instruções e ordena
de serviço a serem propostos às autoridades competentes.
Art. 6.°. As atas resumirão curn clareza o que haja ocorrido na sessão e
serão assinadas por todos os membros presentes, mantida em dia a sua
publicação.

Parágrafo único. Das atas constarão os nomes dos membros presentes
às sessões.
Art. 7.° A J. C. 1. C. organizará

escala para a, distribuição dos processos entre os seus membros.
Parágrafo único. Os processos submetidos a J. C. I. C. serão nnedíatamente distribuídos pelo Secretario,
mediante protocolo.
Art. 8.°. Nenhum processo poderá
permanecer com qualquer dos -membras da J. C. 1. C. por mais de cuinze (15) dias, sob pena de dispensa que
o Presidente promoverá ímecüs..t amente.
Art. 9.°. Os processos serão relatados, e díséutddos em sessão.' S~ o voto
da maioria coincidir com o do retator,
êste redigira', de modo sucinto. o parecer. Se o relatorTôr vencido, o Presidente designará para redigir o parecer o membro cujo voto tenha sido
vencedor.
§ 1.0. Antes da votação, qualquer
dos membros da J. C. I. C. poderá
pedir vista do processo, restituindo-o
na sessão seguinte.
§ 2.°. Tôdas as decisões da J. C.
I. C. serão tomadas por maioria de
votos.
§ 3.°. O Presidente somente votará
no caso de empate.
Art. 10. Os pareceres sôbre consultas serão submetidos à deliberacão do
Presidente da J. C." 1. C.
Parágrafo único. Homologada o
parecer, constituirá decisão da D. R.
1.; em caso contrário, prevalecerá a
resolução que proferir o Diretor da
D. R.

r.

Art. 11. O Presidente da J. C ..
I. C. poderá determinar. quando julgar necessário. as diligências soücítadas por qualquer dos seus membros.
Art. 12; A J. C I. C. opinará sõbre os processos que lhe forem remetidos pelo Ministro da Fazenda, Diretor Geral da Fazenda Nacional e Diretor das Rendas Internas.
Art. 13. A J. C. I. C. não apreciará questões relativas à reata•.uíçâcdo ímpôsto e multas.
Art. 14. A J. C. I. C. promoverá.'
as medidas que julgar necessartas à
execução e ao aperfeiçoamento -ua Lei
do Impôsto de Consumo. ou quando
tiver conhecimento de decísâo de instância jurgadora, contrária ao Decre.to-Ieí u.c 7.404. de 22 de março de
1945, ou à jurisprudência do referido'
órgão.
Art. 15. Ao Secretário da J. C.
r. C. incumbe:
a)
assístdr às sessões e lavrar asatas;
bJ receber e registrar os documentos e papéis:
c) distribuir os processos de acôrdo com a escala;
d) observar os prazos de distribuição dos processos;
e)
providenciar sôbre a expedição
da correspondência;
j)
organizar os resumos dos pareceres e consultas da J. C. 1. C. aprovados pela !J. R 1.. a fim de serem
publicados DO piário Oficial;
g)
guardar. classificar e conservar
em boa ordem os papéis. documentos.
e pareceres que lhe forem connaoos:
h) instituir e trazer sempre atues
lizado o fichário dos pareceres e con-'
sultas:
i)
colecionar o Diário Oficial c publicações tecmcc-trtbutàrías cue tenham relação com as atividades da
J.

c.

L

c.

Art, 16. Os casos omissos S~':ã0 resolvidos pelo Ministro da Fazenda.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 194ti..
-

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.o 19.222
DE 19 DE
JULHO DE 1945
Cria função na Tabela Numérica Ordinária de. Extranumerário-mensalista da Agência em São Paulo, do
Departamento Federal de Compras,
do Ministério da Fazenda.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. H,
letra a, da Oonstttuícâo. decreta:
Art. 1.0 Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extran umeráriomensalista da Agência em São Pauto.
do Departamento. Federal de Compras,
do MiDIsterio da Fazenda; uma função
de amanuense-auxíliar. referência XIV.
Art. 2.° A despesa com- a execução
do disposto nêste Decreto, na importãncia de CrS 12.000,00 <doze mil cruzeiros) anuais. correrá. no presente
exercicio,à conta da Verba I - Pessoal Oonsígnacào H ,..;.- Pessoal Extranumerário. Subconstgnaçâo 05 ~ M8Dsalrstas. Anexo n.? 16 - Ministério. da
Fazenda, do Orçamento Geral daft€pública para 1945
Art. 3.° êste Departamento entrará
em vigor na data de sua publícaçâc
Rio de Janeiro. 19 de Julho de 194b
124.(' da Independência e 57.° da: R.epública.
GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa

DECRETO N.' 19.223 - DE 19 DE
JULHO DE 1945
Altera a lotação do Quadro _da Justiça,
do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada a lotação numérica dos cargos do Quadro da' Justiça, do Ministério da Justiça e Negócios' Interiores, na seguinte forma:
I - Fica elevada a lotação permanente da carreira de Dactilógrafo,
constante da Tabela I, de 30 para 32
cargos, incluindo-se 2 cargos da mesma carreira na lotação permanente do
Supremo Tribunal Federal;

18&

IT - o total de cargos na Tabela I
fica elevado pará 838,'· sendo 719 na
lotação permariente e 119:pa lotaçãosuplementar.
Art. 2.° l:1:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Ar.t. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GE'l'ULIO VARGAS

Agamemnon Magalhiies

DECRETO N.o 19.224 - DE 19 DE
JULHO DE 1945
Eleva os níveis de salário da série funcional de Interno e dá outras providências

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

°

Art. 1.0 Ficam elevados os níveis de
salário, mínímo e máximo, da série
funcional de Interno, respeciívamente, para as referências VII e XI.
Parágrafo único. Os extranumerários-mensalistas desta série funcional
ficam sujeitos ao regime de dezoito
(18) horas semanais de trabalho no,
mínimo.
Art. 2.° As atuais funções da sériefuncional de Interno das Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário-mensalista da Faculdade Nacional
de Medicina, do Serviço Nacional de
Doenças Mentais e da Faculdade de
Medicina da Bahia ficam elevadas, de
acôrdo com as tabelas anexas, para a
referência VII.
Parágrafo único. As funções a que
se refere êste artigo contínuarão pre-.
enchidas pelos atuais ocupantes.
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Art. 3.0 A despesa com a execução
-do disposto no artigo anterior, na importância

anual

de Crâ 174.000,00

(cento e setenta e quatro mil cruzeiros)', correrá, durante o segundo semestre deste ano. à conta do crédito
..supíementar aberto pelo Decreto-lei
n.e 7.760 de 19 de julho de 1945.

Art. 4.° :ítste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República .
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

MtNíSTÉRIO DA EbUCAÇ:ÁÓ J!: _SAtrDE
FACULDADE- DE MEDICINA DA BAHIA
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IJECRETO N.' 19.225, DE 19 DE JULHO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista do
Serviço de Documentaçâo, do Minieterio da Bâucaçéo e Saúde.

o' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonstttuíção, deereta:'
Art. 1.0 Fica . alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numerrca Ordinária de Extramnnerárto-mensausta do Serviço de Documentação, do
Ministério da Educação e Saúde.
'Art. 2.0 Da "despesa com a execuçãovdo disposto neste decreto. na
importância de- ors 182.400,00 (cento
e oitenta e dois mil e quatrocentos
cruzeiros) anuais, correrão no preaen-
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te exercício, Cr$ 155.400,00 (cento e
cinqüenta e cinco mil e quatrocentos
cruzeiros) à conta de destaque da' Verb- 1 - Pessoal, Oonsignaçâo I I Pessoal Extranumerário, subconsígnação 08 - Novas admissões, etc.
Anexo n.s -15 - Ministério da EdUCaçâo e Saúde, do Orçamento Geral da
República para 1945, e 01'$27 . 000.00
(vinte e sete mil cruzeiros) à conta
da Verba 1 - Pessoal. Consignação II
- Pessoal Extranumerário, Subconsígnação 05 - Men.ralístas, do mesmo
Anexo, Ministério e Orçamento.
Art. 3.0 í:steDecreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1945,
1:.4.0 da Independência- e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Gustavo

Capanema

~

~

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E SAúDE
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DECRETO N.' 19.226, DE 19 DE JULHO DE 1945

Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância

Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extran-umerário-mensalista do
Quartel General da 4. a Zona Aérea,
. do Ministério da Aeronáutica.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a"
relação anexa, a Tabela Numérica 01''dânária de Extranumerário-mensalists do Quartel General da 4.a Zona
Aérea, do Ministério da Aeronáutica.

de Cr'S 9.600,00 (nove mil e

seiscentos _cruzeiros) anuais. correrá
à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsígnaçâo Ob - Mensalístas, Anexo n.e 13 - Ministério da
Aeronáutica, do Orçamento Geral da
República para. 1945.
Art. 3." ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação
Rio de Janeiro, :1 ') de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Joaquim Pedro Salgado Filho

M!NIS'rnRIO nÁ AERÓNAUTléÁ

h

?

QUARTEL GENERAL DA 4.0. ZONA AÉREA'

c,
o

Tabela Numérica Ordinária

,..ib'

...

I

SITUAÇÃO

~
<i
Número
de
funções

II

Séries funcionais

I
I

Auxiliar de Escritório

I

2
3
4
4
6

19

"l
~

"

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

SITUAÇÃO

II Referêr.cía

I

I
I Ordinária

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

VIII

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

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

I

VII

Número
de,
funções

Ordinária

Ordinária'

Ordinária .1
Ordinária

3
3
4
4
6

20

I
XVII

PROPOSTi\

Séries funcionais

Referência

I
I

I
I

I
XI
X
IX

I

Tabela

I

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

I
Engenheiro
I
I
1 I .....................
1

..
ATUAL

Tabela

~
~

o

~

~

Auxiliar de Escritório

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

I :::::::::::::::::::::
I .....................
I .....................

XI
X
IX
VIII
VII

I

I

Ordinária

.<:

s
-"=~

SITUAÇÃO

I

I

Número
de
funções I

Séries funcionais

I

-

1
1

I

I

I

I

Referência

I

I

I

ATUAL

Tabela

I

de

,
-

-

IX

Ordinária

1
1

ATUAL
.

..

,

Séries funcionais

II

Referência

I

!
i
Motorista
I
I
I .................. I

.
X
IX

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

-2[

I
1
1
..

"

Porteiro

Tabela

I

~

I
I
I

"o

I

i
~

--c,.

_~

.

I

~

'-I-~

I

1·····················1
I

.I

I

!
I

I

I
-""===

SITUAÇÃO

funções I

Motorista

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

I
II

I
INúmero II

IX
.

I

.......--..,.

.-'"~_

J

A'IOS

DO PODER EXECU'IIVO

DECRETO N.' 19.227
DE 19 DE
JULHO DE 1945
Dispõe sôbre. funções de extranumerário-mensalista no Ministério da
. Agricultura

o

Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere. o ar. 74,
letra
da Constátuíção, .decreta.:

a,

Art. 1.0 Fica transformada em Auxiliar' de .Escrttório, referência X, a
runcão de Tesoureiro-auxiliar, da mesma - referência, d~ Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão de Defesa Sanitária
Vegetal, do Ministério da Agricultura.
Art. 2.° Ficam transformadas em
Escriturário, referência XIII, e íncltndas na Tabela Numérica Suplementar
de Extranumerário-mensalista do Serviço de Economia Rural, do Mtnístérro
da Agricultura, as duas funções de. Tesouràíro-auxíhar, da mesma referência, da Tabela Numérica Ordinária daquele Serviço.
Art. 3.° Fica transformada em Escriturário, referência XIII, e Incluída
na Tabela Numérica Suplementar de
gxtranumerárto-mensalísta da Seção
de Administração do Departamento
Nacional da Produção' Mineral, do Mi~
ntstérío da Agricultura, a função de
tesoureiro-auxiliar da mesma referência, da Tabela Numérica Ordinária daquela Seção.
Art. 4.° As funções a que se referem
os artigos anteriores continuarão preenchidas pelos seus atuais ocupantes.
Art. 5.° ltste decreto entrará em vigor na data 'de sua publícaçâo .
Art. 6;° Revogam-se as disposições
em contrário'.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1945,
124.0 daIndependêncía e 57. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. Q 19.228 - DE 19 DE
. JULHO DE 1945
Alterá o Regulamento dos Cursos de
Aperfeiçoamento e Especialização do
Ministério. da Agricultura

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

°

Art. 1.0
art. 41 do Regulamento
dos Cursos de Aperfeiçoamento e Especíanzaçâo do Mimsterio da Agricultura, aprovado pelo Decreto número 8.741, de 11 de revcrciro de 1942,
passa a vigorar com a seguinte redação:
" Art. 41 - As despesas de viagem
e hospedagem dos alunos e proíessôrcs, quando fizerem estágio fora do
Distrito Federal, serão custeadas
pelas dotações orçamentárias próprias, ficando vedada a concessão de
diárias. "
Art. 2.° âiste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.

.
GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N.' 19.229, DE 19 DE
JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro João
Fernandes dos Santos, a pesquisar
quartzo no Município de Moji das
Cruzes, Estado de sôo Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei' n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Fernandes dos Santos.
a pesquisar quartzo em' terrenos do
imóvel denominado Pedra Grande ou
Itaguaçu, no distrito de Taíassupeoa,
Município de Moji das Cruzes, Estado

J96
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de São Paulo, numa área de vinte e
seis hectares e setenta e cinco ares
(26,75 ha.j , delimitada por um pongene, que tem um vértice à distância
de oitenta e três metros (33m). no
rumo magnético dez graus e dezenove
minutos nordeste (100 ' 19' NE), do pontilhao sôore o' ribeirão do cuannee.
em seu cruzamento com a estrada de
rodagem. para .Iurubatuba, .... os lados,
a partir desse vertáce, têm os seguínte- comprimentos e rumos magnencos:
quinhentos e setenta metros l570m).
cinqüenta e três graus sudoeste
(53 0 SWl; trinta e dois metros e cinqüenta centímetros (32,50m), vinte
minutos nordeste (20, NEl; quatrocentos e oitenta e nove metros e vinte
cerrnmetros (489,20m), quatorze graus
noroeste (14° NWl: duzentos e cinqüenta e cinco metros (2b5ml, sessenta e quatro graus noroeste (64°
NE): cento e quarenta e dois metros
(l42ml, vinte e três graus e trinta
minutos sudeste (23° 30' 'SE); quatrocentos e seis metros (406m), vinr.e e
oito graus nordeste (28 0 NE) ;dUí',entoe e dois metros (202m" setenta e oito
graus sudeste (78 0 SEl ; sessenta e oito
metros {68mi. seis graus sudeste
(fi: S~): trezentos e sessenta e quatr-o
metros e dez centímetros <364.lüm',
trinta e um graus e trinta e cinco uunvt.os sudoeste (31<: 35, SW): noventa
e cinco metros (93m 1. sessenta e cres
graus e trinta mmutcs sudeste 163°
30 SEl: trinta e quatro metros <34m1,
de? graus e dezenove minutos sudeste
(10° 19' SW).
Art. ~.o Esta autorização é outorg-ada nos térmos estabelecidos no .CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto. pagará a r.axa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no .Iívro próprio _.... Divisao
de Fomento da Produção Mineral do
Minístérro da Agrtcuttura
Art . 4.° Revogam-se as disposições
em con trário.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1945,
124,° da Independência e 57.° da Re-·
pública.
.
GETULIO VARGAS.

Apolonio

Sales.

DECRETO N.o 19: 230 - DE 19 DE
JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Otávio
Valdetaro Coimbra a lavrar 1azida
de areia quartzosa no Município de
Maricá, Estado do Rio de Janeiro,

O Presidente da República usando
confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.» 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
da atribuição que' lhe

Art. 1,° Fica autorizado o cidadão
brasíleíro Otávio Valctetaro Ooimora
a lavrar a jazida de areia quartaosa
situada no lugar denominado São José
do Imbassar.yno Mumcipio de Maricá,
Estado do Rio de Janeiro, numa área
de trinta hectares (30 ha j , definida
por um retângulo que tem um vértice
situado à distância de quatrocentos e
trinta metros (430m. , rumo magnético
vinte graus noroeste (20° NW). do
entroncamento das estradas de Cachoeira e de Maricá para Niterói. e
os lados divergentes dêsse vértice. os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (I.OOOm), sul (·S):
trezentos metros <30Cm). teste (E).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código
d- Minas e dos arts. 32. 33. 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes cio mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste deereto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrtgadc a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei. os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Muriícípío, 'em cumprimento do disposto no art. 68 do CÓ·
digo de Minas.
Art.. 3.° Se o concessionário da autorização nâo cumprir qualquer das
onrtgaçôes que Ihe incumbem. a autortzaçâo de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 33 do
Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na ror-
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ma dos arts. 39 e 40 do Código de
l\1inas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pele: De~artamente Nacional da Produçao Mmeral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no . livro próprio da Divisão de
jaomento da Produção Mineral do Ministério da Agrtçultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr~ 600,00) .
Art. ~.o tcevogam-se as disposições
em contrário.

G

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio

Sales.

DECRETO N.o 19.231, 19 DE JULHO
DE 194;5
Autoriza o cidadão brasileiro Homero
Borges a lavrar jazida de caulim
e associados no municipio de Bicas,
Estado' de Minas Gerais

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985,
de 29 de janeiro de J940 (Código de
Minas); Decreta:

Art. 1.0 Fãca autorizado o cidadão
brasileiro Homero Borges a lavrar
jazida de caulím e associados em terrenos dos imóveis denominados Santo Antônio e Saracura, no distrito e
município . de Bicas. Estado de Minas
Gerais, numa área de cinqüenta e
nove hectares (59 na: . delimitada por
um hexágono irregular. que tem um
vértice situado à distância de trezentos e sessenta e dois metros (362m;,
no rumo magnético quarenta graus e
nove minutos nordeste (40° 9' NE),
do canto leste (E) da antiga fazenda
Santo Antônio, e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e sessenta e cinco metros
(1G5m), leste (E); oitocentos e ses-

senta' e dois metros e cinqüenta centímetros (862,50m), trinta e dois graus'
nordeste (32° NE); trezentos e noventa e cinco metros (395m), vinte e
oito graus e cinqüenta minutos noroeste (28°50' NW); duzentos. metros
(200m). setenta e oito graus noroeste
(78° NW); mil trezentos e doze ffiçtros (1.312 fi), trinta e dois graus sudoeste (32° SW), seguindo em Iinna
reta até o vértice de partida. âata
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do paragraro
único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas alineas, além das seguintes e de outras
constantes do mesmo Código, não -expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° O concessionário da autotorização fica 'obrigado a recolher .-l.OS
cofres públicos, na forma da tei. 0S
tributos que forem devidos à união,
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento dó disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbe, a autorização de lavra scra declarada caduca. ou nula. na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas as servtdôes de ,,010 e
sub-solo para os fins da lavra, na
forma dos arts. 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorlzação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção
Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra
terá por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após
o pagamento da -taxa de mil cento e
oitenta cruzeiros (Cr$ 1.180,00)'
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de julho de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS
Apolonio Bales
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DECRETO N. o 19. 232, DE 19 DE
JULHO DE 1915
Autoriza o cidadão brasileiro Moacir
de Sousa Araújo a lavrar jazida de
quartzo e pedras' coradas no município de Aimorés, no Estado de Mi-

nas Gerais

o Presidente da República, TISan(1o
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a; da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985,
de 29 de janeiro de '1940 (Código uc
Minas); DBC1'8t8::
'Art. 1.0 Fica autortzado o cidadão

brasileiro Moacir de Sousa Araújo a
lavrar jazida de quartzo e pedras coradas, situada no lugar denominado
vaie-ecoe, no distrito e- município de

Aimorés, no Estado de Minas Gerais,
numa área de oitenta e sete hectares e cinqüenta e cinco ares
.
(87,55 ha) , definida por um pentágono irregular. que tem um vértice sttuado à distância de cento e trinta
metros (130m). rumo magnético quarenta e quatro graus nordeste ....
(440 NE) do extremo leste (E) da fachada da casa de residência de Maria Joaquina de Castro e. os lados, a
partir dêsse vértice, .têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
mil cento e onze metros e vinte centímetros (L111,20m), setenta graus
noroeste (700 NW); seiscentos e doze
metros e cinqüenta centímetros ....
(612,50m), vinte e sete graus e trinta
minutos sudoeste (27030' SW); mil e
nove metros (1. 009m) , cinqüenta
graus sudeste (50 0 SE); setecentos
e setenta e cinco metros e cinqüenta
centímetros (775,50ml, quarenta graus
nordeste (400 NE): duzentos e vinte
e cinco metros (225m). quatorze graus
nordeste (140 NE). Esta autorização
é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do «rttgo 28 do Código de Minas e dos
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas' neste Decreto.
Art. 2.0

O concessionário da auto-

tortzaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os

tributos que forem devidos B, União,
Estado e ao Muntcípío, em cumprimento do disposto no. art. 63 do
Código de Minas.
Art.. 3. 0 Se o concessionário da
autortzacáo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbe, a autortzaçâo de lavra será declarada caduca, ou nula, na forma dos .arts , :37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propríedaues vizinhas
estão sujeitas às servidões de ;:;010 e
sub-solo para os 'fins da lavra, na
forma dos arts. 39 e '40 do Oódíeo

ao

de, Minas.

<:>

Art. 5.° 0, concessíonárío "da autorização será fiscalizado pelo De-:
partamcnto Nacional da Produção
Minera! e gozará dos favores dtscrtminados no art. 71 do mesmoc-Sódi.go.
-'J

Art. 6. 0 A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Dívtsão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após
pagamento da taxa de mil setecentos e sessenta cruzeiros (Cr$
.

°

1. 76D,DO) .

Art. 7.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de julho de
1945,' 124.0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS

ApoZonio Sales

DECRETO N.' 19.233 - DE 19
DE JULHO DE 1945
Concede à Emprêsa de Aguas e M elhoramentos de Socorro Ltda. autorização para .tumciotuir corno emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atrtbuiçâo que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos termos do Decreto-lei n,v 1. 985, de 29' de
janeiro de 1940 <Código de Minas),
decreta:
.
Art. 1.0 E' concedida, à Emprêsa de
Aguas e Melhoramentos de Socorro
Limitada, sociedade por cotas de res-
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'ponsabilidade limitada, com sede na
:capitàl do Estado de São Paulo, constituida por instrumento público de
trinta (30)' de maio de mil novecentos
,.e quar'enta e cinco (945). lavrado a
fls. dez (10) do livro denotas número
quatrocentos e dezenove (419). do Cartório do 3.° Oficio de Notas da cidade
de .Sâo Paulo, autorização para tundanar como emprêsa de mineração, de
acôrdo com o que díspôe o art. 6.°, parágrafo 1.0 do Decreto-lei n.? 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrt.gada a cumprir integralmente as Ieía
.e regulamentos em vigor ou -que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
.em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da Re-públíca ,
GETULIO VARGAS

Apolonw Sales

DECRETO N.' 19.234 - DE 20 DE
JULHO DE 1945
Altera as Tabelas Numéricas Ordinária e ,.Suplementar, de Extranumerarío-mensonsui da Estrada de Ferro
Dona Teresa Cristina do Ministério
da' Viação e Obras Públicas.

O Presidente da República, usando
,11a atribuição que lhe confere o ar-

Ligo 74, letra a, da Constltuiçáo, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, na forma.
do anexo, as Tabelas Numéricas, ordinárta e Suplementar, de Extranumerário-mensalista da Estrada de Ferro
Dona Teresa Cristina, do Departamento Nacional de Estradas de: Ferro, do
Ministério da Viação e Obras Públicas.
§ 1.0 As alterações de salário atingem
os servidores constantes da relação nominal anexa e vigorarão a partir de 1
de janeiro. de 1944 .
§ 2.° As funções criadas são exercidas pelos, servidores cujos nomes
.constam da relação anexa.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importància de Orê 15.600;00 (quinze mil e
, seiscentos cruzeiros) anuais; correrá,
no presente, exercício. à conta do crédito suplementar aberto pelo Decretoleí n.c 7.760, de 20 de julho de 1945,
Art. 3.° este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.·
Art. 4.° Revogam-se as

disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de julho de
1945, 124.° da Independência-e 57.0 da

República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça,Lima

l'S
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DECRETO N," 19,235
DE 20 DE
JULHO DE 1945

DECRETO N," 19,236 -

Altera o Decreto n.o 17.416, de 22 de
, dezembro de 1944

Altera Tabelas Numéricas Ordinária e
Suplementar de Extranumeráriomensalista da Diretoria de Obras do
Ministério da Aeronáutica

'DE 20 DE

JULHO DE 1945
I

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
'74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o Decreto número 17.416, de 22 de dezembro de
1944, que criou a série funcional de
Professor do Ensino Industrial e substituiu as Tabelas Ordinária e Suplementar de Extranumerário-mensalista da Divisão do Ensino Industrial, do

Departamento Nacional de Educação,
do Ministério da Educação e' Saúde,

para o fim de ·se restabelecer uma
função de professora-auxílíar, referência VIII, da Tabela Suplementar
de Extranumerárlo-mensaüsta da Escola Técnica de Belo Horizonte.
Art. 2,° A função restabelecida continuará preenchida pela sua antiga
ocupante, Zulmira de Mendonça.
Art. -3.0. A despesa com a execução
do disposto neste decreto correrá à
.conta do crédito suplementar aberto
pelo Decreto-lei n.o 7.766, de 20, de
julho de 1945.
Art. 4.° ~ste Decreto vigorará a
partir de 1 de janeiro de 1945.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
-em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da Re.públíca.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74: 'letra "a", da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, de conformidade com a relação anexa, as Ta":'
belas Numéricas Ordinária e Suplementar de Extranumerário-mensalista
da Diretoria de Obras do Ministério
da Aeronáutica.
Art. 25' As funções transformadas
continuarão preenchidas pelos seus
atuais ocupantes.
Art. 3.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 119.400,00 (cento e dezenove mil e quatrocentos cruzeiros)
anuais, correrá à conta de destaque
da Verba 1 - Pessoal, Consignação II
- Pessoal Extranumerário, Subconsígnação OS - Novas admissões, etc., do
Anexo n.c 13 - Ministério 'da Aeronáutica, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 4.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
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DECRETO N.' 19.237
DE 20 DE
JULHO DE 1945
Cria função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Fortaleza de São João do
Ministério da Guerra.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonstdtuíçâo, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da Fortaleza de Sâo João,
da Diretoria de Artilharia de Costa,
do Ministério da Guerra, uma função
de mestre, referência - XIII.
Art. 2.0 A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de Cr'S 10.800,00 (dez mil e oito-

centos cruzeiros), anuais, .correrá, no
presente exercício, à conta de destaque
da Verba 1 - Pessoal, Consignação II
- Pessoal Extranumerário, Subconsí.gnacâo 08 - Novas admissões etc.,
Anexo n.v 17 - Ministério da Guerra,
do Orçamento Geral da República para
1945.

Art. 3.° nste decreto entrará em vígor na data de sua publicação,
Arü. 4.° Revogam -se as disposições
em contrario.
Rio de 'Janeiro, 20 de julho' de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

Eurico G. Dutra

DECRETO N.' 19.238 - DE 20 DE
JULHO DE 1945

,

Altera a Tabela Numérica de extranumerário-mensalista do Colégio Militar do Rio de Janeiro.
'0 Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 'Fica criada a Tabela Numérica Suplementar de Extranumerárto-Mensalísta- do Colégio Militar do
Rio de' Janeiro, com uma função de

Contabilista. referência XIII, na quat
se transforma -a função de Tesoureiroauxiliar; da 'mesma referência, da Tabela Numérica Ordinária daquele Co..
Iégío.
Parágrafo único. Afunçâo conttnuará preenchida pelo seu atual
ocupante.
Art. 2.° f:ste decreto entrará em vigor na data. de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

Eurico G. Dutra

RECRETO N.' 19.239 - DE 20 DE
JULHO DE 1945
Altera a redação do § 3.° do art. 2.°
do Regimento do Serviço de Economia Rural aprovado pelo Decreto nú-·
mero 4A40, de 26-7-39.

o Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo 74, letra e, da Constituíçâo, decreta:
Art. 1.0_O § 3.°. do art. 2.° do Regimento aprovado pelo Decreto n.04 .440 ..
de 26~7-39, 'passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cada Agência terá um chefe que
perceberá a gratificação de função
fixada em lei e será designado pelo
Diretor do Serviço dentre os runcíonàrtos das carreiras técnicas do
Ministério da Agricultura, na' forma
do Decreto-lei n." 7.440, de 5 de abril
de 1945".
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de
1945. 124.° da Independência e 57.0 da,

.República,
GETULIO VARGAS

Apolônio Sales.

....TOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.o 19.240 - DE 20 DE
c DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Augusto João de Sousa a pesquisar óxido
de ferro e associados no municipio
de Santa Luzia, no Estado de Minas
Gerais

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
'

20T

ducâo Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as
ções em contrário.

disposi-

Rio 'de Janeiro, 20 de julho de 1945,'
124.° da Independência e 57.0 da Re':'
pública.
GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N.' 19.241 - DE 20 DE
JULHO DE 1945

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão'
brasileiro Augusto João de Sousa a
Autoriza o cidadão brasileiro José Júliopesquisar óxido de ferro e associados
Rodrigues Alves a pesquisar feldspanuma área de quarenta hectares e
setenta 'e oito àres (40,78 haj , no
to e associados no município de Solugar denominado Fazenda Bom Descorro, Estado de São Paulo
tino ou Ohacaca, dist~itos de Santa
Luzia, e Sabará, município de Santa
o Presidente da República, usando.
Luzia, no Estado de Minas Gerais,
área essa delimitada por um hexá- da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
gano' irregular, que tem um vértice
têrmos do Decreto-lei n.e 1. 985, de 29
a trezentos e vinte e Cinco metros
(325 rru , no rumo magnético setenta de janeiro de 1940 (Código de' Minas) ,
decreta:
e um graus sudoeste (71°, SW), da
cachoeira do Carão no córrego da LaArt. 1.° 'Fica autorizado o' cidadão.
ge, e os lados, a partir dêsse Vértice,
brasileiro José Júlio Rodrigues Alves
têm os seguintes comprimentos e rupesquisar feldspato e associados
mos 'magnétícoa: seiscentos e oitenta anuma
área de sessenta hectares (60
metros (680 m) , quarenta graus noha) , situada no 'distrito e municipio
roeste (40° NW); quinhentos e cinde Socorro, Estado de São Paulo, e
qüenta metros (550 m) , sessenta graus
delimitada por um retângulo que tem
nordeste (60° NE); quatrocentos metros (400 m) , trinta e nove graus e , um vértice a cinqüenta metros (50 fi).
no rumo magnético oeste (W)do
trinta minutos sudeste (39 0 30' SE);
quatrocentos e noventa metros (490 marco do quilômetro cento e trinta e
seis (km 13"6) da rodovia Bragançamj , vinte e cinco graus e trinta mí0
nutos sudeste (25 30' SE); duzentos Socorro e os 'lados, que divergem dovértice considerado têm, a partir dêle,
e cinqüenta metros (250 m) , oitenta
os seguintes comprimentos e rumos
graus sudoeste (800 SW); duzentos
e cinqüenta metros (250 m) , oitenta magnéticos: seiscentos metros (600 m) ,
oeste (W) ,; mil metros (1. 000 m) , nore oito graus noroeste (88 0 NW).
te (N).
.
Art. 2.° Esta autorização é outor.Art , 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cógada nos têrmos estábelecidos no Código de Minas.
digo de. Minas.
Art. 3:0 o título da autorização
de pesquisa, que será uma via' auArt. 3.0 O título da autorização de
têntica dêste Decreto, pagará a taxa
pesquisa, que será uma via autêntica
de quatrocentos e dez cruzeiros (Cr$ dêste decreto, pagará' a taxa de seis410,00) e será transcrito no livro prócentos cruzeiros (Cr$ 600,00) e será,
prio da Divisão de Fomento da Protranscrito no livro próprio da Divisão,
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de Fomento da produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.° Revogam-se as disposíçôea
'em contrário.
Rio de Janeiro. 20 de julho de H!45.
'124.° da Independência e 57.0 da Repú'blíca.
GETULIO VARGAS.

Apolcnío Sales.

:DECRETO N.' 19.242 - DE 20 DE
JULHO DE 1945
Autoriza o cidadã-o brasileiro Elpídio
Gonçalves da Cog'ta a pesquisar cas-

siterita e associados no municmio

(42° 40' SE); trezentos metros (3nO
metros). vinte e dOI:'; graus e/vinte
minutos sudoeste (22° 20' SW).

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3° O título da autorização dl~
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de novecentos e setenta cruzeiros (Cr8 970.00)
e será transcrito no livro próprtc da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. :4.° Revogam-se as dispOSIÇ')C5
em contrário.
Rio ::le Janeiro 20 de julho oe HH5.
124.° da Jndependencía e 57.° da Rf'PÚbhca..
GETt!"LIO

de São João deZ Rei, no Estado de
Minas Gerais

V ARCAS.

Apolonio Sales.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar"tíao 74, letra a. da Consttt-ríoeo e 'lOS
-têrmos do Decreto-lei D.O 1. 985, de 29
-de janeiro de 1940 (Código de Minas>','

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Elpidio Gonçalves da Costa
a pesquisar cassttertta e associados
numa área de noventa .e seis hectares,
dezessete ares e quarenta centrares
(96,1740 haj . situada no lugar denominado Sapecado, nu distrito de CaR.sttertta, no município de São João del
Rei, -no Estado de Minas Gerais, área
-essa delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a quinhentos e noventa e três metros (593
metros), no rumo magnético dez graus
nordeste 00° NEl. do marco quitométrico cento e cinqüenta e dois
(km 152) da linha férrea da Rêde
Mineira de Viação; e os lados, a partir
ctêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil
- duzentos e sessenta e três metros
(1.263 m) , oeste (W): oitocentos me.troa (800 m) , norte CN); novecentos
metros (900). leste (E): setecentos e
seis metros (7.06 m) , quarenta e dois
.graus e quarenta minutos sudeste

DECRETO N.o 19.243 -------'- DE 20 DE
JULHO DE 1945
Suprime carço extinto

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, retra a. da Constituição, e
nos têrmos do art. 1.'--, almea n, do
Decreto-lei 11.° 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo de
Ajudante de 'I'esoureiro. padrão 23,
da Recebedorta do Distrito Federal do
Quadro Suplementar do Mímsterto da
Fazenda, vago em virtude da aposentadoria de Artur da Silva Leitão, devendo a dotação correspondente ser
levada a credito da Conta-Corrente
do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as dísposíçôes
em contrario.
Rio de Janeiro. 20 de julho de 1845,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO V I\.RGAS.
A. de SoUsa Costa.
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DECRETO N.' 19.244 -r- DE 23 DE
JULHO DE 1945
Declara de utilidade pública, para desapropriação, 415 imóveis. necessários
à duplicaçõ;O da 'linha Bahia-Alagoinhas, da Viação Férrea Federal
Leste Brasileiro.

209

tavos) , que com êste baixam, devidamente rubricados 'pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, para a construção 'da
nova linha de" Natal a Nova Cruz, na'
Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte.
Rio de Janeiro, 23 de julho, de
1945, 124.° da Independência e 57.° da

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de
acôrdo com o Decreto-lei n.e 3.365, de
21 de junho de 1941, decreta:

República.

Artigo único. São declarados de utilidade pública para desapropriação
pela Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, 415 imóveis, constantes da relação que a este acompanha. devidamente rubricada pelo Diretor Geral do
jjepartamento Nacional de Estradas
de Ferro, necessários à duplicação do
ta-echo entre o quilômetro 1 e a estação
de Periperi, da linha Bahia-A1agoinbas da referida via férrea.

DECRETO N.o 19.246 -

Rio de Janeiro, 23 de julho de
1945. 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Limu .

DECRETO N.' 19.245 - DE 23 DE
JULHO DE 1945
Aprova projeto e orçamento da nova
linha de Natal a Nova Cruz, na E.
F. Central 'do Rio Grande do Norte

'o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam. aprovados o
projeto e orçamento na importância
total de crs 19.716.110,40 (dezenove
milhões setecentos e dezesseis mil
.cento e dez cruzeiros e quarenta cenColo de Leis -

Vol , VI

I

GETULIO V ARGl'\S.

Jnõo de

M"t~donça Li11Ut~

DE 23 DE
JULHO DE 1945

Declara-de utilidade pública, para desapropriação pela Rêde àe Viação
Cearense, o terreno que menciona

O .Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição e de
acôrdo com o Decreto-lei n.c 3.365.
de 21 de junho de 1941, decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública, para desapropriação
pela Rêde de Viação Cearense, o terreno indicado 'na. planta. que com êste
baixa, rubricado pelo Diretor Geral do
Departamento Nacional de Estradas de
Ferro, com a área de 3.841,018 metros
quadrados, situado no munícípto de
Missão Velha, entre os quilômetros
556 + 456,30 e 553 + 436,80, da linha tronco, e destinado a instalação
de um Hôrto Florestal.
Rio de Janeiro, 23 de julho de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Menõonco: Lima..

DECRETO N.' 19.247 - DE 23 DE
JULHO DE 1945
Aprova projetos e orçamentos para
obras na Viação Férrea Federal Léste Brasileiro
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

F.

14:
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tigo 74, letra a, da oonstttuícão, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e orçamentos na importância total de Cr$ 449.Q53,OO (quatrocentos -e quarenta e nove mil e cinqüenta e três cruzeiro), que com êste bat-

EXECUTIVO

aumento de barragem do açude denominado "Extrema", no Estado da Bãhâa, a cargo da vtacao Férrea Federal
Léste Brasileiro.
Rio de .ranerro, 23 de julho de
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.

xam, rubricados pelo _Diretor Geral do

GETULIO VARGAS.

Departamento Nacional de Estradas de.
Ferro, para execução, de-obras e tnstalaçôes na ponte de desembarque de
materiais do Almoxarifado Geral da
Viação Férrea Leste Brasileiro, 'situado próximo a estação de Calçada,
sendo:

João de Mendonça Lima,

o-s

I

Obras 'de reconstrução da ponte

299.053,00

n

Guindaste elétrico de 3
toneladas

150.000,00

Total ............•

449.053,00

Rio de Janeiro, 23 de julho de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
Repúblíca.,
'GETULIO VARGAS.

JJãC'. de Mendonça Lima..

DECRETO N.o 19.248 ~ DE 23 DE
JULHO DE 1945
Aprova projeto e orçamento para
obras de barragem do açude "Extrema" da viação Férrea Federal
Léste Brasileiro

'0 Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constrtuiçào, deereta:
Artigo único. Fieam .aprovados os
projetos e orçamentos, na ímportàneía de Cr$ 473.209,60 (quatrocentos e
setenta e três mil duzentos e nove cruzeiros e sessenta centavos), que com
êste baixam, rubrtcados pelo Diretor
Geral do Departamento Nacional de
-Estradas de Ferro, para as obras de

DECRETO N. o 19. 249 ~ DE 23 DE
JULHO DE 1945
Aprova projeto e orçamento para obras
na Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovado.') o
projeto e orçamento na' importância
total de crs 176.446,20 (cento
s;etenta e seis mil .quatrocentos e quarenta e seis cruzeiros e vinte centavos), que Com êste baixam, rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro,
para construção de .três casas de turma geminadas, 'sendo uma para a turma 66 e duas para a 67, na Estrada
de Ferro -Noroeste do Brasil.

e

Rio de Janeiro, 23 de julho de1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

.
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima

DECRETON.o 19.250 - DE 23
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro J ccoo
Klabin t.ater a pesquisar calcário e
associados no município de -. Apiaí,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têr-

.ATOS DO PODER' 'EXECU'l'IVO

os do Decreto~lei n.? 1.985, de'29 de

~neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

.

~

Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâo
brasileiro J acob Klabm Lafer a pes-

quisar calcário' e associados X:O l~gal'
denominado Casa Velha, no dlstn~o_ e
rnuDlcipio de Apíaí, Estado de Sü:0
Paulo, numa área de sessenta e seis
hectares (66 ha), delimita~a por um
retângulo que tem um vértdce a quatrocentos e cinqüenta metros (450 m~.
DO rumo magnético cinqüenta e dots
graus e quinze minutos sudeste, (52°
15' SE), do marco do quilômetro trezentos e trinta e um (Km 331) da rodovia interestadual eêc Paulo-Paraná,
e os lados que divergem do vértice
considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:' seiscentos metros (600 fi),
norte (N); mil e cem metros (1.100
m) • oeste' (W) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorízaçâo de
pesquisa, que será uma via autênti.ca.
. dêste decreto, pagará a taxa. de seiscentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 660,00)
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mi;..
neral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam~se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1945.
124.0 da jndependêncía e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

mos, do'Decreto-leín.o 1.985,de:,29 de
janeiro de 1940 (Códígode Minas) , de-

ereta:

Axt. LO Fica autorizado ~.cidadãQ
brasileiro Francisco' Garcia da Silva. a
pesquisar míca, caulim e associados
numa área de trinta hectares (30 na) ,
situada no imóvel denominado Soa.
Vista, no distrito e munícípío de Espera Feliz, no Estado de Minas Gerais,
área essa delimitada por Um retângulo
que tem um vértice a setecentos e dez
metros .(710 m) , no rumo magnético
cinqüenta e seis graus sudeste" (56~
SE). da barra do córrego Boa Vista,
afluente do fio São João, e os lados,
que divergem' do vértice conslderadc
têm, a partir dêle, os seguintes comprtmentes e rumos magnétícos; seiscentos metros (600m), cinqüenta e seis
graus sudeste (56° SE); quinhentos
metros (500 m) , trinta e quatro graus
sudoeste (34° SW) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas '.
Art. 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma VÜt autêntica,
deste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no' livro próprio da Dtvrsão
de Fomento da Produção Miner.al.
Art . 4.° Revogam-se as' dísposlçôea
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1945.
124.0 da IndependênCia e 57.° da República.
GE'I'ULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19:251 - DE 23
DE JULHO DE 1945

DECRETO N.' 19.252 ~ DE 23
DE JULHO DE 1945

Autoriza o cidadão "brasileiro Erumcieco
Garcia da Silva a pesquisar mica,
caulim e associados no municipio de
Espera Feliz, no Estado de Minas
Gerais.

A utor~a . o cidadáo brasileiro Renato
Celso Dantas a pesquisar minério de
ouro e associados no· município de
Caicó". no Estado do Rio Grtuuie do
Norte

O Presidente da República usando
da atribuição que' lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têr-

O Presidente da República .ueandc
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição' e nos -têr-
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mos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 ,(Código de Minas), de:'
ereta:
Art. 1.0 Fica autorizado 'o cidadão
brastleíro Renato Celso Dantas a pcs-'
quísar minério de ouro e' associados
numa área ele trinta hectares (30 na.r,
no lugar denominado Poço de Pedra,
no distrito, e município. de oaícó. no
Estado do Rio Grande do Norte, área
essa delimitada por um retângulo, que
tem um vértice a cento e setenta e
cinco metros (175 m) , no rumo magnêtico quarenta e quatro graus e trinta
minutos sudeste (44° 30' SE), da confluência do riacho Remadinha no rio
Cordeiro, e' os lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 fi). setenta
seis graus
nordeste (760 NE); trezentos metros
(300 fi), quatorze .graus noroeste (14,0

e

NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos .estabelecídos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma. via' autêntica
dêste decreto,pagarã a taxa de .trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no Iívro próprto da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art, 4.° Revogam-se as' disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de julho .de 1945,
124.0 da Independência e 57. 0 da Re-

pública.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.o 19.253 DE 23
DE ..JU"'"LHO DE 1945
Suprime uma fnnçifuna Tabela numeríca -S1.t'Plementar de Extranumerário-mensalista da Escola Indus-trial de Floriánópolis .
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgc 74, letra a, da Constituição" decreta:

Art. 1.° Fica suprimida uma função

de

Professor do -Ensino Industrià:l
(Ciências Físicas; e ,Naturais):; .rére-

rêncía XIII, .da Tabela Numérica Suplémentar de Extranumerárío-mensalistada Escola .Industrial de Floria-nópolís da Divisão de Ensino Indus-'
trial do Departamento Nacional de
Educação, do Ministério da Educação
e Saúde, vaga em virtude da dispensa
de Plínio de Freitas, _ficando sem aplí'cação a, dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as díspostções
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO

Gustavo

VARGAS

Capanema

DECRETO No' 19.254 - DE 24
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadâo oraeueao Jacob
Klabin t.ater a pesquisar calcário e
associados no municipio de I porança. Estado de São P.uulo.

o Presidente da República, usando
da atrlbuíção Que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constítuíçâo e nos térmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
art. 1.0 Fica autorizado- 'o cidadão
brasileiro Jacob Klabin r.arcr a pesquísar _calcário e associados numa área
de trinta e cinco hectares (35 ha) , situada no imóvel denominado Betart,
dístrtto e município de Iporanga, Es-.
tado de São Paulo, e delimitada por
um retângulo que tem um vértice a
trezentos e quarenta metros, (340 m) ,
rumo oítenta e seis graus sudeste
(86° SE) magnético, do quilômetro
trezentos.e cinqüenta e seis (Km 35(H
da rodovia São Paulc-Iporanga e os
lados, que partem dêsse vértice, com
setecentos metros (700 m) , rumo trinta
e dois graus sudeste' (32° SE) magnético; quinhentos metros (50"0 m) ,.rumo
cinqüenta e. oito graus nordeste (58 0
NE), magnético.
Art. 2.° . Esta autorização é outorgada nos termos estabelecidos no Código de Minas.
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Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ ...•
350,00) e será transcrito no livro próprio da Divisâo de Fomento da Produção Mineral do Ministério da 'Agrícultura,
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

Art. 2.° Esta autorizaç'ão é outorgada nos têrmoa estabelecidos no: CO'digo de Minas.
Art. 3.° O titulo' da autorização de
pesquisa que sem uma via autêntica
dêste decreto, pagará a 'taxa de
quinhentos e noventa cruzeiros (Cr$ ..
590,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro';'
duç~i..o Mineral do Ministério da Agricultura.
'
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário'.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57.0 da' República.
GETuLIO VARGAS

DECRETO N.o 19.255- DE 24
DE juLHO DE 19~5
Autoriza o cidadão 'brasileiro Heraldo
Campos a pesquisar quartzo e iedràs coradas, no município de Teójilo otôni, Estado de Minas Gerais.

O -t'resídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da ConstitUição e nos têrmos do Decreto-lei 0.° 1.985, de 29 de
janeiro de 194D (Código de Minas),
decreta:

ApoZonio SaZ,es

DECRETO N.' 19.256 - DE 24
DE JULHO DE 1945
Autoriza oc-ldadão brasileiro Moacir
PlWheco'a pesquisar áJJua-m'ineruJno
município de .Curitiba) setoao do
Pa~anã.
.
,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O' artigo
74, letra u" da Constitulção e nos têrmos do Decreto-lei D.O 1.985, de 2& de
janeiro de 1MO (Código de MInas),
decreta:

Art. 1.° Fica. autorizado o cidadão
brasileiro Heraldo Campos a pesquisar
quartzo e pedras coradas, no lugar denominado Córrego do Palmítal, no disArt. L" Fica autorizado o cidadão
trito de 'I'opásio, município de Teófllo
brasüeíro Moacir Pacheco, a pesquisar
Otônío, Estado de Mínas Gerais, numa
água mineral' na Granja Dela Vista,
área de cinqüenta e oito hectares, trinsituada no distrito de Portão, mumctta e sete ares e cinqüenta centrares
pio- de Curitiba, Estado do Paraná,
(58,3750 ha.) , delimitada por um polínuma área de quatro hectares (4 haj ,
gono que tem um vértice na confluên- .deltmítada por um polígono, que tem
cta do córrego. Palrnital, afluente da
um vértice à distância de cento e ctmargem esouerca río rio Mucuri, e os
tenta e seis metros (186 m), no rumo
lados, a partir dêsse vértice, têm os
magnético .setenta e nove graus e quinseguintes comprimentos e rumos magze minutos sudoeste (79° 15' SVl) do
néticos: quatrocentos metros (4ÜO m) ,
canto sudoeste (S\V) do prédio sede
setenta graus nordeste (70° NE) ; cento
da granja e os lados, a partir dêsse
e oitenta e cinco metros (185 m)~ quavértice, têm os seguintes comprtmenrenta e cinco graus sudeste (45° SE):
tos e rumos magnéticos: noventa e dois
mil e cem metros (1..100 m) , quarenta" metros (92 fi),' cinqüenta e sete graus
graus sudoeste (40° SW); quinhentos
e trinta e cinco minutos noroeste (570
metros (5GO mj , oeste (W); mü e cem
35' NW); sessenta e oito metros <eà
metros <1.100 m) , quarenta graus
m) , cinqüenta e dois graus e vinte e
nordeste (4..0° NE) .
cinco minutos noroeste (52° 25! NWJ;

·ATOS DO "·PODEit .EXECUTIVO
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saíscentose cinqüenta metros:-(650 m) ,
trtnua e três graus e quinze minutos
nordeste (330 15' NE); sessenta 'e quatro metros (64 rol. cinqüenta e seis
graus e, trinta ,e cinco minutos sudeste
(56 0 35' SE); sessent.a e nove metros
(69 mj , vinte e seis graus e vinte .e

cinco minutos sudeste (26°~5' SE);
trinta e oito metros (38 m) , setenta e
um graus e vinte ecinço minutos sudeste (710 25' SE); duzentos e' trinta e
oito metros (238 fi). trínta e .três graus
e. quinze minutos sudoeste (330 15'
SW).

Art. 2.° Está autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos' no Código de I\/finas.'

.

Art. 3.0

O titulo da autoríaacão de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrtto no Itvro próprio da Divisão
de Fomento da Produção. Mineral dei
Ministério da' Agrlcultura.
, Art. 4.° Revogam-se. as disposições
.em. contrário.
i'Rlo'd'e

Janeiro~'24 de julho de 1945.

124.0'da Independência e

57;o'daRe~

pública.

um vértice a duzentos e oitenta e cinco
~285 m) , rumo cinqüenta
e
quatro graus e trinta minutos sudoeste
(54 0 30' SW), do canto externo oeste
(W) da fachada sul (8) da sede da
fazenda Arcos ~ os lados, que partem
dêsse vértice com mil e trezentos metros (1.300 m) , rumo setenta 'e oito
graus e trinta minutos nordeste (78°
30' NE) ; quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) , rumo onze graus e trinta
minutos sudeste (11° 30' SE) .
Art. 2.° Esta autorização éoutorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
quinhentos e noventa cruzeiros (Cr$ ..
590,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

.metros

Rio de .raneíro, 24 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57.° da Re-

pública.

GE'.ruiIO' VARGAS

GETULIO VARGAS

AtlOlO1iio 'Sales

Apolonio Sales

DECRETO N." 19.257 ~ DE 24
DE JULHO DE 1945
Aütcriza o 'cidadão brasileiro Luis
Gonçalves Junior li pesquisar calcário e- associadas no município de
Tapiratiba, Estado âe. São Paulo.

O Presidente da República, usando
da. atribuição que 11+e confere') artigo
74, letra a, da Constituição e .nos têr-.
mos do Decreto-lei n,e 1.985, de 2fí de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Luís Gonçalves Júnior a pesquisar calcário e assoctados numa área
de cinqüenta e oito hectares e emqüenta ares (58-.50 ha), 'situada na tazenda Arêias, no distrito e muntcipio
de Tapiratiba, Estadcde São Paulo e
delímítada por .um retângulo que tem

DECRETO N.' 19.258 - DE 24
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Policarpo Gondim a pesquisar quartzo, pedras coradas e associados no município de Caetaê, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usande
da. atrlbuíçâo que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,o 1.985, de 29 de
janeiro de' 1940 (Código de Mínas) ,
decreta:
Art~ 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Policarpo Gondím a pesquisar quartzo, pedras coradas' e associados no' local denominado Sítio Coírana, no distrito de Brejinho das Ametistas, município de Oaetítê, Estado da
Bahia, numa área de cinqüenta hec-
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tares (50 ha) , delimitada por um quadrilátero, que tem um vértice a mil
cento e sessenta e seis metros <1.166
m) , no uumo magnético vinte e um
graus noroeste (21° NW), do cruzamenta da estrada Brejinho para Caculé com o rio Canabrava, e os lados,
a partir dêsse vértice, têm os seguíntes comprimentos e orientações magnéticas~ mil setecentos e trinta e dois
metros (1.732 m) , norte (N); quatrocentos e quarenta sete metros (447 rm,
setenta graus sudeste (70° SE); mil
seiscentos e quatorze metros (1.614 m) ,
dez graus sudoeste (10° SW); cento
e quarenta metros (140 m) , oitenta e
seis graus noroeste (86° NW) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có.
digo de Minas.
Art. 3;° O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto; pagará a taxa de
quinhentos cruzeiros (Cr$ 500.00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

APolonio Sales

DECRETO N.o 19.259 -

DE 24

DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Jamil
Leão Brasileiro a pesquisar calcário
e associados no município de 100peva, no Estado de São Paulo.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jamil Leão Brasileiro a pesquisar calcário e associados no lugar .denominado Taquari Mirim, no
distrito e município de Itapeva, no Es-

tado de São Paulo, numa área de vinte
e dois hectares, setenta e cinco ares
e trinta e -cmco centíares (22.7535 ha) ,
delimitada por, um otógono místilíneo,
que tem um vértice na confluência dos
córregos do Tigre e da Vargem, e os
lados; a partir do vértice considerado
têm: cinqüenta metros (50 m) , sessenta e um graus noroeste (61° NW);
duzentos e quarenta e cinco metros
(245 mj , setenta e dois graus e trinta
minutos noroeste (72° 30' 'NW); quinhentos e .setenta e sete metros (577
m) , dezessete graus e trinta minutos
sudoeste (17° 30' SW); o quarto (4.0)
lado é o seguimento retilíneo que une
a extremidade do terceiro (3.°) lado
retilíneo à confluência dos córregos da
Oachoeírtnha e da Vargem; o quinto
(5.°) lado é o córrego Cachceírtnha
desde sua barra até a cachoeira nêle
existente; o sexto <6.0) lado é um seguimento retdlinec de duzentos e quarenta e cinco metros (245 m) , que parte da extremidade do último lado descrito, com rumo. quarenta e um graus
e trinta e .oíto minutos nordeste (41°
38' NE); o sétimo (7.°) lado é um
seguímento da reta que partindo da
extremidade do sexto <6.°) lado. com
rumo quarenta e um graus e cinqüenta
minutos noroeste (41° 50' NW), alcança o córrego da Vargem; o último
lado é o leito do córrego da Vargem,
afluente do rio Taquari-Mirim, no trecho compreendido entre a extremidade
do último lado descrito e o vértice de
partida.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr,9 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
RJo de Janeiro, 24 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales
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DECRETO N.o 19.260

DE

24

DE

JULHO DE 1945

outorga ao Estado de Minas Gerais,
ou empresa que organizar, concessão
para' o aproveitamento de energia
hidráulica existente no rio 'I'ronqueiras, município de Governador

Valadares, Estado de Minas Gerais.
Não foi publicado ainda no "Diário
Oficial" por falta de pagamento.

DECRETO N.O 19.261 - DE 24 DE
JULHO DE 1945
Altera a Tabela Numérica O"dinária
de Bxtranumertirío-mensclista do
Instituto de QiLímica Agrícola, do
Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Ministério da Agricultura

o Presidente da. República, usando
da atribuição' que lhe confere o ar-

tdgc 74, letra "a", da Constituíçâo,
decreta:
Art. L° Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária 'de Extranumerário-mensalista do Instituto de Química Agrícola, do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional
de Ensino e Pesquisas Agronômicas,
do Ministério da Agricultura. ..
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 96.000,00_ (noventa e
seis mil cruzeiros) anuais, correrá à
conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Eatranumerárío,
Subconsígnaçâo 05
Mensalistas,
Anexo n.o 14 - Ministério da Agrícultura, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3,0 aete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 24 de julho, de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO V ARCAS.

Apolônio sane«.

MINISTERIO DA AGRICULTURA
CENTRO NACIONAL DE ENSINO E PEsQuISAS AGRONÔMICAS SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS AGRDNÔ!<'IICA5 DE QUíMICA. AGIÚCOLA

INSTITU'tO
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DECRETO N.' 19.262 - DE 24 DE
JULHO DE 1945

DECRETO N.' 19.263
DE 24 DE
JULHO DE 1945

Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista do
Departamento. de Administração portaria - do Ministério da. Viação
e Obras públicas

Altera a Tabela Numérica Ordiná"l'ia
de Extranumerário-mensalista do
Serviço de Administração, do Departamento Nacional de Saúde do
Ministério da Educação e Saúde

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição,
, decreta:
, Art. 1.0 Fica criada uma função de
mestre especializado, referência XVIU,
na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento de Administração, - Portaria
_ do Ministério da Viação e Obras
públicas.
Art. 2. 0 A despesa com a execução
do. disposto neste Decreto, na importâncía de crs 16.800,00 (Dezesseis mil
e oitocentos cruzeiros) anuais, correrá, no presente exercício, à conta de
destaque da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 - Novas Admissões, etc., Anexo n.? 22 - Ministêrto da Viação e Obras Públicas, do
Orçamento Geral'" da trníãc para
1945.

Art. 3.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1945,
124. 0 ' da Independência e 57.° dá República.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a 'I'abéla Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Administração, do
Departamento Nacional de Saúde, do
Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2. 0 A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 34.200,00 (trinta e quatro .mil e duzentos cruzeiros) anuais,
correrá à, conta de destaque de Verba 1 - Pessoal, Consignação II -'-- Pessoal Extranumerário, Subconsignàção
08 - Novas admissões, etc., Anexo
n.c 15, Ministério da Educação e
Saúde, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.0 .sstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.0 da República.

GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

Gu.stavo Capanema.
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MINIS'rnRIO DA EDUCAÇãO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE -

E
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SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO N,? 19.264 - DE 24 DE
JULHO DE 1945

VII

tàncía de Cr$ 7~7. 600,00 (setecentos e
dezessete mil e seiscentos cruzeiros)

anuais, correrá à conta da Verba 1 .Aliem às Tabelas. Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista do Arsenal de Marinha da Ilha
das Cobras.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam' alteradas, conforme

a relação anexa, .as Tabelas, Ordinária

c Suplementar,

de

Pessoal, Consignação 11 '- Pessoal Extranumeràric, Subconsígnaçâo 05
Mensalistas, Anexo TI_o 19 - Ministério
da Marinha, do Orçamento Gerai da
República para 1945.
Art. 3.° f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as dísposíçôes

em contrárío.

Extranumerário-

mensalista do Arsenal de Marinha da
Ilha das Cobras, do Ministério da Ma-

rinha.
Art. 2.° A despesa com a execvcão
do disposto neste decreto, na ímpor-

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1945.

124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Henrique A. G1lilhem

MINIST.ÉRIO DA MARINHA
.....RSENAL DE MARINHA DA ILHA DAS COBRAS.
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no distrito de Ibaité, no município de
'I'omasína, no Estado do Paraná, área
essa delimitada por um polígono mísRetifica o Decreto n.o 18.762, de 30 de
tüíneo, que tem um vértice a mil e se-o
tenta e cinco metros (1.075 m) , no
maio de 1945.
verdadeiro oitenta e três graus
o. Presidente da República, usando rumo
sudeste (83° SE), da confluência do
da atribuição que lhe confere o art. 74, ríbeírão
Figueira no rio do Peixe, e os
letra a, da Constituição e nos têrmos
lados, a partir dêsse Vértice, têm us
do Decreto-lei TI.o 1.985, de 29 de jasegumtes comprimentos e rumos verneíro de 1940 (Código de Minas), dedadeiros: mil metros (1.000 m) , leste
creta:
(E); dois mil seiscentos e cinqüenta
Artigo único. Fica retificado o are 'cinco metros '(2.655 mj , norte (N):
tigo primeiro (1.0) do Decreto número
dois mil duzentos e trinta metros
dezoito mil setecentos e sessenta e
(2.230 mj , oeste (W). O lado místí-c
dois (18.762), de trinta (30) de maio
líneo da poligonal é 'a margem direita
de mil novecentos e quarenta e cinco
do rio do Peixe, para montante, até
(1945), que" passa a ter a seguinte reo vértice de partida.
dação: Fica declarada sem efeito a
Art. 2.° Esta autorização é outorautorização concedida ao cidadão O1'agada nos têrmos estabeíecidos no COsileíro Alexandre Siciliano Júnior pedigo de Minas.
lo Decreto número dezesseis mil duA -», 3.° O título da autorização de
zentos e trinta e oito <16.238), de vinpesquisa, que será uma via autêntica
te e sete (27) de julho de mil novedêste decreto, pagará a taxa de
centos e quarenta e quatro (1944), pamil seiscentos e oitenta cruzeiros
r,'] pesquisar calcário, argila e associa(Cr$ 1.680,00) e será transcrito no ttdos no lugar denominado Faxinal, no
vro próprio da Divisâo de Fomento da
Município de Itapeva, no Estado de
Produção Mineral do Ministério da
São Paulo.
.
Agricultura.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1945,·
Art. 4.° Revogam-se as disposições
124.° da Independência e 57.° da aeem contrário.
pública.
Rio de Janeiro, 25 de julho de' 1945,
GETULIO VARGAS.
'124.° da Independência e 57.0 da ReApolonio Sales.
pública.
DECRETO N.' 19.265 - DE 25
DE JULHO DE 1945

GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRTO N.' 19.266 - DE 25
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Ramiro
Rivera Miranda a pesquisar carvão
mineral no municipio de Tomasina,
no Estado do Paraná.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Oonstdtuíçâo e nos têrmos do Decreto-lei u.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de .Mínas) ,
decreta:

Art. 1.0 Fica aUtorizado o cidadão
brasileiro Ramiro Rivera Miranda a
pesquisar carvão mineral numa área.
de trezentos e trinta e cinco hectares
e vinte ares (335,20 haj , situada na
fazenda Jaboticabal ou Marimbondo.

DECRETO N.' 19.267 - DE 25
DE JULHO DE 1945
Autoriza a Cia. Industrial de Minera• ção Rio Carvão S.A., a lavrar jazida
de carvão mineral do município de
Uruçanga, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe, confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Industrial de Mineração RIO
Carvão S.A. a lavrar jazida de car-ão
mineral no lugar denominado Rio
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Art. 5.° A concessionária da autoriMaior, no distrito e município de trruzação será fiscalizada pelo Departaçanga, -Estado de Santa Catarina, numenta Nacional' da Produção Mineral.
ma área de sessenta e sete hectares
e gozará dos favores discriminados no
(67 ha) , delimitada por um polígono
art. 71 do mesmo Oódígo ,
que tem um vértice à distância de seiscentos _e setenta metros (670 m) , no
Art. 6.° A autortzacâo de lavra terumo magnético oitenta e sete graus
rã por título' êste decreto, que será
e trinta minutos nordeste (87° 30' NE),
transcrito no livro próprio da Divido cruzamento do córrego de Mina. são de Fomento da Produção Mineral
com a estrada de rodagem que da mido Ministério da Agricultura, após
na se dirige para Uruçanga, e os lados,
o pagamento da taxa de seiscentos e
a partirdêsse vértice, têm os ,seguintes
setenta cruzeiros (Cr$ 670,00) .
comprimentos e rumos magnéticos:
Art. 7.° Revogam-se as disposições
trezentos e vinte metros (~20 m) , quaem contrário.
renta e cinco graus sudeste (450 SE) ;
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1945,
quatrocentos e quarenta metros (440.
124.° da Independência e 57.° da Rem) , leste (E); duzentos e setenta e
pública,
cinco metros (275 m) , norte (N) ; cento
e cinqüenta metros (150 mi , leste (E);
GETULIO VARGAS
duzentos e setenta e cinco metros (275
Apolonio Sales
m) ,norte (N); cinqüenta metros (50
m) , oeste (W); duzentos e setenta e
cinco metros (275 m) , norte (N): mil
DECRETO N,' 19,268 - DE 25
metros (LODO m) , oeste (W) ; duzentos
DE JULHO DE 1945
e oitenta e cinco metros (285 m) , quatorze graus e cinqüenta minutos suAutoriza a Cio,. Industrial de Minera'deste (14° 50' SE); trezentos e sessenção Rio Carvão S, A., (J, lavrar 1azida
ta e cinco metros (365 m) , vinte e sete
de carvão Mineral no município de
graus e trinta minutos sudeste (27"
Uruçanga, Estado de Santa Cata30 SE). Esta autorização é outorgada
tina,
mediante as condições constantes do
O Presidente da República, usando
parágrafo único do art. 28 do codigo de Minas e dos artigos 32, 33, 34 da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Oonstituíçâo e nos têre suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo Códimos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
go, não expressamente mencionadas
janeiro de 1940 (Código de Minas),
neste decreto.
decreta:
Art. 2.° A concessionária da autoriArt. 1.0 Fica autorizada.a Compazação fica obrigada -a recolher aos conhia Industrial de Mineração Rio
fres públicos, na forma da lei. os
Carvão S.A., a lavrar jazida de carvão
tributos que forem' devidos à União, ao
mineral no lugar denominado Rl0
Estado e ao Município, em. cumprtCarvão; no distrito e município de
menta do disposto no art. 68 do CóUruçanga, Estado de Santa Catarina,
digo de Minas.
numa área de. trinta e cinco hectares
(35- ha) , delimitada por um polígono
Art. 3.° Se a concessionária da auque tem um vértice à distância de dutorização não cumprir qualquer das
zentos e cinqüenta e cinco metros
obrigações que lhe incumbem. a au(255 m), no rumo magnético norte
torização de lavra será declarada ca(N), do eixo da ponte sôbreo rto
duca ou nula, na forma dos artigos
Carvão, no cruzamento do caminho da,
37 e ~8 do Código de Minas.
mma, e os lados, a partir dêsse vértice,
Art. 4.° As propriedades vizinhas
têm os seguintes' comprimentos e ruestão sujeitas às servidões de solo e
mos magnéticos: setecentos e noventa
e cinco metros (795 mj , seis graus
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
nordeste (6° NE)~ duzentos e setenta
Minas.
e cinco metros (275 m) , oitenta e qua-
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tro graus noroeste (84 0 NW) ; cem metros (100 m) , seis graus sudoeste (6°
'SW); duzentos e setenta e cinco metros (275 m) , oitenta e quatro graus
noroeste (84 0 NW); quatrocentos e oítenta e cinco metros (485 fi), seis
graus sudoeste (6.0 SW) ; quinhentos e

DECRETO N.o 19.269 -

DE 25 DE

JULHO DE 1945
Regulamenta a readaptação dos incapazes das Fôrças Armadas, e dá outras protnaêncí:s,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A readaptação dos incapazes das Fôrças Armadas, prevista pelo
além das seguintes e de outras cons- Decreto-lei n.v 7.270, de 25-1-45, obedecerá ao critério da Incapacidade
tantes do mesmo Código, não expresprofissional genérica ou incapacidade
samente mencionados neste decreto.
geral de ganho, promovendo para o
Art. 2." A concessionária da auto- trabalho o aprovéítamento máximo,
rização fica obrigada a recolher aos
real e prático da capacidade resulcofres públicos, na forma da Ieí, os
tante.
tributos que forem devidos à União, co
Art. 2.° A avaliação da incapaciEstado e ao Munícípío, em cumprimendade profissional genérica far-sa-á,
to do' disposto no art. 68 do Código 08 em
princípio, mediante comparação
Minas.
entre a profissão anterior e similares,
Art. 3.° Se a concesslonâría da au- que possam ser indicadas para o
torização não cumprir qualquer das
aproveitamento do militar considerado
obrigações que lhe incumbem a auto- fisicamente incapaz.
rízação de lavra será declarada caduArt. 3.° Profissão anterior, para os
ca ou nula, na forma' dos artigos 37 fins do presente Decreto, é aquela que,
e 38 do Código de Minas.
antes da convocação, estágio ou inArt. 4.° As propriedades vizinhas corporação as Fôrças Armadas, tenha
estão sujeitas às servidões de solo e sido exercida pelo militar" para consub-solo para os fins da lavra, na forquista dos meios de vida e de subsisma dos artigos 39 e40 do Código de tência, e que lhe define a posição profissional e social, cendo em vista as
Minas.
Art. 5.° A concessionária da auto- condições de habilitação e formação
rização será .físcalizada pelo Departa- educacional.':
§ 1.0 No caso de militar, que, antes.
mento Nacional da Produção Mineral
da convocação, estágio ou incorporae gozará dos favores discriminados no
ção às Fôrças Armadas, erá servidor
art. 71 do' mesmo Código.
público ou empregado de entidades
Art. 6.° A autorização de lavra. terá
por título êste decreto, que será trans- paraestatais, s e r á preferentemente
crito no livro próprio da Divisão de considerada como profissão anterior
aquela que corresponder à carreira ou
Fomento da Produção Mineral do Mi- série
funcional em que estava intênístérjo da Agricultura, após o pagagrado o servidor ou empregado.
mento da taxa de setecentos cruzei§ 2.° Procurar-se-á evitar que, como
ros .(Cr$ 700,00) .
profissão anterior, .seja considerada
Art. 7.° Revogam-se as disposições
qualquer ocupação transitória, ocasioem contrário.
nal, supletiva ou acessória, bem como
a que tiver sido abandonada por pra'EUo de Janeiro, 25 de julho de 1945, zo que justifique ter como definitiva124.° da Independência e 57.° da Re- mente perdidas a formação técnica e
pública.
a experiência prática anteriores.
Art. 4.° Quando o militar, antes da
GETULIO VARGAS
convocação, estágio ou incorporação
Apolonio Sales
às Fôrças Armadas, -tdver exercido sioitenta metros (580 m) , sessenta e
quatro graus sudeste (640 SE). Esta
autortzaçâc é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
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multàneamente várias profissões, adotar-se-é c o m o profissão anterior
aquela' que do ponto de vista econômico-social tenha significação principal para o interessado.
parágrafo único. Mediante solicitação do interessado, poderá, entretanto,
ser escolhida profissão dentre as .anteriormente exercidas, que não seja a
de nível alto, nem a mais qualificada.
Art. 5.° A escolha da profissão anteriàr deverá ser feita de maneira a
não prejudicar, desde o início, o procedimento de readaptação, evitando-se
acentuados desnívelamentos econômlcos e sociais, e desqualificações profísstonais ,
Art. 6.° Profissões similares, para
os efeitos do presente Decreto, são
aquelas que se baseiam na mesma formação educacional, teórica e prática,
cujo' exercício seja permutável, sem
exigir acentuados rebaixamentos econômicos e sociais dos interessados,
modífícaçôes do seu estado físico, ou
reeducação profissional.
Art. 7.° Poderão ser consideradas
como indicáveis, para fins de readaptação, mediante expresso consentimente do 'interessado, as profissões
que exigirem:
a) nova formação profissional, que
se revista de caráter diverso da profissão anterior;
b) esfôrço físico ou intelectual, e
capacidade de iniciativa, superiores ao
que possa ser normalmente exigido do
ír teressado:
c) grandes intervenções círúrgtcas
ou grandes trabalhos protéticos.
Parágrafo único. necorrer-se-á-às
profissões enquadradas neste artigo
apenas quando ficar suficientemente
comprovada a impossibilidade de readaptar o interessado por processos menos radicais.
Art. 8.° Não 'serão consideradas
para fins de readaptaçâo as proríssões:
a) que só puderem ser exercidas
em caráter independente, como atividade privada, estabelecendo-se o interessado por conta própria:
b) que não estiverem sob regime de
previdência social;
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c) que exigirem mudança radical
do ambiente social em que vivia o interessado;
d) que, para o seu exercício lucrativo; obrigarem a regime .físíco penoso,
violento, ou que de qualquer forma,
possa constituir risco de vida ou de
saúde para o próprio interessado, ou
para outrem.
Art. 9.° Poderá ser aceita para
readaptação qualquer profissão indicada pelo interessado, desde que fique
devidamente verificada pela Comissão
ser compatível com o seu estado físico,
formação educacional e habilitação
profissional.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo o interessado deverá
comprovar que tenha assegurada uma
colocação lucrativa.
Art. 10. A readaptação far-se-á na
gradação seguinte:
a) mediante retreinamento na profissão anteriormente exercida pelo interessado;
t» reorientação de uma profissão
anterior para outra similar, que lhe
rôr mais aproximada no mesmo grupo
profissional;
c) reeducação de uma profissão anterior para outra, índícável, embora
não similar, comportando certa flexibilidade quanto ao maior ou menor
grau derreaprendízagem necessária e
do nível econômico-social;
d) protetização nos casos de graves
lesões físicas ou de impotência funcional para o trabalho.

Art. 11. Os processos de avaliação
da incapacidade e de subseqüente readaptação compreenderão quatro fases, a saber:
.

1 - o exame médico pericial •- no
qual serão apreciadas as condições de
sanidade e capacidade física, a natureza e a extensão das lesões, as enfermidades ou os distúrbios funcionais, as indicações e as contra-indicações, gerais e específicas, para o trabalho;
2 - o exame do caso social - no
qual serão estudadas 'as condições básicas relativas aos fatores econômícosociais;
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o exame do caso educacional -

no qual serão verificados o nivel mental e as condições de formação educacional;

-

4 - o exame do cas . . . administrativo
no qual serão, estudadas as possi-

bilidades do aproveitamento imedia-

to do interessado em ocupação lucrativa.
Parágrafo único. Sempre que necessário, os processos de avaliação de
. incapacidade e de readaptaçâo

serão

serão instruidos ainda em uma quinta
fase, na qual se procederá ao exame
psicológico bem como a quaisquer
outras pesquisas consideradas necessárias à completa elucidação do caso.
Art. 12. Terão preferência no andamento, os processos relativos à reforma de mnrtares definitivamente incapacitados para o serviço ativo nas
Fôrças Armadas, e, dentre êstes, os
relativos à Fôrça Expedicionária Brasileira.

Art. 13. Os processos, a que alude
o artigo anterior, serão remetidos
pelos Ministérios Militares, com urgência, à Comissão de Readaptação
dos Incapazes das Fôrças Armadas
«/.R.l.F .A.), acompanhados dos documentos e elementos a que se refere
o § 2.° do art. 8.° do Decreto-lei número 7.270, de 25-1-45, devendo os
militares reformados ser apresentados
à mesma Comissão.
Art. 14. A C.R.IoF.A., após tomar
conhecimento de 'cada caso, baixará
o processo à Seção Técnica, para instrução e determinará, quando necessário, a adição do militar ao Centro
de Readaptaçâo..
Art.' 15. A Seção Técnica promoverá a avaliação da incapacidade, prevista no art. 12, sugerindo a realização de perícias complementares e pedidos de esclarecimentos aos Ministérios Militares de origem, e fazendo
subir o processo, devidamente instruido, à deliberação da Comissão.
Art. 16. A Comissão determinará
as providências cabíveis em cada 'caso,
fixará o programa de trabalhos e sua

duração provável; segundo as conveniências técnicas, promovendo para
isso os necessários entendimentos com
as instituições que vierem a ter atuação no procedimento de readaptaçâo,
inclusive no que disser respeito à indenização de despesas.
Art. 17. Para assegurar a necessária unidade técnica, a Comissão promoverá ainda a cooperação dessas
instituições entre si, quando várias .
delas forem chamadas a atuar 'no
mesmo caso.
Art. 18. Os Incapazes das Fôrças
Armadas, para o procedimento de
sua readaptaçâo, terão preferência
sôbre quaisquer outros, nas instituições dos Governos Federal; Estadual,
Municipal, da Prefeitura do Distrito
Federal e dos Territórios.
Art. 19. A C.R.I.F.A. exercerá
supervisão sôbre a evolução do procedimento técnico -de readaptação e para
isso 'pedirá às instituições, públicas ou
privadas, que atuarem em cada caso;
relatórios periódicos minuciosos, bem
assim as informações complementares
que julgar necessárias.
Art. 20. As instituições, públicas ou
privadas, que colaborarem no procedimento da readaptaçâo dos incapazes
das Fôrças Armadas, deverão proporcionar tõdas as facilidades às visitas
periódicas da C.R.I.F.A. e do seu
pessoal técnico, sem prejuízo dos respectivos regimes disciplinares e de
trabalho.
Art. 21. O militar reformado, pôsto
à disposição da C.R.I.F.A., ficará
sob a orientação desta, que estabelecerá o regime disciplinar a ser observado no Centro de Readaptação, fiscalizará o seu comparecímen to aos
trabalhos técnicos que forem programados em cada caso.
Art. 22. Depois de ultimado o procedimento de readaptaçâo, a Seção
Técnica preparará relatório circunstancíado sôbre o caso e fará SUbir o
processo à Comissão, para os fíns
previstos no artigo seguinte.
Art. 23. A vista dos relatórios, a
Comissão emitirá parecer final e proporá, às autoridades previstas no ar-
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tígo 20· do Decreto-lei n.s 7.270, de
25-1-45, as providências cabíveis em
cada caso, para aproveitamento do mí.utar reformado em trabalho lucrativo, ou ainda as providências constantes no mesmo diploma legal, quando
não tiver sido possível a readaptaçâo ,

Art. 24. Acompanhando cada caso
até sua' ultimação, a Seção Administrativa da C.R.I.F.A. verificará se
oram tomadas as providências sugeridas ou quaisquer outras que amparem convenientemente os readaptados,
e a Seção Técnica investigará se o
procedimento de readaptação produziu
os resultados desejados.
Parágrafo- único. Se qualquer das
seções aludidas chegar a conclusão
negativa, proporá à C.R.I.F.A. revisão do processo, para que seja renovado o procedimento de readaptaçâo, ou declarada a incapacidade definitiva.
Art. 25'.. O presente Decreto entrará
em vigor na data, de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.
Henrique A. Guilhem.
Eurico G. Dutra.
P. Leão Veloso.
A. de Souza Costa.
João de Mendonça Lima.
Apolônio Salles.
Gustavo Capanema.
Alexandre Marcondes Filho.
Joaquim Pedro Salgado Filho.

ttgo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, na forma da
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
da comissão de Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas,
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na importância anual de Cr$ 57.600;00 (cinqüenta e sete mil e seiscentos cruzeiros), correrá no período de 1 de julho
a 31 de dezembro do corrente ano, à
conta do crédito especial aberto pelo
Decreto-lei n.c 7.778, de 25 de julho
de 1945.

Art. 3.° li:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de lM5,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

COMISSÃO DE READAPTAÇAO DOS
INCAPAZES DAS FÔRÇAS
ARMADAS
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

Número \
de
\
funções

Séries funcionais

Auxiliar de Escritório

DECRETO N.? 19.270 -

DE 25 DE

JULHO DE 1945
Cria a Tabela Numérica Ortiinàrui de
Extranumerário-mensalista da Comissão de Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o ar-

2
2
2

Referênelas

I

X

IX
VIII

6

Armazenista

1

.__-=1_'-

XIII
.L~__
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DECRETO N.o 19.271 - DE 25
DE JULHO' DE 1945

Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrario.

Autoriza a Companhia de Indústria,
Comércio, Mineração e Agricultura
eterna a tescussar feldspato, ccunm,
mica, amõliçcmita e associados no
município e Estado de São Paulo.

Rio de Janeiro, 25 de julhcde 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

o

Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74; letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.« 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Compa-

DECRETO N.' 19.272 - DE 25
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Tobias
Gcutieneix Sica a pesquisar água mineral no município de Pelotas, Estado do Rio Grande âoSui,

nhia de Indústria, Comércio, Mineração e Agricultura Cícma a pesquisar
feldspato, caulím, mica, amblígoníta e
associados numa _área de quarenta e
O Presidente da República, usando
quatro hectares, dois ares e- Cinqüenta
da atribuição que lhe confere o artigo
centiares (44,0250 ha) , situada no lu74, letra a, da Constituição e nos têrgar denominado Vila Inglêsa, -no dismos do Decreto-lei n,e 1.985, de 29 de
trito e município da Capital, Estado de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
São Paulo e delimitada por uma lidecreta:
nha' poligonal que tem um vértice no
Arü. 1.0 Fica autorizado o' cidadão
cruzamento da estrada que vai para
brasileiro Tobias Goyheneíx Sica a
Interlagos e zavuvú e os lados, a parpesquisar água mineral numa área de
tir dêsse vértice, têm os seguintes comhectares e noventa 'e quatro ares
dois
primentos e rumos magnéticos: qui(2,94 haj , situada no distrito de Capão
nhentos e quarenta "metros (540 'm) ,
do Leão, município de Pelotas, Estaoitenta e nove graus e quarenta e cinco
do do Rio Grande do Sul. e delimitada
minutos sudeste (890 45' SE); cento
por um polígono irregular, que tem um
e treze metros (113 m) , trinta e seta
vértice a setenta e seis metros e vínse
graus sudeste (360 SE); trezentos e
centímetros (76,20 mi , no rumo magquatorze metros (314 m) , vinte e oito
nético quarenta e sete graus e trtnza
graus e cinco minutos nordeste (280 5'
e dois minutos nordeste (470 '32' NW).
,NE) ; seiscentos e sessenta metros <660
m) , vinte e três graus e dez minutos' do ponto de intercessão do eixo da rodovia Cascata-Pelotas com o alinhanoroeste (230 10' NW); seiscentos e
menta da direita da estrada, que saín ~
sessenta metros (660 m) , cinqüenta e
do da Estação Experimental de Frutas
seis graus e vinte e cinco minutos sude Clima Temperado, do Míntstérto
/ doeste (560 25', SW)·; quatrocentos e
da
Agricultura, vai até à mencionada
vinte metros (420 m) , oito graus e
rodovia cascata-Pelotas, e os lados, a
trinta 'minutos sudeste (80 30' SE) .
partir do vértice considerado, têm os
Art. 2.0 Esta autorização é outorseguintes comprimentos e rumos maggada nos têrmos estabelecidos no Cónetícos : cento e quarenta e três me'
digo de Minas.
tros e vinte centímetros (143,20 m) ,
Art. 3.0 O título da autorização de
cinqüenta e três graus' e trinta minupesquisa, que será uma via autêntica
tos nordeste (53030' NE); cento' e quadêste 'decreto, pagará a taxa de
renta e oito metros e cinqüenta cenquatrocentos e cinqüenta cruzeiros
tímetros 048,50 m) , quarenta e seis
(Cr$ 450,00) e será transcrito no U- graus e "nove minutos sudeste (460 9'
SE); noventa e dois metros (92 m) ,
vro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
trinta e cinco graus ,e vinte e sete
Agricultura.
. minutos' nordeste (350 27' NE); cento
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e vinte e cinco metros e oitenta centímetros <125,80 m) , cinco graus e
nove minutos nordeste, (5°9' NE);
cento e dezesseis metros (116 m) , setenta e um graus e qumze minutos
noroeste (71° 15' NW);, cento e quarenta e dois metros e trinta centímetros (142,30 m) , trinta e um graus e
dezesseis minutos sudoeste (310 16'
SW) ; cento e vinte e sete metros e setenta centímetros (127,70 m) , cinqüenta. e dois graus e cinqüenta e dois mínutos sudoeste (52° 52' SW); vinte e
dois metros e quarenta centímetros
(22,40 mj. um grau e trinta e seis
minutos sudeste (lo 36' SE) .
Art. 2.° Esta autorização é .outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO V ARGA!i

Apolonio Sales

tado do Rio Grande do Norte. numa
área de duzentos hectares (200 har ,
deumítada por um, retângulo que tem
um vértice a novecentos e vinte e dois
metros e cinqüenta centímetros (922,50
m) , no rumo onze graus e trinta
e
cinco minutos noroeste (11° 35' NW).
do canto nordeste (NE), da casa Luis
Agostinho, e os lados, que divergem
do vértice considerado têm; a partàr
dele, mil e duzentos metros (1.200 rrn ,
sessenta e quatro graus e cinqüenta e
cinco minutos nordeste (64° 55' NEi:
mil seiscentos e sessenta e seis me~
'tros e sessenta e sete centímetros
(1. 666,67 m) , vinte e cinco graus e
cmco minutos sudeste (25° 5' SE).
Art. 2.° Esta autorização é auto>
gada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
p-squísa, que será uma via autênt 0 =t
dêste decreto, pagará a taxa de
dois mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00)
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.o 19.273 -

DE 25

DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Alonso
Bezerra de Albuquerque a pesquisar
scheelita no municipio de São- Tomé,
Estado do Rio Grande do Norte.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.°1.985, de 29 de
Janeiro de 1940 '(Código de Minas),
decreta:'
Art. 1.0 Fica autorizado 'o cidadão
brasileiro Alonso Bezerra Ode Albuquerque a 'pesquisar scheelíta no local denominado ólho d' Agua do Louro, no
distrito e municipio de São Tomé, zs-

DECRETO N.' 19.274 - DE 25
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Luís Frederico Guilherme Presser a rpesqutsar
calcaria dolomítico no, municipio de
Ouro Preto, Bstcuic de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têcmos do Decreto-lei n.c 1. ~85, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Luis Frederico Guilherme
Presser a pesquisar calcário dolomttícc
no imóvel denominado Fazenda Barce-
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los, no distrito e município de Ouro
Preto, Estado de Minas Gerais, numa.
área de um hectare (1 na) , delimitada
por um quadrado que tem um vértice

a novecentos e vinte metros (920 nu,
no rumo vinte graus sudoeste (200
SW) , da ponte sôbre o córrego da Varjacta na estrada do Saramenha à Pe-

dreira, e os lados divergentes dêsse
vértice têm o comprimento de cem
metros 000 rm , os rumos sessenta
graus sudoeste (60 SW) e trinta graus
sudeste (300 SE).

Art. 2.° Esta 'autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓdígo de Minas.

Art. 3.° O título da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará. a taxa -íe
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) fi será

transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.(,> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da Republica.
GETULIO VARGAS

Mateus Leme, Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo
que tem um vértice a oitenta metros
(3D fi), rumo sessenta graus nordeste
(50° NE), magnético, da' confluência
dos carregas do Almôço e Morro Grande, e os lados que partem dêsse vértice com seiscentos metros (600, mj ,
rumo sessenta graus sudoeste (600 SW)
magnético, quinhentos metros (500 mi ,
rumo trtnta graus noroeste (30 0 NW>
magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmcs estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Ci'S 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da, Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57.0 da Re-

pública.
GETULIO VARGAS

Apotonío Sales

Apclonio Sales

DECRETO N.o 19.275 -., DE 25
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Dilermando do Couto e Silva a pesquisar
serpentínito e associados no muaucapio de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atrtbutção que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1,985, de 29 de
Janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Dilermando do Couto e Silva
a pesquisar serpentírüto e associados
numa área de trinta hectares (80
ha) . situada no lugar denominado
Morro Grande, distrito e município de

DECRETO N.' 19.276 - DE 25
DE JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Reinaldo
B. Parclin: a pesquisar caulim e associados no município de Campo
Larçosno Estado do Paraná.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o .artdgc
74, letra a, da Oonstdtuíçâo e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.935, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínasj ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Reinaldo B. Parolin a pesquisar caulím e associados no lugar
denominado Colônia Mem de Sá, no
distrito e município de Campo Largo,
no Estado do Paraná, numa área de
sessenta e três hectares, e sessenta e
nove ares (63,69 hà) , delimitada por
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um, quadrilátero irregular, que tem
um vértice a oitocentos e trinta metros (830 mj , no rumo magnético dezessete graus e trinta minutos sudeste
(17° 30' SE) do marco do quilômetro
vinte e oito (Km 28) da rodovia Curitiba-ponta Grossa, e os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos metros <800 mi , quarenta graus sudoeste <40°, SW); mil e
cem metros (1.100·m), sessenta e oito
graus e trinta minutos sudeste (68 0
80' SE); mil metros (1. 000 mj , seis
graus noroeste. (60 NW); quatrocentos
e dez metros (410 m) , oitenta e sete
graus e trinta minutos noroeste (870
30' NW).

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de
seiscentos e quarenta cruzeiros (Cr$ ..
:640,00) e será transcrito no Livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4/' Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 19,·15,
124,° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales
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pesquisar caullm e associados no lugar
denominado Jericó, no distrito de Sebastião de Lacerda, munícípío de Quixeramobtm, no Estado do Ceará, numa
área de quarenta e sete hectares nove
ares e vinte e cinco centíares (47,0925
ha) , delimitada por um retângulo que
tem um vértice a quatrocentos e setenta e cinco metros (4:75 mj , no rumo
cinqüenta graus 'noroeste (50° NW) da
confluência .dos riachos Fôfõ e da
Serra; os lados, que convergem no vér"tíce. considerado, têm a partir dêle os
seguintes comprimentos e rumos: quatrocentos e oitenta e três metros (483
m) , trinta e quatro graus sudeste (34°
SE); novecentos e setenta e cinco
metros (975 mj , cinqüenta e seis
graus sudoeste (56° SW) •
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecid.os no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste decreto, pagará a taxa de
quatrocentos e oitenta
cruzeiros
ccrs 480,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da.
Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.277 - DE 25
DE JULHO DE 1945

DECRETO N.o 19.278 -

DE 25

DE JULHO DE 1945

Autoriza os cidadãos brasileiros Amadeu Gomes de Barros Leal e Nestor
Barbosa Leite a pesquisar cauli1n e
associados, no município de Qui.:r:eramobim, no Estado do Ceará.

Autoriza o cidadão brasileiro Bertoldo
Hey a pesquisar àgua mineral no
municipio de Malé, Estado do Pa-

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei u.o 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
.
/

Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Amadeu Gomes
Barros Leal e Nestor Barbosa Leite a

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Bertoldo Hey a pesquisar
água mineral numa área de seis hecta-

de

rcnà.,
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bares, setenta e um ares e quarenta e
cinco centãares (6,7145 ha) , situada
no imóvel denominado Vera Guarani,
no distrito de Paulo Frontin, munícípio de Malé, Estado do Paraná, e çlelímítada por uma linha poligonal que

tem um vértice a cento e oitenta e
oito metros (la8 rm , rumo setenta e
oito graus sudoeste (780 SW) magnético
da capela do cemitério de vere GUa-

rani e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos : cento e quatro metros (104 rm , sessenta e seis graus nordeste (660 NEJ; quatrocentos e quarenta e dois metros e sessenta centtmetros (4:42,60 m) , trinta e nove graus
e quarenta minutos noroeste (39 0 40'
NW); cinqüenta e sete metros (57
mj , quarenta graus e quarenta mfnutos noroeste (40° 40' NW) ; cinqüenta e
sete metros (57 m) , trinta e nove graus
e quarenta minutos noroeste' (39° 40'
NW); cento e vinte e oito metros e
oitenta centímetros (128,80 m) , quarenta graus e dez minutos noroeste (40°
10' NW); quarenta e dois metros (42'
m) , cinqüenta graus e vinte minutos
sudoeste (50° 20' SW); cinqüenta e
três metros (53 mj , cinqüenta graus
e cinqüenta minutos sudoeste (50° 50'
SW); quinhentos e treze metros (513
m) , trinta e oito graus e quarenta' e
nove minutos sudeste (38° 49' SE);
cento' e quarenta e, cinco metros (145
m) , 'quarenta graus e quatorze minutos
sudeste (40° 14' SE).
Art. 2.° Esta autorização ó outorgada nos têrmos estabelecidos no CO~
digo de Minas.
Art.. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste I decreto,. pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrtto no livro próprio da Divisão
de Fomento da' Produção Mineral, <10
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de 'julho de 1945,
124. c da Independência e 57.° da República.

DECRETO N.? 19.279 -

DE 26 ·DE .

JULHO DE 1945

Transtorma em Privativo o Consulado Honorário em Puerto Suarez, e
em Honorário o Consuladà Privativo em Guajarámirim, ambos na
República da Bolivia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e em
execução do art. 24 do Decreto-lei
n.v 791, de 14 de outubro de 1938, decreta:
o
Art. 1.0 Fica transformado em Consulado Privativo o Consulado Honorário do Brasil em Puerto Suarez.
Art. 2.° Fica transformado' em Oonsulado Honorário o Consulado Privativo do Brasil em Guajarámirím .
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de julho de
1945, 124.° da Jndependêncía. e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS

P. Leão

.velloso

DECRETO N.' 19.280 - DE 26 DE
JULHO DE 1945
Revoga o Decreto n.o 8.493, de 27 de
dezembro de 1941

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o e.rtágo 74, letra a, da Constituição" decreta:
Artigo único. Fica revogado o De..
ereto n." 8.493, de 27 de dezembro de
1941, que autorizou ri. firma Cunha &,
Lemos, estabelecida em Piumí. Estado de Minas Gerais, a comprar oe~
dras preciosas, nos têrmos do Decreto-lei n.? 466, de 4 de junho de 1938.
Rio de Janeiro, 26 de julho de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.

GETULIO VARGAS

GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

A. de Souza Costa
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DECRETO N.' 19.281 - DE 26 DE
JULHO DE I 1945
Autoriza Adolfo Stock, de nacionalidade portuçuésa, a tuiquirir o domínio útil do terreno de marinha e
acrescido, que menciona, situc/,do. em.
Niterói, no Estado do .Rio de Janeiro,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
alínea a. da Constítutcao. e tendo em
vista o disposto na letra b do nrt.. 18
ao Decreto-lei n.? 3.438, de 17 de julho de 1941, e no § 1.0 do art. 24 do
mesmo Decreto-lei, combinado com o
art. 6,° do Decreto-rei u v 5.666, de
15 de julho de 1943, decreta:
Artigo único. -Fica Adolfo Stock,
de nacionalídade portuguesa. autorizado a adquirir de Manuel José de
Sousa Morais o dominioúttl do terreno
de marinha e acrescido situado na E1itrada Leopoldo Fróis tantaga s'róís da
Cruz), lote n.? 2~015. em Níterot no
Estado do Rio de Janeiro, de que trata
o processo protocolado: no iVIwistél"10
da Fazenda sob o n.c 146.470, de 1944.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da, República.
GETÚLIO

VARGAS.

A. de Souza C08ta.

4 de junho de 1938, constitúindo título
desta autorização uma via autêntica
do presente decreto.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1945,
da Independência e 57.° da
República.

124.°

GETULIO VARGAS

A.

de Souza Costa

DECRETO N.' 19.283 - DE 26 DE
JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Josino
Pereira Barros a comprar pedras
preciosas

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
tendo em vista o-Decreta-lei n.c 466.
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o Oi4
dadão brasileiro Josino Pereira Barros,
residente emPatrocinio, no Estado
de Mínas .Gerais, a comprar pedras
preciosas nos termos do Decreto-lei
n.c 466, de 4 'de junho de 1938, constituindo titulo desta autorização uma
via autêntica do presente decreto
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1945,
124. 0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.' 19.282 - DE 26 DE
JULHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro José de
Carvalho a comprar pedras preciosas.

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra "a", da Constituição, e tendo em
vista o Decreto-lei n.v 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro José de Carvalho, residente em Carolina, no Estado do Maranhão, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n.? 466, de

DECRETO N.O 19.284 -

DE 26

DE JULHO DE 1945
Autoriza a firma brasileira S.A. Murray Exportadora a comprar pedras
preciosas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo
em vista o Decreto-lei n.c 466, de 4 de
junho de 1938, decreta:
Artigo único - Fica autorizada a
firma brasileira S.A. Murray Exportadora, estabelecida nesta Capital, a
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comprar pedras preciosas nos têrmos
do Decreto-lei n.c 466, de 4 deTunho
de 1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1945.
124.0 da Independência e 57. 0 da Repúbl~ca.

GETULIO VARGAS

GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa

Henrique A. Guilhem

DECRETO N.": 19.285 - DE 27 DE
JULHO DE 1945
Altera a lotação numérica do Ministério da Marinha

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Passa a lotação numérica
das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do
Ministério da Marinha a vigorar com
as seguintes alterações:
I - a carreira de Operário de Armamento é transferida para a lotação
permanente, onde passa a figurar com
300 cargos, todos incluídos na lotação
da Diretoria do Armamento;
II - a carreira de Operário de Arsenal é transferida para a lotação
permanente, onde passa a figurar, com
600 cargos, assim dístríbuídos:

Arsenal de Marinha do Rio de
Janeiro . .
,.........
Comando Naval de Mato Grosso
Arsenal de Marinha de Mato
Grosso . .
'.............
Comando Naval do Norte (Belém).

Art. 2.~ ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação,
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de 'Janeiro, 27 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da
República.

488

63
49

11I - com as alterações dos itens
anteriores, passa a lotação numérica
das repartições atendidas pelos ouadros Permanente e Suplementar do
Ministério a 'figurar com um total de
2.390 cargos, sendo 1.320 na lotação
permanente e 1.070 na lotação suplementar.

DECRETO N.' 19.286 - DE 27 DE
JULHO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista da Diretoria de Navegação, do Ministério
da Marinha

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
da Diretoria de Navegação, do Ministério da Marinha.
!

Art. 2,° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na rmportáncia de Org 132.600,00 (cento e trinta e dois mil e seiscentos cruzeiros)'
anuais, correrá à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas Anexo n.c 19 - Ministério
da Marinha, do Orçamento Geral da
República para 1945.
Art. ,3.° ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGA?

Henrique A. Guilhem.

MINIST<:RIO DA MARINHA
DIRETORIA DE NAVEGAÇÃO

Tabela Numérica Ordinária
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DECRETO N.' 19.287
DE 27 DE
JULHO DE 1945
Dispõe sôbre Tabelas de Mensalistas
do Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional e cria a do
Museu da Inconfidência, ambos do
Ministério da Educação e Saúde

o 'Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 7:4,
letra a, da Constituição, decreta:
Art.. 1.0 Fica alterada, na forma da
relação anexa, a Tabela Numérica 01'''
dinárta de Extranumerário-mensalista
do Serviço do Patrlmõrúo Histórico e
Artístico Nacional, do Ministério da
Educação e Saúde.
Parágrafo único. As funções transferidas e transformadas, por fôrça do
disposto neste artigo, continuarão pre ..
enchidas pelos seus atuais ocupantes.
Art. 2,° Fica criada a Tabela Nu"

méríca Ordinária de Extranumerário-

mensalista do Museu da rnconüdêncta;
do referido -Serviço,
Art. 3.° Fica suprimida a Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista do mesmo Serviço.
Art. 4.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 273.000,00 (duzentos e
setenta e três mil cruzeiros), no perio ..
do de 1 de agõsto a 31 de dezembro.
dêste ano, correrá à conta da Verba 1
- Pessoal, Consignação II ~ Pessoal
Extranumerário, Subconsignaçâc 05 .:
Mensalistas, Anexo n.e 15 ~ Minis-'
tério da Educação e Saúde, do Orçamento Geral da República para
1945.

Art. 5.° 1!:ste decreto entrará em vIgor no dla 1. de agôsto de 1945.
RIo de Janeiro, 27 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57.° da Repú~
blica.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema4_

NilNISTE:RIO DA EDUCAÇAO E SAúDE
SERVIÇO no PATRIMÔNIO HISTÓRICO E "ARTfsnco NACIONAL

Ii"
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.o 19.288 - DE 27 DE
JULHO DE 1945

.suero a

Tabela Numérica Ordinária
de Mensalistas da Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil.

o Presidente da República, usando
<la atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Mensalístaa da Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil.
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Art. 2.° A despesa a vcnücer-ee
com a execução do disposto neste Decreto;' na importância de CrS 19.200,00
(dezenove mil e duzentos cruzeiros)
anuais, correrá à conta dos recursos
da Estrada.
, Art. 3. c .sste Decreto entrará. em
vigor na data de sua publícação,
Rio de Janeiro, 27 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima

-!i!
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ATOS DO POI!ER

DECRETO N.o 19.28.9 - DE 27
DE .JULHO DE .1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Bztranurnerurto-mensclistc do
Servico
4i( da Aeronautzca, da
Subdiretoria de Técnica Aeronáutica. do Mi',oistério da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atríbuícâo que lhe confere o artigo 74,' letra a, da Oonstituíçâo, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada. conforme, a
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extrancmerárío-rnensalísta do Serviço Técnico da, Aeronáutica,
da Subdiretoria de Técnica Aeronáutica. do Ministério da Aeronáutica.
. Art. 2.° A despesa com a execução
dl disposto neste Decreto, na impor-
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tâncía de .ors 252.600,00 (duzentos e
cíuqüenta e dois mil ê seiscentos cruzeiros) anuais. correrá à conta da
Verba 1 - Pessoal, 'Consignação Il Pessoal Extranumerário, Subêonsígnação 05 -- Mensalistas. Anexo n.o 13
- 'Ministério da Aeronáutica. do Orçamento Geral da República para
1945.

Art. 3.° 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
'
Rio de Janeiro. 27 de julho de 1945,
124.° da Indeçendêncía e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

Joaquim Pedro Salgado Filho

s
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ATOS

DO, PODER

. DECRETO. N.O 19.290
DE 27 DE
JULHO DE 1945
Auto1'iza o cidadão brasileiro Bernardo corõoeo Parisot a comprar pedras preciosas

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da', Constituição, e
tendo em vista o Decreto-Lei n.o 463.
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. - Fica autorizado o
cidadão brasileiro Bernardo Cardoso
Parísot, residente nesta Capital, a
comprar pedras preciosas nos têrmos
do Decreto-lei n.c 466, de 4 de junho
de 1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Rio de ,Janeiro, 27 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.0 -da República.
GETULIO VARGAS.

EXECUTIVO
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Furtado, Geraldtna da Silva Mendonça. Gilla Correia de Araújo Lima,
Percília Fiuza de Miranda Santos;
João Batista Teixeira, Joaquim Manuel de Abreu Macedo, José da Silveira Saraiva, Judite de Moura Carvalho. Julio Freitas de Carvalho, Luis
Ferreira de' Miranoa.' Maria Dolcrcs
de Vasconcelos, Maria Lutsa Figueira
de Oliveira. Nair Pinheiro Chaves,
Pantaleàc Leal Figueiró acnnto Ribeiro de Gouvêía. Sebastião Rafael de
lv.edeíros e Tasso Augusto dos Santos
Fernandes, devendo a dotação correspendente.ser levada a crédito da conta
corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de julho de 1945,
124 ° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.
Joâo de Mendonça Lima.

A. de Sousa Castro.

DECRETO N.' 19.291 - DE 27 DE
JULHO DE 1945
Suprime cargos extintos

o

Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o artigo -74, letra a, da Constituição, e nos
termos do artíg r 1.0, alinea n, do Deereto-lei n.c 3.195. de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos trinta e
um (31} cargos da classe F da c-ir .
reíra de Telegrafista, do Quadro IH
- Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos
em virtude da aposentadoria de Ana
de Jesus Cordeiro de Melo, da demissão de Arcnangela Pontes Cidreira
e da promoção de Amrucno Alves
Araújo, Amnlóquto Francisco Coelho,
Antônio Anderson dos Reis, Aureliano
Aires de Lacerda, Aríeta Porto Alegre,
Belmiro Pereira Pinto, Benedito Alves
Rangei, Benedito Arrais. Lima, Carmen Adour da Câmara, Cícero Magalhães Cunha. Dulce Teófilo Serpa, Eurene da Frota Pí lomena, Francisco

ce

DECRETO N.' 19.292 - DE 27 DE
JULHO DE 1945
Suprime cargos provisórios

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos
do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei,
número 3,195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três (3)
cargos provisórios da classe K da carreirade Químico Agrícola do Quadro
Permanente do Ministério da Agricultura, vagos em virtude da promoção
de Carlos Del Negro, Oscar Ribeiro e
Taigoara Fleuri do Amorim, devendo
a dotação correspondente ser levada a
crédito da conta corrente do mesmo
Quadro e Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de julho de 1945,
124 ° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.
Apol?nio Sales.
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DECRETO N.o 19293 - DE 30 DE
JULHO DE 1945
Concede permissão, ao Govêrno do Estado do Rio GrfL7wf'· do SUl PW",,· estabelecer Vl1~a esrccão radzodijusora
na capital cesse Eeuuio,

O Presidente ce República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constttuiçâo. tendo
em vista o que ceouereu o Governo 0.0
'Estado do Rio Cerarxte do S,~J e de
acõrdo com o estabelecido no artágo 11
do Decreto n.c ').'-1:.(;;)5. de 11 de julho
de 1934, decreta;

Artigo único. Fica concedida ao Govêrno do Estado do Rio Grande do Sul

permissão para estabelecer, sem du-efto de exclusividade. na capital desse
Estado, uma eetaçâo destinada a. executar os serviços de radícdiíusão. nos
têrmos das cláusulas que com êste baixam, assinadas pelo Ministro da Viação e Obras Públicas.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro do prazo de 30 dms, a
contar da data da publicação dêste
Decreto no Diário Oficial, sob pena de
ser desde leigo considerada nula a concessão.
Rio de Janeiro, 30 de julho de
1945, 124.° da Independência e· 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima..
CLAUSULAS A QUE SE REFERE O
DECRETO N° 19.293, DESTA
DATA

I ....:... Fica assegurado ao Gcvêrno do
Estado do Rio Grande do Sul o direito de estabelecer na capital dêsse
Estado uma estação destinada a executar o serviço de radiodifusão, com
fínalídades administrativas, intelectuais e instrutivas, e com subordinação a tôdas as obrigações e exigências instituídas neste ato de concessão.
II -

A presente concessão é outor..

gada pelo prazo de dez (10) anos. a

contar da data Co registro do respectivo contrato pelo Tribunal de Oon-

tas, e renovável, por igual· período, a
juízo- do Govêrno sem prejuízo da faculdade que lhe assegura a Iegtstaçâc
vigente de, em quaiquer tempo; cosapropríar, no ínterêsse geral, o' serviço
outorgado.
Parágrafo único. O Govêrno não se
responsabiliza por indenização alguma, se o Tribunal de Contas denegar
o registro .do contrato de que trata.
esta cláusula.
tIl -

O concessionário é obrigado a:

constituir sua diretoria com dois
têrços (2/3), no mínímo, de brasileiros natos, atribuindo a estes funções
efetivas de administração;
b) admitir, exclusivamente, operadores e locutores brasileiros natos e.
bem assim, a empregar, efetivamente,
nos. outros serviços técnicos e administrativos, dois têrçoa, no mínímo. de
pessoal brasileiro;
c) não transferir, direta 9U indiretamente, a concessão, sem prévia audiência do Govêrnc;
d) suspender, por tempo que fôr determinado, o serviço, todo ou em parte nos casos previstos no regulamento
dos serviços de radtocomunícação (Decreto n.? 21.111), ou no que vier :3
reger a matéria e obedecer à primeira requisição da autoridade competente e, havendo urgência, fazer cessar o
serviço em ato sucessivo à intimação,
sem. que, por isso, assista à sociedade
direito a qualquer indenização;
e) submeter-se ao regime de üscaüzação que rôr instituído pelo Governo,
bem como ao pagamento, adiantamento, da quota mensal para as despesas
de fiscalização e de quaisquer contrfbuições que venham a ser estabeleci..
das em lei ou regulamento sôbre a
matéria;
j) fornecer ao Departamento dos
Correios e Telégrafos todos os elementos que este venha a exigir para os
efeitos de fiscalização, e, bem assim,
prestar-lhe, em qualquer tempo, tôdas as informações que permitam no
Govêrno apreciar o modo com está
sendo executada a concessão:
g) manter sempre em ordem e em
dia o registro de todos os programas
e irradiações lidas ao microfone, de..
vldamente autenticadas e com o vistodo órgão fiscalizador;
a)

ATOS, DO PODER EXECUTIVO

h) obedecer às posturas munlcípats
aplicáveis ao serviço da concessão:
i} irradiar, diariamente. os boletins
ou avisos do serviço meteorclógtco,
bem como transmitir e receber nus
dias e horas determínacas lo prcgruma nacional e o unnamertcano,
j) submeter, no prazo de três (3)
meses. a contar da data do reet-tro do
contrato pelo Tribunal de :)0 .tas à
aprovação do Governo o toca.. cscolhido para, a montagem da estaçáo:
1r.) submeter, no prazo de. seis :6)
meses, a contar da mesma data co cue
trata a alínea anterior. a s.orovaçào
do Govêrno, às plantas. orçamentos e
tôdas as especificações técnícae das
instalações, inclusive a relação minuciosa do material a empregar;
Z} inaugurar, notprazo de dois (2)
anos, a contar da data da aprovação
de que trata a alínea 'anterior, o "serviço definitivo, salvo motivo ce fôrça
maior, devidamente comprovado e reconhecido pelo Govêrno:
mJ submeter-se à ressalva do direito da União sôbre todo o !tcel'voda
sociedade, para garantia de lh.:uiaacão de qualquer débito para com ela;
n} submeter-se à ressalva de que a
frequêncía distrtbutda a sociedade »ão
constitue direito de propriedade e ficará sujeita às regras estabelecmas no
regulamento dos serviços de ra.diocomunícaçâo (Decreto n.? 21.111) ou em
outro que vier a ser baixado sôbre essa
frequêncía e direito de posse da
União;
o} submeter-se aos preceitos msettuídos nas convenções e regulamentos internacionais, bem como a tôdas
as disposições contidas em leis, regulamentos e instruções que existem ou
venham a existir referentes ou aplicáveis, ao serviço da concessão.

IV - O concessionário' não poderá
alterar, em qualquer tempo, seus estatutos sem prévia aprovação do Govérnc, assim como se obriga a manter sua estação em perfeito runcíonamento, com a eficiência necessária
e de acôrdo com as prescrições técnicas que estiverem em vigor ou vierem
a vigorar.
V - No regime de fiscalização que
fôr instituído, fica assegurado .ao.;; Go"êrno, quando" julgar conveníenfe, o
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direito de examinar, como melhor lhe
aprouver, os Ilvros, escrituração e
tudo que se tornar necessário a essa
fiscalização.
VI - Pela inobservância de qualquer das presentes cláusulas, em que
não esteja prevista a imediata caducidade da concessão, o Govêrno poderá, pelo órgão fiscalizador, imporao concessionário multas de cem cruzeiros rcrs 100,00) a cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), conforme a gravidade da infração.
Parágrafo úníco. A importância
de qualquer multa será recolhida à
Tesouraria do Departamento dos Correios e Telégrafos dentro do prazoimprorrogável de trinta (30)' dias, a
contar da data da notificação feita.
diretamente ao concessionário ou da
publicação do ato no Diário Oficial.
VII - Em qualquer tempo, são
aplicáveis ao concessionário os preceítos da legislação sôbre desapropriação
por necessidade ou utilidade publica
e requisições militares.
VIII - A concessão será considerada caduca, para todos os efeitos, sem
direito' a qualquer indenização:
.
a) se, em todo tempo, fõr verificada
a inobservância das disposições contidas nas alíneas a, o, c, a, e tin fine).
j, k e l da cláusula III;
b) se não forem pagas, dentro dos
prazos estabelecíd-s, a cota e contribuições a que se refere a alínea e da.
cláusula I1I, bem como a importância
de qualquer multa imposta nos têrmos
da cláusula VI;
c) se, em qualquer tempo; se verificar o emprego da estação' para outros fins que não os determinados na
concessão e· admitidos pela Iegtslação
que reger a matéria.
§ 1.0 Poderá a concessão ser declarada caduca, a juizo do Govêrno,
sem direito a qualquer indenização:
a) se, depois de estabelecido, fôr o
serviço interrompido por mais de
trinta (3D) dias consecutivos, ou se se
verificar a incapacidade do concessionário para executar o serviço pelo
Govêrno;
b) se o concessionário incidir reíteradamente em infrações passíveía de
multa.
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~ 2.0 A concessão será considerada
perempta se o Govêrno nâo julgar
conveniente renovar-lhe o prazo.

Rio de Janeiro. 30 de julho de 1945.
-

Joâo de Mendonça Lima.

DECRETO N.o 19.294 -DE 30 DE
JULHO DE 1945
Decreta teríaao na Capital do Estado
de São Paulo o dia 31 de julho de
1945
O' Presidente da República:

Considerando ser motivo de regozijo
público o regresso' à Capital do Estado de São Paulo dos membros do 1.0

prensa Nacional, padrão G, do Quadro
Suplementar do' MinistériO da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude da nomeação de Ltlis Felipe do
Rêgc Barros para outro cargo, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente- do
Qu-adro Permanente do mesmo Minta-

tcno.
Art. 2,° Revogam-se as üísposicões
em contrário.
Rio de Janeiro 31 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.

Contingente da Fôrça Expedicionária
Brasileira incorporados no referido

Estado;
Considerando a alta significação
histórica dêsse acontecimento:
Usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constitui-

.çâo,

Decreta:
.é

Art. 1.0 O dia 31 de julho de 1945
declarado feriado na Capital do Es-

DECRETO N.' 19.295 - DE 31 DE
JULHO DE 1945
Transfere e altera as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de
Extranumerario-mensalista da Escola Industrial de Campos, da Divisão
do Ensino Industrial, do Departa....
mento Nacional de Educação

tado de São Paulo.
Art. 2.° O Ministro de Estado da
O Presidente d~ República, usando
_Justiça e Negócios Interiores traneda
que lhe confere o art. 14.
mturá o texto dêste Decreto ao 00· , letraatribuiçâo
a,
da
Constituição,
decreta:
vêrnc Estad ual.
Art. S.? Revogam-se as disposições
Art. 1.0 Ficam transferidas para a
Escola Técnica de Campos, da DIVISâo
em contrário.
·do Ensino Industrial, do DepartamenRio de Janeiro, 30 de julho de 1945, to Nacional de Educação, do-Mímste124,1I da Independência e 57·.° da Rerio da Jâducaçâc e Saúde, -as 'I'abelaa
pública.
Numéricas, Ordinária e Suplementar,
GETULIO, VARGAS.
de Extranumerário-mensalista da EsAgamemnon Magalhães. \
cola Industrial de Campos, aprovada
pelo Decrete n.« 17.416, de 22-12-44.
Art. 2.° Fica elevado, da referência
DECRETO )[.' 19;295 - DE 31 DE
XVI para a referência XX, o .saíártc
JULHO DE 1945
da função de Professor do Ensino Industrial .rDesenno Ornamental), da
Suprime cargo extinto
Tabela Numérica Suplementar de Extranumeràrtc-mensaüsta da EscolaO Presidente da República, usando
da atríbuíçàc que lhe confere o art. 74, 'I'ecmca de Campos.
letra 'a, da Constituição, e nos têrmos
Art. 3.° A despesa com o disposto no
do art. 1.0, armes n, do Decreto-lei
artigo anterior correrá à conta do crén.o 3.195, de 14 de abril de 1941, dedito suplementar aberto pelo Decretocreta:
lei n.c 7.804 de 31 de julho de 194:).
Aljt. 4.° f!.:s·te decreto vigorará a par-,
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cartil' do dia 1. de agosto de 1945.
go de Ajudante de Tesoureiro da Im-
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Art. 5.° Revoga-se as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.

DECRETO N.' 19.298 - DE 31 DE.
JULHO DE 1945
Proibe O funcionamento da Faculdade
de Ciências Econômicas Rui, Barbosa, de São Paulo

GETULIO VARGAS.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a,da Constituição. e
,
nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei
DECRETO N.' 19.297 - DE 31 DE "n.v 421, de 11 de maio de 1938, deJULHO DE 1945
creta:
Altera a' lotação do Ministério da
Artigo único. Fica proibido o funEducação e Saúde
cionamento da Faculdade de Ciências
Econômicas Rui Barbosa, com sede
O Presidente da República, usando
da atribuição .que lhe confere o art. 74, em São Paulo, Capital do Estado de
São Paulo,
letra .a, 'da Constituição, decreta:
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1945,
Art. 1.0 Passa a lotação numérica" 124,° da Independência e 57.° da Redas 'repartições atendidas pelos Qua- pública.
dros Permanente e Suplementar do
GETULIO VARGAS.
Ministério da Educação e Saúde a viGustavo Capanema.
gorar com as seguintes alterações:
I - Fica substituída a Escola Industrial de Campos, da Divisão do Ensino
DECRETO N. ° 19. 299 ~ DE 31 DE
Industrial, do Departamento 'Nacional
JULHO DE 1945
de Educação, pela Escola Técnica de
Campos, da mesma Divisão;
Concede autorização para o funcionali - Ficam elevados de 613 para 617,
mento do curso de farmácia da Fana lotação permanente. e de 37 para
culdade de Farmácia do Pará, de
38, na .Iotação suplementar, os cargos
Belém.
Isolados, de provimento efetivo, de ProO Presidente da República, usando
fessor;
lU - Ficam incluídos 4 cargos iso- 'da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e' nos
lados, de provimento efetivo, de Protêrmos do artigo 43 do Decreto-lei
fessor, na lotação permanente da Esn.o 421, de 11 de maio de 1938, decola Técnica de Campos;
ereta:
IV -.:.- Fica Incluído 1 cargo isolado,
Artigo único. E' concedida autoride provimento efetivo, de Professor. na
zação para o funcionamento do curso
lotação suplementar da Escola Nacíode farmácia da Faculdade de Farmánal de Música, da Universidade do
cia do Para, com sede em Belém, no
Brasil;
Estado do Pará.
V - Com as alterações dos itens anteríores, passa a lotação numérica das
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1945,
repartições atendidas pelos Quadros
124.° da Independência e 57.° da RepúPermanente e Suplementar do Minisblica.
.
tério a figurar com um total de 5.104
GETULio VARGAS.
cargos, sendo 3.394 na lotação permaGustavo Capanema.
nente e 1.710 na lotação suplementar.
Art. 2.° :Ê:ste decreto vigorará a partir do dia 1 de agõsto de 1945.
DECRETO N.' 19.300 - DE 31 DE
Art. 3.° Revogam-se as disposições
JULHO DE 1945
em contrário.
Gustavo' Capanema.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
Col . de Leis -

Vo!. VI

Dá

nova. denominação ao Ginásio
. Meier, do Distrito Federal

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
P. 17
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têrmos da lei orgamca do ensino

se~

DECRÉTO N.o 19.302, DE 31-DE'

cundárlo e do Decreto-lei n,c 4.245, de

JULHO DE 1945

9 de abril de 1942, decreta:

Artigo único. O Ginásio Meier, com
sede no Distrito Federal, a que se
refere o Decreto

1)

o 456, de 25 de

novembro de 1935, passa a denomi-

nar-se Gínásío Central do Brasil.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GE'.rULro VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.o 19.301, DE 31 DE JULHO DE 1945

Aprova auerocães introduzidas
nos estatutos "da Companhia Na-

cional de Seguros "Ipiranga".
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0 -

Ficam aprovadas as al-

terações introduzidas nos estatutos da
Companhia Nacional de Seguros Jpíranga, com sede na cidade de .são
Paulo, capital do Estado do mesmo
nome, autorizada ·pelo Decreto número 3.656, de 23 de janeiro de 1939, a
funcionar em operações de seguros e
resseguros de acidentes do trabalho
e dos ramos elementares, a que Sê
refere o art. 40, n.? I, do Decreto-lei
n.e 2.063, de 7 de março de 1940, conforme deliberação da assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada a 14 de abril de 1944.
Art. 2,0 - A sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a
vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude o presente decreto.
Art. 3.° - Revogam-se as disposições em -contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

Aprova estatutos da Companhia
de. Seguros Guanabara

o Presidente da República, usando
da atrtbuição que lhe confere o
art. 7".<, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados os estatutos da Companhia de Seguros Guanabara, com sede nesta cidade do Rio
de Janeiro, autorizada pela carta patente n,o 20, de 10 de agosto de 1903,
a funcional' em operações de seguros
Q05 ramos atualmente
denominados
elementares, a que se refere o aru. 40.
n.v 1, do DEcreto-lei n.v 2.063, de 7 de
marco de lSL1,~, conforme roram adotados pelas assembléias gerais extraordmá.nas de acionistas, realizadas a 14
de fevereiro de 1942 e 25 de agôsto
de 1944.

Art. 2,° A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude o presente decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
:].E:TULIO VARGAS.

Alexamâre Marcondes Filho.
DECRETO N." 19.303 - DE 31 DE
JULHO DE 1945
Aprova projetos e orçamentos para
obras na Estrada de Ferro Maricâ

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição,
decreta:
Artigo único. Picam aprovados os
projetos e orçamentos na importância
total de cr$ 13.941.324,60 (dezoito milhões novecentos e quarenta e um mil
oitocentos e vinte e quatro cruzeiros
e sessenta centavos), que, com êste
baixam, rubricados pelo Diretor Ge-
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ral do Departamento Nacional de -Estradas de Ferro, para execução das
seguintes obras no trecho da Estrada
de Ferro Maricá, i.ncorporada à Estrada de Ferro -Central do Brasil por
fôrca do Decreto-lei TI.o 5.784, de 30
de ~agôsto de 1943:

o-s
1. Oonstruçào de linha
telegráfi'ca entre os
61. 748,00
Icms 26 e 158
.
2. Construção de cer546.000,00
cas nos kma 50;150.
3. oonstrúcão de buei3.460,00
ro no km 58
.
4. Construção de' buei28.538,40
ro no km 96,600 ....
5. construção de buei19:025,60
ro no km 96,700 ....
6. Reconstrução de 100
kms de linha (km 35
a 135) "
. 16.483.000,00
7. susbstitniçã,o de 20
aparelhos de mu210.000,00
dança de via
8. Reconstrução
da~
oficinas
em
Sete
199.200,00
Pontes
.
344.800,00'
9. Atêrro - km 158 .
10. Melhoramentos do
454.190,00
"Grade"
"'.
11. Caixa dágua de Rio
34.797,70
Ouro
.
12. Construção de Almoxarifado em Sete
124.561,40
Pontes
.
13. Ponte' sôbre o rio
217.823,60
nHataruna "
.
Ponte
14. Variante 100.005,20
no Rio Matar-una. ..
15. Casas tipo "A" para
42.366,70
trabalhador
.
16. Construção das estacõee de Itapeteiu
e Ponte Leite - Cr$
72.308,00
36.154,00 cada uma.

DECRETO N.o 19.304 - DE 31 DE
JULHO DE 1945
Ap1"Ova projetos e orçamentos para
obras e instalaçõés na Estraàa de
Fer1"O Central do Brasil

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe "contere o artigo 74, letra "a", da
decreta:

Oonstdtuícão

~

,

Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e "orçamentos na importância total e Org 30.675.677,10 (trtnta
milhões seiscentos e setenta e cinco
mil seiscentos e setenta e sete cruzeiros e dez centavos), que com êste
baixam, rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, para execução das
seguintes obras e instalações na Estrada de Ferro Central do Brasil:

crs
Montagem da Cabine de
Sinalização em Juiz
de Fora
1. 462.098,00
Montagem da Cabine de
Sinalizacão em Santos
Dumont"
2.640.910,40
Montagem do C.T.C.,
no trecho LafaieteBelo Horizonte
21.862.346,00
Montagem de postes e
lançamento de novas
linhas telegráficas e
telefônicas, no trecho
Lafaiete-Belo
Horizonte
4.298.908,00
Construção da linha de
6.000 volts, na estação
Marítima
73.553,80
Construção da linha de
6.000 volts, na: Oficina
Trajano de Medeiros.
225.761,00
Construção da linha de
4.400 volts, entre D.
Pedro II e Deodoro...
111.599,90

18.941. 824,60
Total. .. .. .. .. . 30: 675.677,10
Rio de Janeiro. 31 de _julho de 1945,
124.0 da Independência' e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

'João de Mendonça Lima.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS.

.João de Mendonça Lima.
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DECRETO N.' 19.305 - DE 31 DE
JULHO DE 1945
Declara de utiíidaâe pública, pura desapropriação pela Companhia Siderúrgica Nacional, os imóveis que
menciona

o

Presidente da República, usando

da atribuição que, lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição,
e de acôrdo com os Decretos-leis números 3.002, e 3.365, respectivamente,
de 30 de janeiro e 21 de junho de
1941, decreta:

stleíro, o terreno indicado na planta,
que , com, êste baixa, rubricado - pelo
Diretor do Departamento Nacional
de Estradas de Ferro, com a' área de
21.400 metros quadrados, situado na
estação de Mata de São João, da li:"
nha Bahía-Alagoínhas, entre as estacas 13 +10 e 67 de um desvío de penetração destinado ao transporte de
lenha.
Rio de Janeiro; 31 de julho de 1945,
124:.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Artigo único. São declarados de utilidade pública, para desapropriação
pela Companhia Siderúrgica Nacional. os terrenos e benfeitorias, indi-

cados na planta que a êste acompanha, rubricada pelo Diretor Geral do
Departamento 'Nacional de Estrada

de Ferro, necessários à exploração da
pedreira de oáleareo, situada em
Campo Belo. no Estado de Minas
Gerais, e à construção do ramal ferroviário ligando a linha da Rêde Mineira de Víaçâo à referida pedreira.
Parágrafo único. No ato da escritura pública da desapropríaçâo a que
se refere o presente Decreto, deverão
ser' apresentadas plantas parcíars dos
aludidos imóveis, que satisfaçam as
exigências da legislação em vigor.
Rio de Janeiro. 31 de turno de 1945,
124.'"' da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.Q 19.303
DE 31 DE
JULHO DE 1945
Declara, de utilidade piiblica, para desapropriação pela Viação Férrea
Federal Leste Brasileiro, o terreno

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.' 19.307 - DE 31 DE
JULHO DE 1945
Inclui no Quadro Especial de Oficiais
na Reserva de ã.e classe do Exercito
um Promotor da- Justiça Militar

o Presidente da
da atrfbuíção que
tigo 74,
decreta:

República, usando
lhe confere o arletra "a", da Constituição,

Art. 1.0 E' Incluído no Quadro Especial de Oficiais 'na Reserva de 2.classe do Exército, criado pelo Decreto-lei n.v 6.5ü9, de 18 de maio de
19-14, alterado pelo de n.o 6.678, de
13 de julho seguinte, o Promotor da
Justiça Militar Clovis Bevilaqua Sobrinho,' com o pôsto de Capitão,
Art. 2.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publícaçào.
Rio de Janeiro. 31 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

que menciona
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e
de acôrdo com o Decreto-lei D.O 3.365,
de 21 de junho de 1941, decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública, para desapropriação
pela Viação Férrea Federal Léste Bra-

DECRETO N.' 19.308 - DE 31 DE
JULHO DE 1945
Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
artigo 74, letra "a", da Constituição, e

°
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nos têrmos do art. 1.0, alínea "n", do
Decretc-Ieí n.c 3.195, dê 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos sete (7)
cargos da classe B da carreira de Marinheiro, .do Quadro Suplementar do
Ministério da Marinha, vagos em virtude' da promoção de Antônio Bezerra do Nascimento, Benedito Gomes
Machado, Teodorico Mendes, Arístídes
Marçal de Faria, José Maria e Joaquim Teodoro de Morais, e daaposentadoría de José Furtado, ficando
sem aplicação a dotação correspondente.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO 1'l,o 19.310
'DE 31
DE JULHO DE 1945
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
tia atribuição que lhe confere Q artigo 74, letra, a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea 11, do Decreto-lei n.e 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos três G~)
cargos da classe E da carreira de Faroleiro, do Quadro Suplementar do
Ministério da Marinha, vagos em virtude da promoção de João Alves Cavalcanti, Amintas Bonorino Jorge e
Antônio Gomes de Araújo, ficando
sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique -A. Guilhem.

DECRETO N.' 19.309 - DE 31 DE
JULHO DE 1945
Suprime cargos extintos

o

DECRETO N.' 19.311 - DE 31
DE JULHO DE 1945

Presidente da República, usando

Suprime cargos extintos

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra "a", da Constituição, e

nos têrmos do art. 1.0, alínea "n",.do
Decreto-lei n.c 3.195, de '14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe C da carreira de
Operário de Armamento, do Quadro
Suplementar do Ministério da Marinha, vagos em virtude da promoção
de Max Helfreich e Josino Sebastião
de Oliveira, ficando sem aplicação a
dotação correspondente. .

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio 'de Janeiro, 31 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guiihem .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea sz, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta;

Art. 1.° Ficam suprimidos dezenove
cargos da classe C da carreíru de
Operários de Arsenal, do Quadro Suplementar do Ministério da Martnha,
vagos em virtude da exoneração de
André Brigido Lama, e da promoção
de Ivaldo Lourenço da Paixão, Taoíra
Tupã Pinto Costa, Washington Inocêncio Alves, Wilson Gonçalves, Germano de Barros P'rança Filho, Luis
Jorge de Oliveira Martins, Valdir Teixeira da Mota, Jauneval José Rodrigues, Celestino Feijó, Venceslau Pereíra da Silva, Durval Sabetd, Estaníslau Jule dos Santos, Hilário Ni(19)
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colau ,de Oliveira, Antônio Alexandre
Ferreira, Alípio Alves, Manuel .Lara,
Luís de Araújo Pimentel e José Onaves, ficando sem aplícaçâo a dotação

correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n." 3.195. de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe C da carreira de Patráo, do Quadro Suplementar do Mínístério da Marinha, vagos em, virtude
da promoção de Ormindo Antônio dos
Santo e Olímpio José de Ambrósio, ficando sem' aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57~0 da Repúblfca..
.

DECRETO N.' 19.312 - DE 31
DE JULHO DE 1945

GETULIO VARGAS.

Henrique A; Guilhem.

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe .. confere o, artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n." 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos seis (6)
cargos da classe B da carreira de Ser-

vente, do Quadro Suplementar do Ministério da Marinha, vagos em virtude
da exoneração de Humberto, da Silva
Toneloto e Edésio Pinheiro de Morais,

da promoção de Valdemar Cruz, '\0tônío Joaquim Fernandes e Francisco
de Sousa Revoredo, e da aposentadoria de Jerônimo Pereira da Silva, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art., 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N.? 19.313 - DE 31 DE
JULHO DE 1945

DECRETO N.' 19.314· - DE 31 DE
JULHO DE 1945
Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
ArL 1.0 Ficam suprimidos' dois (2)
cargos da classe C da carreira de Operário de Imprensa, do Quadro Suplemental' do Ministério da Marinha. vegos em virtude da promoção de Adaíberto Corr-eia Feio e Heitor Rodrigues
Coelho, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as 'disposições
em contrário.

Rio _de Janeiro, 31 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N.O 19.315 - DE 31 DE
JULHO DE 1945

Suprime cargos extintos

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
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têrmos do artigo i.e.veunee n, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abri"! de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo de Operário da Escola Naval, padrão G, do Quadro Suplementar do
Ministério da Marinha, vago em virtude da aposentadoria de Joâo da Silva Braga, ficando sem aplicação a
dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
, Rio dei Janeiro, 31 de julho de 1945.
124.° da Independência e 57}' da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECREITO N.' 19.316 ~ DE 31 DE
JULHO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da .República, usando
da atribuição que lhe confere o artágo 74, letra a, da Constituição, e nJS
têrmos do artigo 1.0, alínea -n, do Deereto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo de Massagista, padrão F, do Quadro Suplementar do Ministério da Marinha, vago em virtude da aposentadoria de Bernardino Vicente Oêvclo,
ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1945,
124.° da Independência e 57.° da Rep:.'lblica.
GETULIO VARGAS.

Henrique

A.

Guilhem.

DECRETO N.' 19.317 DE 1 DE
AGõSTO DE 1945
Cria funções de extranumerário-mensalista no Ministério da Educação e
Saúde e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tdgo 74, letra a, da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0 Fica criada, em cada uma
das Tabelas Numéricas Suplementares de Extranumerário-mensalista da
Escola Nacional de Química e da' Escola Nacional de Engenharia, da Universidade do Brasil, do Ministério da
Educação e Saúde, uma função de
Assistente de Ensino, rererêncía XIX.
Art. 2.° As funções a que se refere
o artigo anterior, são preenchidas por
Moacir Pinto Vilas Boas e Francisco
de Assis Basílio, respectivamente.
Art. 3.° A despesa com o dispôato
nêste decreto' correrá à conta do crédito suplementar. aberto pelo DecretoIE'i n.e 1] .808, de 1 de agôsto de 1945.
Art. 4.° ~ste decreto vigorará
partir de 1 de agôsto de 1945.

a

Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 1 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
'GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.' 19.318 ~ DE 1 DE
AGõSTO DE 1945
Altera a Tabela' Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista do
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, do Iâíaustérío da Educação
e Saúde.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conror-:
midade com a .relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto Na-.
cional de Estudos Pedagógicos, parte
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Serviço de

Biometria

Médica, do Ministério da Ecucaçâo e
Saúde.

Art.. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 191.400,00 (cento e no-

venta e 'um mil e quatrocentos cruzeíros r anuais, correrá, no período de
1 de agôsto a 31 de dezembro dêste

ano. à conta do crédítc suplementar
aberto pelo Decreto-lei n.c 7.809. de
1 de agôsto de 1945.

Art. 3.° :Ê:ste decreto entrará em
vigor no dia J. de agôsto de 1945.

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 1 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gusta.vo Capanema.
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DE 1 DE

AGOSTO DE 1945

Departamento Nacional da Produção
Mine:-al

Cria a Tabela Numérica Suplementar
de Extranume;"ário-mensalista do
Laboratório da Prcáuçõo Mineral e
dá outras providências.

Laboratório da Produção Mineral
Diretoria e Seções na sede. . . . . . . . 81
Ga binete de Belo H01'iilonte......
4
Gabinete de Campina Grande...
5

O Presidente da República, usando

II - a carreira de Engenheiro de
Minas passa f tei 70 cargos, na lotação permanente, com a seguinte
distribuição:

DECRETO N.o 19.319

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, de-

creta:
"Art. 1.0 Fica criada a Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista de Laboratório da Produção Mineral. do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 2.° Ficam tran. "erldas, para a
tabela a que se refere o artigo anterior, as funções de Engenheiro e
Tecnologista, da Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista do 'mesmo Laboratório.
Art. 3.° As funções a que se refere
o artigo antertor continuarão a ser
exercidas pelos sem atuais ocupantes.
Art·. 4.° :E:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposiçóes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 1 de agôsto de
1945, 124.° dá Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolônio Salles.

DECRETO _-.1.° 19.320 - DE 1 DE
AGOSTO DE 1945
Altera a lotaçâo do Ministério da
Agricultura

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada a lotação
numérica dos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministerio da Agricultura, da seguinte maneira:
I ~ a carreira de Tecnologista
passa a ter &0 cargos, na Iotaçào permanente, com a seguinte distribuição:

Departamento Nacional da Produção
Miner'tl

Divisão de Fomento da Produção
Mineral
Diretoria e Seções na sede
'." 38
Distrito do Centro
-..
1
Divisão de Geologia e Mineraíogn.
Diretoria e Seções na sede....... 29
Distrito' do Nordeste.............
2
IH - fica aUmentado de 76 para 80
o número de cargos da lotação permanente da carreira de Engenheiro,
distribuídos os novos cargos da seguínte maneira:
Departamento Nacictuü da Produção
Mineral

Divisão de Águas
Diretoria e Seções na sede
1.0 Distrito - São Paulo
2.0 Distrito - Minas Gerais

.
.
.

2
1

1

IV ~ ficam excluídos 2 cargos de
Engenheiro _de Minas da lotação permanente do Laboratório da Produção
Mineral, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, sendo 1 cargo
dn Diretoria e Seções na sede e 1 do
Gabinete de Belo Horizonte;
V - com as alterações constantes
dos itens anteriores, passa a. lotação
numérica dos Quadros Permanente e
Suplementar de Ministério da Agricultura a figurai com um total de
3,634 cargos, sendo 2.953 na lotação
permanente e 681 na lotação suplementar.
Art. 2.° aste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
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Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, em 1 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolônio, souee.

DECRETO N.o 19.321 -' DE 1 DE
AGõSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Cristóvão Dias de Avila Pires a pesquisar
jazidas de petróleo e gases naturais
- classe X - . no município e comarca de Caçador, Estado de Santa

Catarina.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos

EXECUTIVO

se submeter às exigências de ríscalíza-'
ção previstas no Capítulo VI do Decreto-lei n.? 1.985, de 29' de janeiro de
1940 (Código de Minas).
Art. 4.0 O título a que alude o artigo 2.° dêste decreto pagará a taxa
de CrS 5.000,00 <cinco mil cruzeiros),
de acôrdo com o art. 17 do Decreto-lei
n.c 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), modificado pelo
art. 1.0 do 'Decreto-lei .n.v 5.247, de 12
'
de fevereiro de 1943.
Art. 5.° 'Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de agôsto de 1945,
124.0 da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS

Ago,memnon

lJfaga,zhães

têrmos dos Decretos-leis ns. 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi- nas); 3.236,. de 7 de maio de 1941, e
5.247, de 12 de fevereiro de 1943,' de-

creta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Crístóvâo Dias de Avila Pires ri" pesquisar jazidas de petróleo' e

gases naturais - classe X - numa
'área de dez mil hectares (10.000 ha)
situada no município e comarca de
Caçador, Estado de Santa Catarina,
delimitada por um quadrado de dez
mil metros (10.000 rm de lado, tendo
um vértice a cinco mil metros (5.000
m) rumo leste (E) da ponte da estrada de 'rodagem Caçador-Taquara Verde sôbre o rio Quinze de Novembro
e os lados que partem dêsse vértice
com os seguintes rumos: sul (8) e
oeste (W)_
Art. 2.° Esta autorização de pesquisa, que tem por título êste decre-,
to, é válida por dois (2) anos, a contar da data da publicação do mesmo,
e conferida nas condições estabelecidas no art. 8.° do Decreto-lei número
3.236, de 7 de. maio de 1941.
Art. 3.Q , A presente autorização,
observado o disposto no art. 16 do Decreto-lei n.? 3.236, de 7 de maio de
1941, caducará se o concessionário infringir o disposto no art. 13 do referido decreto-lei e será anulada, nos
têrmos do art. 15, se o concessionário
'infringir o n.v T do art. 8.°, ou não

DECRETO N.o 19.322 :...AGÔSTO DE 1945

DE 1 DE

Outorga concessão à Prefeitura Municipal de Indianópolis para aproveitamento de energia hidráulica
existente no córrego Manuel Velho,
mtinicípío de Indíanópolís, Estado
de Minas Gerais.
I
Não foi publicado ainda no "Diário
Oficial" por 'falta de ,pagamento.

DECRETO N." 19.323 - DE 1 DE
AGõSTO DE 1945
Autoriza a Emprêsa Sul-Brasileira de
Eletricidade S.A. a estender uma
linha de transmissão até o Pôsto telegráfico da Estrada de Ferro Rio
Negro-Bento Gonçalves, no km 9
dessa estrada, no Estado de Santa
Catarina

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 2.059, de 5
de março de 1940,
Considerando que o Conselho, Nacional de Aguas e Energia Elétrica
julgou conveniente deferir; a "medida,
requerida pela emprêsa interessada,
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Decreta:
Art 1.0 A Emprêsa Sul-Brasileira'
de Eletricidade S.A., fica autorizada a:
! - Estender uma linha de transmissão, sob a tensão nominal de 6.000
Volts, com a extensão aproximada de
6.100 metros, até o Pôsto telegráfico
da Estrada de Ferro Rio Negro-Bento
Gonçalves, no km 9 dessa estrada.
Art. 2.° Sob pena de caducidade da
presente autorização, a interessada
obriga-se a:
I - Registrar êste título na Divisão
de águas, do Departamento Nacional
de Produção Mineral, no Ministério da
Agricultura, dentro de trinta (30)
dias a partir da sua pubücaçâo.
II - Apresentar a mesma Divisão de
Aguas os estudos, projetos e orçamentos respectivos, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação dêste Decreto.
UI - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura.
'Parágrafo único. Os prazos. de que
trata êste artigo, poderâo ser, por
justo motivo. prorrogados peloMinistro da Agricultura, ouvida a mencionada Divisão de Aguas .
Art , 3.° O presente Decreto entra
em vigor na data, da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 1 de agôsto de 1945,
124,° da Independência e 57.0 da
República.
GET1TLIo VARGAS.
Apolonio Sales.

DECRETO N.? 19.324 - DE 1 DE
AGóSTO DE 1945
Declara sem efeito o Decreto 7/,úme1"O
14.024, de 17 de novembro de 1943

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. H.
letra a, da Oonstítuícâo e nos têm-os
do Decreto-lei n.c 1. 985, de 29 'te janeíro de 1940 (Código de Mina"
e
tendo em vista o que pede o interessado, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada sem efeito
a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Brasüío Vieira Barbosa pelo

Decreto número quatorze mil e vinte
e quatro (14.024), de dezessete ~17)
de novembro de mil novecentos e
quarenta e três (1943), para pesquísar caulím, argila e associados no
munícípío I de Uberaba, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2.0 Revogam-se "es disposições
em contrário.'
Rio de Janeiro, 1 de agôeto de l!H5,
124.° da Independência e 57.° da -República.
GETULIO

VARGAS.

ApoZonió Salles.

DECRETO N.o 19.325 - DE 1 DE
AG6STO DE 1945
Retifica o Decreto a,» 14.148, de 1 de
dezembro de 1943

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere- o crt 7-1:,
letra a, da Oonstítuícáo e nos têrmos
do Decreto-lei u.c 1 985, de 'W de janeiro de 1940 (Código de Minas), d€'ereta:
Art. 1.0 Fica retíffcado o artigo
primeiro (1.0) do Decreto número
quatorze mil cento e quarenta e oito
(14.148), de primeiro (1.0) de dezembro de mil novecentos _e quarenta e
três (1943), que autorizou o ctcadão
brasileiro João Idalmo de Ávila, a
pesquisar ouro e diamente em terrenos no município de Conceição, Estado de Minas Gerais, o qual passa
ater a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro João Ióalmo de Avna, a pesquisar ouro e diamante no lugar denominado Serra
rio Viado, no distrito de Santo Antenio do Nade, município de Conceição
do Mato Dentro, Estado de Minas 3craie, numa área de vinte e quatro
hectares (24 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a mil duzentos e trinta metros e
trinta e seis centímetros (1. 230,36m i ,
no rumo magnético vinte e sete gr-aus
e cinqüenta e cinco minutos noroeste
(27° 55' NW), da confluência do córrego Mombaça com O rio Parauna, e
os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos
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e rumos magnéticos: mil e oitenta e
cinco metros (1. 085m) , sul (8); quatrocentos e quarenta metros (440m),
trinta graus sudoeste (300 SW); du-

zentos e noventa metros (290m), sessenta graus sudoeste (600 SW); qua-

trocentos e dez metros (410m), vmr.e
graus sudoeste (20 0 SW); cem metros

(Iüüm) , setenta graus noroeste

(7!)0

NW); quatrocentos e cinqüenta me-

tros

(450m) ,

vinte

graus

nordeste

trezentos metros (300m),
sessenta graus nordeste (600 NE):
quatrocentos metros (4:0üm), trtnia
(20 0

NE);

graus nordeste . (30 0 NE); mil duzeutos e oitenta e cinco metros (l.Z85m),

norte

(N);

tros

(260m) ,

duzentos e sessenta mevinte

graus

sudeste

(20 0 SE).

Art.

2.° A presente alteração de

decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa na forma do art. 17- do Código de Minas.
Art. 3.0 Ficam mantidas as demais
disposições dos 'artigos do referido decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 4.0 Revogam-se as dísposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de agõsto de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio souee,

denominado Voturanxim ou Mlan, no
distrito de Pirapora, município de
Santana de Parnaíba, Estado de São
Paulo, numa área de sessenta e oito
hectares e quarenta e nove ares
(63,49ha), definida por um trapésto
que têm um vértice situado à distância de quatrocentos e cinqüenta e seis
metros (456m), rumo magnético cinqüenta e sete graus sudoeste (570 SWJ,
da confluência dos ribeirões Cachoeira
e Oaguaçu, e os lados, a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: mil e cinqüenta
metros (1. 050m) , sessenta e sete, grana
nordeste (670 NE); setecentos e (J.!1Rrente e cinco metros (745m), vinte e
três graus sudeste (23° SE); mil e
sessenta "e nove metros (l.069ml, setenta e oito graus sudoeste <73 0 SW);
quinhentos e quarenta metros (540m),
vinte e três graus noroeste (23° NWL
Art. 2.0 Ficam mantidas as demais
disposições dos artigos do referido Decreto, que passam a fazer parte integrante do presente:
Art. 3.0 A presente retífícacão de
decreto não fica sujeita a pagamento
da taxa, na forma do parágrafo l.0 do
art. 31 do Código de Minas.
Art. 4.0 Revogam-se as díspostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de agosto de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS.

DECRETO N.o 19.326 - DE 1 DE
AGOSTO DE 1945
Altera o art. 1.0 do Decrete- número
18.406, de 18 de abríi de 1945

O Presidente -da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. '74.
letra a, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei u.c 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.(1 Fica alterado o art. 1.0 do
Decreto número dezoito mil quatrocentos e seis (18.406), de dezoito (13)
de abril de mil novecentos e quarenta
e cinco (1945), o qual passa a ter a
seguinte redação: Fica autorizada a
emprêsa de mineração" Usina de Cal
Jundíaí Limitada a lavrar jazida de
calcário situada em terrenos do sítio

Apolonio Salles.

DECRETO N.? 19.327 - DE 1 DE
AGõSTODE 1945
Renova o Decreto n. O 3.319, de 3 de
dezembro de 1941

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 71, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Oódígo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovada a autorização concedida ao Govêrno do Estado
de São Paulo pelo Decreto número
oito mil trezentos e dezenove (8.319),
de três (3) de dezembro de, mil nove-
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.eentos e quarenta e um (1941) para
pesquisar apatíta e associados em terrenos do imóvel próprio do Estado,
situado em Jacupíranguínha, munícípio de Jacupiranga, no Estado de São
Paulo, numa área de duzentos e cinqüenta hectares (250 haj , delim~ta.da
por um retângulo que tem um veytlCe
à distância de mil novecentos e oítenta metros 0.9?0 mj , no rumo magnético dezesseis 'graus e sete minutos
nordeste (16° 7' NE), da confluência
dos rios Bananal e .Jacupíranguínha,
e os' lados, que partem. dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e quinhentos metros 0500 m) , leste (E); mil seiscentos e sessenta e seis metros e setenta
centímetros (l.666,70 rm, norte (N),
respcdivamente.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
. Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois
mil e quinhentos cruzeiros (Cr$
.
2.500,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério 'da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de agôsto de 1945,
57.° da
124.° da Independência
República.

e

GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

pelo .Decreto n.? 13.753, de 27 de outubro de 1943, a firma Chá Tupi Limitada, com sede em São Paulo, cessando as atribuições dos respectivos
liquidantes.
Art. 2.° :E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação .
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2· de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N." 19.329 - DE 2
DE AGõSTO DE 1945
Autoriza o -aaoaao brasileiro Emílio
Soares ,Adôrno a comprar pedras preciosas .

O Presidente da República, usando
da atribuição que Ino confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e tendo em
vista o Decrete-lei n.o 466, de 4 de junho de 1933, decreta:
Artigo único - Fica autorizado o 0Ídedão brasileiro Emílio Soares Adôrno,
residente em Amabi, no Estado de Mato Grosso: a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n.c 466, de
4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do
presente Decreto.
Rio de Janeiro, 2 de agôstc de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

DECRETO N.O 19.328 - PE 2 DE
AGõSTO DE 1945 '
. Exclui do regime de liquidação a firma que menciona e dá outras providências

A. de Souza Costa

DECRETO
N,' 19.330
DE 2 DE
AGõSTO DE 1945
Concede permissão à Rádio
ciedade Norte de Minas S. A.
ra estabelecer uma estação
diodifusora em Montes Claros,
tado de Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando
-da atribuição que lhe confere o artigo 74, .letra a, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos arts. 4.°
e 7.° do Decreto-lei n.? 4.807, de7
de outubro de, 1942, e 'no art. 4.0,
parágrafo único, do Decreto-lei número 5.661, de 12 de julho de 1943,
decreta:
Art. 1.0 Fica excluída do regime
de liquidação a que foi submetida

O

SoparaEs-

Presidente da República, usando

da- atribuição que lhe confere o 'ar-

tigo 74, letra a, da Constituição, Decreta:
Artigo único - Fica concedida à
Radio Sociedade Norte de Minas S.
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A. permissão para estabelecer em
Montes Claros, Estado, de Minas Gerais,

sem

direito

de

exclusívídade,

uma . estação destinada a executar o
serviço de radiodifusão, nos têrmos das
cláusulas que com êste baixam, assinadas pelo Ministro da Viação e
da República.

Parágrafo único - O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro do prazo de trinta.
dias, a contar da data da publicação
dêstc decreto no Diário Oficial, sob
pena de ser desde logo considerada
nula a concessão.
Rio de Janeiro, 2 de agôstõ de
1945, 124. o da Independência' e 57. o~
da República.
GETuLIO VARGAS.

'João de Mendonça Lima.

CLAUSULA A QUE SE REFERE O
DEChETO N.' 19 330, DESTA
DATA
I

Fica assegurado à Rádio Sociedade Norte de Minas S. A. o direito de

estabelecer. em Montes Claros, Estado de Minas Gerais, uma estação
radiodifusora, com a potência de 5
kw, destinada a executar o serviço
de radiodifusão, com finalidade e orientação intelectual e
instrutiva. e
com subordinação a tôdas as obrigações e exigências ínstituídas neste
ato de concessão.

n
A presente concessão é outorgada
pelo prazo de dez anos, a contar da
data do registro dêste contrato ,pelo
Tribunal de Contas, e renovável, a
juízo do Govêrno, sem prejuízo da
faculdade que' -Ihe assegura a te, glslaçâo vigente de, em qualquer' tempo, desapropriar, no Interêsse geral,
o serviço outorgado.
Parágrafo único ~ O Govêrno não
se responsabiliza por indenização alguma, se o Tribunal de Contas denegar o registro do contrato de que
. trata esta cláusula.

III
A concessionária é obrigada a:
a) constituir sua diretoria exclusivamente de brasileiros natos;
b) admitir, exclusivamente,' operadores e locutores brasileiros natos, e
bem assim a empregar, efetivamente,
'nos outros serviços t.écnícoa e admínistrativos, dois terços, _no mínimo,
,
de pessoal brasileiro;
c) não transferir, direta ou
fndíretamente, a concessão, sem prévia
audiência do Govêrno;
d) suspender, por tempo que tôr
determinado, o serviço, todo ou em
parte, nos casos .prevístos no regulamento dos serviços de radiocomurucação (Decreto n.c 21.111) ou noqlle
vier -a reger a matéria e obedecer à
primeira requisição da
autoridade
competente e, havendo urgência. fazer cessar o serviço em ato sucessivo
'à intimação, sem que, por isso,- assista à sociedade direito a qualquer
indenização;
e) submeter-se ao regime da fiscalização que fôr instituído pelo Govêrno, bem como ao pagamento, adi-.
antamento, da cota mensal para as
despesas de fiscalização e de 'qualquer contribuição que venham a ser
estabelecidas em lei, ou regulamento
sôbre a matéria;
1) fornecer ao Departamento dos
Correios e Telégrafos todos os elementos que êste venha a exígrr para
os efeitos de fiscalização e, bem assim, prestar-lhe, em qualquer tempo,
tôdas as informações que permitam
ao Govêrno apreciar o modo como
está sendo executada a concessão;
g) manter sempre em, ordem e em
dia .o registro de todos os programas
e irradiações lidas ao microfone, devrdamente autenticadas e com o visto do órgão fiscalizador;
h) obedecer às posturas muníoípaís aplicáveis ao serviço da concessão;
i) irradiar, díàríamente, os
boletins ou avisos do serviço meteorológico, bem como transmitir e receber, nos dias e horas determinados. o
programa nacional e o panamertcano;
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j) submeter, no prazo de três (3)
meses, a contar da data do registro
do contrato pelo Tribunal de Contas,
à aprovação do Govêrno o local escólhido para a montagem da estação:
1(,) submeter, no prazo de seis (61
meses a contar da mesma data de
que trata a alínea anterior, à aprovação do Govõrno, as plantas, orçamentos e tôdas as especificações técnicas das instalações, inclusive a relação minuciosa do material a em-

pregar;
l) inaugurar, no prazo de dois (2'
anos, a contar da data da aprovação
de que trata a alínea anterior, o serviço definitivo, salvo motivo de tôrca maior, devidamente comprovado e
;econhecido pelo Govêrno ;
m) submeter-se à ressalva de direito da União sôbre todo o acêrvo
da sociedade, para garantia da liquidação de qualquer débito para com
ela;
n) submeter-se à ressalva de que
a freqüência dístríbuída à sociedade
não constitui direito de propriedade. f'
ficará sujeita às regras estabelecidas no j:egulamento dos serviços de
radíocomunicaçâo (Decreto número
21.111), ou em outro que vier a ser
baixado sôbre o assunto, incidindo
sempre sôbre essa freqüência o direito de posse da União;
o) submeter-se aos preceitos instituídos nas convenções e regulamentos íriternacionais, bem como a todas as disposições contidas em Ieís,
regulamentos e instruções que existam ou venham a existir, referentes
ou aplicáveis ao serviço da concessão.

IV
A concessionária não poderá alterar,
em qualquer tempo, seus estatutos:
sem prévia aprovação do Governo,
assim como as obriga a manter sua
estação em perfeito funcionamento,
com a eficiência necessária e de
acôrdo com as prescrições técnicas
que estiverem em vigor ou vierem .a
vigorar.
Col . de Leis -

Vol. VI

V

Fica estabelecido que .a
estação
transmissora da concessionária
só
poderá ser localizada a uma distância
míníma de três (3) quilômetros do
centro da cidade.

VI
No regime de fiscalização que, rôr
instituído fica assegurado ao Govêrno, quando julgar conveniente, o direito de examinar, como melhor lhe
aprouver, os livros, escrituração e
tudo .que se tornar necessário a essa
fiscalização.
VII

Pela inobservância de qualquer das
presentes . . Iáusulas, em que não esteja prevista a imediata caducidade da
concessão, o Governo poderá,
paro
órgão fiscalizador, impor à concessionária multas de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil
cruzeiros), conforme a gravidade na
infração,

Parágrafo único. A importância
de qualquer multa será recolhida
à Tesouraria do Departamento dos
Correios e Telégrafos, dentro do prazo improrrogável de' trinta (30) días
a contar da data da notificação feita
diretamente à concessionária ou da
publicação do ato no Diário OficiaL

VIII
Em qualquer tempo, são apltcáveís
à concessionária os preceitos da 1e·
gíslaçâo sôbre desapropriação
por
necessidade ou utilidade pública e
requisições militares.

IX
A concessão será considerada ca-

duca, para todos os efeitos, sem dtreito a qualquer indenização:
a) se, em todo o tempo, rôr verificada inobservância das disposições
contidas nas alíneas a, b, c, d, i (in
fine), i, k e t da cláusula IH;
b) se não forem pagas, dentro dos
prazos estabelecidos, a cota e contribuições a que se refere a alínea e da
cláusula IH, bem como a ímportân-

F'. 18
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cía de qualquer multa imposta nos
têrmos da cláusula VII;
c) se, em qualquer tempo, se vet'íficar o emprêgo da estação para

OU~

tros fins que não os determinados na
concessão e admitidos pela Iegtslaçâo que reger a matéria.
§ 1. o Poderá a concessão ser declarada caduca, a juizo do Govêrno, sem
direito a qualquer indenização:
a) se, depois de estabelecido, Iôr o
serviço interrompido por mais . de
trinta (30) dias consecutivos, ou se se
verificar a incapacidade da concessionária para executar o _serviço. salvo
motivo de fôrça maior, devidamente
provado e reconhecido pelo Govêrno;
bv se a concessionária incidir reiteradamente em infrações passíveis
de multa.
§ 2. o A concessão será considerada,
perempta se o Govêrno não julgar
conveniente renovar-lhe o prazo.
Rio de' Janeiro, 2 de agôsto de
1945. - João de Mendonça Lima.

DEORETO N.o 19.331 - DE 2 DE
AGOSTO DE 1945
Altera a redação do art. 209 do Regulamento Geral da Polícia Militar

o Presidente _da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O artigo 209 do Regulamento Geral da Polícia Militar, aprovado pelo Decreto -n.c 3.273 de 16 de
novembro de 1938, passa a ter a seguinte redação:
·"Art. 209. Para garantia do fardamento recebido, será descontada
dos vencimentos das praças nos 12
primeiros meses de alistamento, engajamento ou reengajamento, a importância que rõr arbitrada pelo
Comando Geral, observado o limite
de descontos estabelecido em lei,
a qual será recolhida à Contadoria em depósito especial"

Art. 2.° 11:ste Decreto entrará em
vigor na dat~ de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.

DEORETO N.o 19.332 - DE 2 DE
AGOSTO DE 1945
Declara caduco o Decreto n.o 14.701,
de 4 de fevereiro de 1944

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere a letra a, do art. 74, da Constituição e
tendo em vista o parágrafo único do
art. 24 do Código de Minas, decreta:
Art. 1.0 E' declarado caduco o Decreto número quatorze mil setecentos
e um (14.701), de ~,quatro (4) de fevereiro de mil novecentos e quarenta
e quatro (1944), que autorizou os cidadãos brasileiros José Ferreira Maia
e Jacó Martins de Oliveira a pesquisar mica e associados no municipio
de Caratínga, Estado de Minas Gerais, por 'haverem os concessionários
interrompido os trabalhos de pesquisa, durante seis (6) meses.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.333 - DE 2 DE
AGOSTO DE 1945
'Declara sem efeito o Decreto número 13.412, de 15 de setembro de
1943

o Presidente "da República,' usando
da atribuição que lhe confere a letra a, do art. 74, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei' n,c 1.985,

ATOS·

no

de 29 de janeiro de 1940 <Código de
Minas), e tendo em vista o que requer
o interessado, decreta:
Art . Lo Fica declarada sem efeito
a autorização conferida ao cidadão
bl'àsileiro José de Castilho, pelo Decretonl1mero treze mil quatrocentos
e doze 03.412), de quinze (5) de
setembro de 'mil novecentos e quaren"ta e três (1943), para pesquisar argila, caulim e. associados no município de Uberaba, Estado de Minas
Gerais ..
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
"'
Rio de Janeiro, 2 de .agôsto de 1945,
124.° da Independência e -57.° da República.
GETULIO
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Art. 2.° Esta autorização é "outorgada nos têrmos estabelecidos no Código-de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
mil e duzentos eruzeiroa (Cr$
.
1.200,00) e será transcrito no livro pró.
prio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrtcultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de agôsto de 1945,
1124.° da Independência e 57.0 da República.
.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales

VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.335 - DE 3
DE AGOSTO DE 1945
DECRETO N.' 19.334 - DE 3
DE AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro llf anuel
Marques de Leão a pesquisar quartzo
e associados, no municipio de Paraumac, no' Estado da Bahia.

o Presidente da República usando
da atribuição que "lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Autoriza o cidadão brasileiro' Luís Regis Pacheco Pereira a pesquisar água
marinha, cerne. quartzo e associados no município de ltambé no Estado da Bania,

O Presidente da República usando
da 'atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,e 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Miims),

decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manuel Marques de Leão a
pesquisar quartzo e associados numa
área de cento e vinte hectares (120 ha) ,
situada no lugar denominado Morrinhos da Lagoa da Caatinga, no distrito e município de Paratínga, no Estado da Bahia, área essa delimitada
por um retângulo, que tem um vértice
no, poste número novecentos e treze
(913) da linha do Telégrafo Nacional,
e os lados, divergentes dêsse vértice.
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e quinhentos metros -(1.500 m) , oitenta e seis, graus e
vinte minutos noroeste (860 20' NW);
oitocentos metros (800 mj , três graus
e quarenta minutos nordeste (3° 40'

Art.. 1~0 Fica autorizado o cidadão
brasHeiro Luís Regís Pacheco Pereira
a pesquisar água-marinha, cerne,
quartzo e associados- numa área de cento e cinqüenta hectares (150 ha) , situada na fazenda .água Bela, no cêsmto e município de Itambé, no Estado
da Bahia, e constituída por uma faixa
que tem por eíxo o talvegue do rio Gtbóia, na extensão de dois mil e quinhentos metros (2.500 mj contados
a partir da ccnfluêncía do córrego
Braúna, tendo mil e quinhentos metros 0.500 00), para montante e mil
metros a. 000 n» para jusante, e {:OIU
a largura de seiscentos metros (600 m) ,
contados em partes iguais para cada
lado do referido eixo.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada.mcs têrmos estabelecidos no Có-

NE) •

digo de Minas.
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Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma. via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
mil e quinhentos cruzeiros (Cr$
.
1. 500,OO) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção .Mineral do Ministério da Agri-

cultura.
Art. 4.° Revogam-se _as _disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de agôsto de 19~5,
124.° da Independência e -57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará .a taxa _de
quinhentos cruzeiros (Cr$ .......•.•
500,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57. 0 da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.0 19.336 - DE 3
DE AGóSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo
Augusto de Carvalho a péSquisar mica e associados no município de 'Peçaaüui, no .Estado de Mina..~ Gerais,

O Presidente da República 'usando
da atribuição que êhe confere o' artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos- do Decreto-lei n,c 1."985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de' WJ.ÍIlas),
decreta:
'
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Osvaldo' Augusto de Carvalho a pesquisar míca e associados numa área. de quarenta e nove hectares,
sessenta e oito ares e cinqüenta centíares (49,6850 'haj , situada na fazenda
Fermíníano, no ütstrjto de J acuri, no
munícípío de .Peçanha, no Estado de
Mínas Gerais" e. delimitada por um.
pentágono que. tem um vértice a trezentos e setenta e cinco metros (375
mj , rumo setenta .e otto. graus noroeste (78° NW) magnético, da confluência dos córregos, das Flôres e da
Fôlha .e cujos, lados, a. partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprtmen-.
tos e rumos magnéticos: trezentos e
oitenta metros {380m) , sessenta e três
graus. noroeste (63° NW); quinhentos
e vinte metros (520 m) ,norte (N); oitocentos e trinta 'e cinco metros (835
mj ,leste (E); quatrocentos e setenta
metros, (470 nn , sul (8); quinhentos
e cinqüenta metros (550 -m) ,sessenta
c cinco graus sudoeste (55? SW)·.

DECRETO N.o 19.337 -

DE 3
DE AGOSTO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Alberto
Pcmpiuio a pesquisar calcário e associados no município de ttapeoa. no
Estado de São Paulo.

O Presidente da República usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constdtuíção e nos 'têr-.
mos do Decretc-Iei n.v 1.985, de 29 da

janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâo
brasileira Alberto Pampado a pesquí..
sar calcário e assocteoos no lugar denominado Buava ou 'I'aquarí, no dístrttõe município de Itapeva, no Estado 'de São Paulo, numa área de quínhentos hectares (500 haj.. delimitada
por um retângulo. que. tem um vértice
a quinhentos metros (500 m) , no rumo
magnético quinze 'graus nordeste (150
NE), do canto leste (E) da casa .de
José Antônio Melo e os lados, que divergem do .vértice considerado. têm
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: dois mil e quinhentos metros (2.500 m) , vinte e cinco graus noroeste (250 NW); dois mil metros
(2.000 m) , sessenta e cinco graus sudoeste (650 SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
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Art. 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
rlêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ .........•..
5.000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Ar't. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de agôsto de 1945.
124.° da Independência e 157.0 da Re-

pública.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

tros (l.150 rm, trinta
roeste (310 NW).

e um

graus no-

Art. 2.° Esta autorização é' outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autortzaçâó de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
oítocentose noventa cruzeiros (Cr$ .. ,.
890,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
. Art. 4~0 Revogam;"se as disposições
em contrário.
.
Rio de .ranetro, 3 de agõsto de liN5,
124.0 da Independência e 57.0 daRe-

pública.

DECRETO N.· 19.338 - DE 3
DE AGóSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro neteoaoTO Jaramillo Taylor a pesquisar minério de cobre e associados, no município de Gra;au, Estado do M aranhão.

o

Presidente da República usando
da atrfbuíçâo que lhe comere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o éidadão
brasileiro Heleodoro Jaramillo Taylor,
a pesquisar minério de cobre e associados em terrenos situados no distrito
e munícípio de Grajau, Estado do Maranhão, numa área de oitenta e oito
hectares e setenta e quatro ares
(88174 ha) , delimitada por um quadrilátero, que tem um vértice à distância de quinhentos metros <500 m) ,
no rumo magnético vinte graus no;"
roeste (200 NW), da confluência do
riacho Extrema rio rio Grajau, e os
lados, a partir dêsse vértice. têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500; m r.
setenta e cinco. graus sudoeste (75°0
SW); mil cento e' sessenta
metros
(1.160 m) , sul (8); mil e cem metros
(1.100 mj , setenta e três graus nordeste (730 NE) ; mil cento e cinqüenta me-

GETULIO VARGAS

Apolanio Sales

DECRETO N.o 19.339 - DE 3
DE AGóSTO.DE 1945
Autoriza o cidadão 'Úasileiro OliveiraPaula a pesquisar magnf3sita, no município de.lCÓ,no Est'!-40 do Ceará.
O' Presidente da República, .usando
da atribuição que lhe. confere O artigo
74,letr.a a, da Constituição e DOS têrmos do. Decreto-Ieí 0..0 1.985,Q.e 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Fica autorízadc o cidadão
brasileiro oliveira Paula a pesquisar
mágnesíta mima área de oitenta e um
hectares (81 ha) , no lugar denominado
Pereíros, no distrito de OrOO, DO IDunJ.cípío de rco. no Estado do Ceará, área
essa .delínutada por um polígono .irregular. que tem um vértice a cento
e dezessete metros (117 m) , no rumo
magnético trinta e um graus noroeste
<310 NW), do forno de cal à margem
da estrada Orós-Lívramento, e os lados, a partir dêssé vértice; -têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: 'dois rn11 e dez metros <2.010
mj , 'vinte graus nordeste (200 NE);
setecentos e quarenta metros (640 .m) ,
cinco graus noroeste (50 NW) ; trezen-
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tos metros (300 m) , seten ta e sete
graus nordeste (77° NE); setecentos e
trinta e cinco metros (735 m) , cinco
graus sudeste (50 SE); dois mn e cem
metros (2.100 mj , vinte graus sudoeste
(20 U SW);

trezentos metros (300 rm ,

sessenta e oito graus

N>V).

noroeste

(68 0
•

JArt. 2,0 Esta autorização é outorgada nos têrmcs estabelecidos no Código de ·Minas.
Art. 3.° O título dauutorteação de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
oitocentos e dez cruzeiros (Cr$ . ',' .
SIO.CO) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrtcultura.
Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contreno.

de

Rio
Janeiro, 3 de agôstc de 1945.
124.Q da Jndependêncía e 57.0 da República-o
oeetrr.rc

os lados, que partem dêsse vértice,
com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros
(600 m) , dez graus nordeste (100 NE) ;
quinhentos metros (500 m) , oitenta,
graus noroeste (80 0 NW) .
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada 'nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$
.
300,0'0) e será transcrito no livro proprío da Dívisâo de Fomento da Produção Mineral 'do Ministério da Agricultura.

Art. 4,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57. 0 da República.

VARGAS

GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

Apolonio Sales

DECRETO N." 19.340 - DE 3
DE AGOSTO DE 1945

DECRETO N." 19.341 - DE 3
DE AGOSTO DE 1945

Autoriza' ocidadiio brasileiro José Gomes Batista de Né a pesquisar quartzo e pedras coradas no municipío de
Ataléia, Estx:u1o de Minas Gerais.

Autoriza o cidadão brasileiro João Gabríel M acari a pesquisar carvão msneral e associados no município de
Oríeties, Estado de Santa Catarina. \

Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.s 1.985; de 29 de
janeiro de 1940 (Oédígo de Minas),
decreta:
o

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão

brasileiro José Gomes Batista de Nê
a pesquisar quartzo e pedras coradas
numa área de tr-inta hectares (30 ha) ,
situada no lugar denominado Lavra da
Antônio Luis, distrito e município de
Ataléía, Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo, que tem.
um vértice a cento e vinte metros 020
m) , rumo cínoüenta graus nordeste
(500 NE) magnético, da confluência dos
córregos Aranã e Duas Cabeceiras, e

O Presídenté da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
'74. letra a, dà Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940.· (Código de Minas>,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Gabriel Macart a pesquisar carvão mineral e associados no
lugar denominado Río Júlio, rio distrito e município de Orleâes. Estado de
Santa Catarina, numa área de mil hectares U :000 haj , delimitada por um
pcltgono que tem um vértice à distância de seiscentos e setenta. metros
(670 m) ~ no rumo verdadeiro cinqüenta e oito graus sudoeste (58 0 S-W) da
confluêncta dos rios "Hipólíto e Júlio.
e os lados, a partãr dêase vértice, têm
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de OlU'O Prêto, Estado de Minas Gerais, -numa área de quarenta e nove
hectares e noventa e cinco ares (49,95
ha) , delimitada por um polígono' Irregular que tem um vértice na confluência dos córregos -da Encardídeíra
e São Sebastião, e os lados, a partir
do vértice considerado, têm os seguinoitocentos e setenta e cinco metros
tes comprimentos e rumos magnéticos:
(6.875 m) , oito graus e trinta rmtrezentos e noventa e nove metros e
nutos nordeste- (80 '30'- NE); mil trevinte e cinco centímetros (399,25 m) ,
zentos e setenta e cinco metros (1.375
trinta e um graus e onze. minutos nom) , setenta e cinco graus sudeste
roeste (31° 11' N"V); seiscentos me(750 SE); cinco mil cento e quinze
tros (600 m) , trinta e seis graus e quametros (5.115 m) , dezesseis graus surenta e cinco minutos nordeste (36°
doeste (16° SW); mil metros (1.000
45' NE); setecentos e quarenta mem) , leste (E).
tros (740 -mi , cinqüenta e três graus
Art. 2.° Esta .autorlzaçâo é outore quinze minutos sudeste (53° 15' SE);
gada nos têrmos estabelecidos no Cóseiscentos metros (600 m) . trinta e"
digo de Minas.
seis graus e quarenta e cinco minutos
Art. 3.° O título da autorlzacâo de
sudoeste (36° 45' SW); trezentos e nopesquisa, que será uma via autêntica
venta e nove metros e vinte e cinco
dêste decreto, pagará a taxa de
centímetros (399,25 m) , setenta e cincinco mil cruzeiros (Cr$
.
co graus e dezenove minutos noroeste
5.000,00) e será transcrito no Iívro.pró(75° 19' NW) .
prío da Divisão de Porríento da ProArt. 2.° Esta autorização é outordução Mineral do Ministério -da Agl'l·' gada nos têrmos estabelecidos no Cócultura.
digo de Minas.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
Art. 3.° O titulo da autorização de
em contrário.
pesquisa, que Será uma via autêntica
Rio de Janeiro, 3 'de agôstc de 1945, dêste decreto, pagará a taxa de'
124,° da Independência e 57.° da Requinhentos cruzeiros (Cr$
'
.
pública.
500,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da ProGETULIO VARGAS
dução Mineral do Ministério da AgriApolonio Sales
cultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de agôsto de 1945,
DECRETO N.' 19.342 - DE 3
124.° da Independência e 57.° da ReDE AGOSTO DE 1945
pública,

os seguintes oomprímentos e rumos
verdadeiros: mil novecentos e trinta
metros' (1.930 m) , sul (8): mil cento
e vinte e cinco metros q .125 nn, oeste
(w); mil e novecentos metros (1.900

~~to~e~~~~~t:~~~~ ~~~~~)~u~~~:

r:i

"Autoriza o cidadão brasileiro Homero
Duarte Simões Lopes, a pesquisar
ouro" no município de Ouro Prêto.
Estado de' Minas Gerais

o.

Presidente da RepúbJica usando
da atribuição que lhe confere artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

°

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Homero Duarte Simões Lopes a pesquisar ouro no, lugar denominados Lajes, no distrito e mumcnãc

GETULIO VARGAS

Apolania Sales

DECRETO N.o 19.343 -

DE 3

DE AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto
Limero a pesquisar argila refratária
e associados no municipio da Capital do Estado de São Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a; da Constituição e nos têr-
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mos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ernesto Lâvrero a pesquisar
argila refratária e associados numa
área de dois hectares e 'sessenta e sete
centíares (2,00G7 ha) , situada no lugar
denominado Vila Lívíero, distrito e
I

município da Capital do Estado de

São Paulo, área essa delimitada por
um polígono irregular místdlíneo, que

tem

um vértice a cinqüenta metros
m) , no rumo magnético setenta e
um graus sudeste (71° SE) • do marco
quilométrico número treze (Km 13),
do caminho do Mar, na rodovia São
Paulo-Santos, e 'os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setenta e
seis metros (76 m) , sessenta e quatro
graus nordeste (64° NE); cento e oitenta metros (180 m) , vinte e sete
graus noroeste (27° NW); cento e quarenta e sete metros (147 m) , sessenta
e quatro graus sudoeste (64° SW). O
lado mistilíneo da poligonal é a margem da estrada Vergueíro, compreendída entre o último vértice e o ponto
de partida.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará. a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no' livro próprio da DiVisão de Fomento (ta Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de agõsto de 1945,
124.° da Independência e 57° da República.
(50

tígo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minaaj ,
decreta:
Art. 1.0 Fica declarada -nula a autorízaçâo conferida ao cídadâo vbraarleiro José Lombardí pele Decreto número doze mil quatrocentos .e onze
(12.411), de doze (12) de maio de mil

novecentos e quarenta e três (1913),
para pesquisar cassiterita e associados no municipio de São João Del
Rei, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
-em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
3-ETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.? 19.345 - DE 3 DE
AGOSTO DE 1945
Autoriza a Companhia Luz e Fôrça
"Santa Cruz" a elevar até a. cota do .

coroamento da barrtutem-oertedouro

de Piraju o nivel rnáxirno das águas
da respectiva reoréea. no município
de Píraiu, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, 'da Constituição, e nos
têrmoa do art. 2.° do Decreto-lei número 2.059, de 5 de março de 1940,
Considerando que a medida, requerida pela emprêsa interessada, foi
julgada conveniente '. pelo Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica,
Decreta:
Art. 1.0 A fim de elevar até à
cota do coroamento da barragem-vertedouro de Piraju o nível máximo das
GETULIO VARGAS
águas da correspondente reprêsa, no
Apolonio Sales
. município de Piraju, Estado de São
Paulo, a Companhia Lua :e Fôrça
"Santa Cruz", com sede na capital do
DECRETO N.O 19.344 - DE 3 DE
mesmo Estado e exploração dê serviAGOSTO DE 1945
ços de eletricidade em vários munícípios dos Estados de São Paulo e PáDeclara nulo o Decreto n.o 12.411, de
raná, fica autorizada a aumentar, até
12 de rnaio de 1943
à cota do citado coroamento, a altura
O Presidente da República, usando
da mesma barragem,no trecho que
da atribuição que lhe confere o arfunciona como sangradouro,
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Parágrafo' único. O auxiliar de CO~
letoria somente poderá entrar em
exercício após a prestação da respectiva fiança.
Art. 3.° Incumbe ao auxiliar de coletoria executar os serviços internos
e externos da repartição, que fhe rorem determinados pelo respectivo coletor.
Parágrafo único. A escrituração do
"Caixa Geral" e dos "Caixas Auxiliares" é da competência dos escrivães,
e, somente na falta dêstes, poderá ser
atribuída aos auxiliares de coletoria.
Art. 4.° Os selos, cuja venda fór confiada ao auxiliar de coletoria, serão
conferidos, e guardados, diàríamente,
pelo respectivo coletor.
Art. 5.° Excepcionalmente, no impedimento simultâneo do coletor e escrivão, poderá o auxiliar de coletoria
Aguas ,
Art.. 3. 0 O presente Decreto entra responder pelo expediente da repartiem vigor na data de sua publicação,
ção, mediante ato expresso .. do Delerevogadas as disposições em contrário.
gado Fiscal, que o comunicará ao SerRio de Janeiro, 3 de agôsto de 1945.
viço do Pessoal.
124.° da Independência e 57.° da ReArt. 6.° O auxiliar de coletoria náo
pública.
poderá servir em coletoria onde tenha
GETULIO VMl.GAS.
exercício o seu cônjuge ou parente,
Apolon~o saue«.. consangüíneo ou afim, até o segundo
grau.
Art. 7 ~o· O Departamento AdminisDECRETO N.' 19.346 - DE 4 DE
trativo do Serviço Público fixará as
AGOSTO DE 1945
condições de admissão do auxiliar de
coletoria:
Altera as Tabelas Numéricas OrdináParágrafo único. A admissão rerias de Extranumerário-mensalista
cairá, preferentemente, em candidato
das Delegacias Fiscais do Tesouro
do sexo masculino.
Nacional nos Estados e dá' oinroe
Art. 8.° Mediante autorização da Deprovidências
legacia Fiscal a que estiver subordiO Presidente da' República, usando
nado, o Coletor retirará, mensalmente,
da atribuição que lhe contere o artida renda arrecadada, a Importânea
go 74, letra a, da Constituição, de- relativa ao salário do auxiliar de cocreta:
letoria e por esta forma efetuará o
Art. 1.° Fica criada, conforme ao le- respectivo pagamento, fazendo-se, OPOl"4
Iação anexa, em cada uma das Tabelas
tunamente, a' classificação da despesa.
Numéricas Ordinárias de Extranume- de acôrdo com as dotações que para
rário-mensalista das Delegacias Fis- êsse fim forem consignadas no Orcais do Tesouro Nacional, do Minis- çamento ou em créditos adicionais.
tério da Pazenda.. a .séríe funcional
Art. 9.° A despesa com a execução
de Auxiliar de Coletoria, cujos ocupan- do disposto neste decreto correrá, no
período de 1 de agôsto a 31 de dezemtes servirão, obrigatoriamente, nas cobro dêste ano, à conta do crédito suletorias federais.
Art. 2.° Compete ao Delegado Fiscal plementar aberto pelo Decreto-lei nú...
mero 7.830 de 4. de agôsto de 1945.
distribuir os auxiliares de coletoria
pelas. respectivas coletorias, movimenArt. 10. ltste decreto vigorará a partando-os como fôr necessário.
tir de 1 de agôsto de 1945.

Art. 2.° Sob pena de caducidade
da presente autorização, a interessada
obriga-se a:
!<
I _ Registrá-la na Divisão de .águas
do Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério da Agricultura, dentro de trinta (30) dias a
partir de sua publicação.
. II -c- Apresentar, à mesma Divisão,
dentro do prazo de noventa (90) dias,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos respectivos.
In - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. -Os prazos, n
que se refere êste artigo, poderão ser
prorrogados, por ato do Mínistrc da
Agricultura,
ouvida a
Divisão de
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Art. 11. Revogam-se as disposições
em contrário.

ESTADO DO PIAUI

Rio de Janeiro, 4 de agôsto de 1945,
124.° -da Independência e 57.0 da República.
.
GETULIO VARGAS.

1

IAuxiliar de Co- \
J.: ieto.r~~

A. de Souza Costa.

2

[

3

[

Tabelas numéricas ordinárias de extranumerário-mensalista, das Delegacias Fiscais do Tesouro Nacioruü:

I

1

i.leloria

/

2

1....
1,.

1
1

4.

; I::::::::: ::1

Co- \

.letO.ria .... 1

V

IV

IAuxiliar de Co- \

Número
de
Série funcional Referência
funções

I.

.. i

ESTADO DO CEARÁ

ESTADO DO AMAZONAS

1

VI

'" [

--6-[

MINI8TI'RIO DA FAZENDA

: Auxiliar de

. . . . _li

V

IV

- :-1"1
-!

-2-:I..··i

IX
VIII

VII
VI
V

IV

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

1

ESTADO DO PARÁ

7I

V

jAuXitiar de Co- \
1

2

I.... .l~to~~a.

--6-:
3

. .. [1

•............... 1

[..

..

"!

I

IV
VI
V

IV
ESTADO DA PARAÍBA

II Auxilio,T d'" Co- I,'

"STADv DO MARANHÃO

~ I: :l~tor~a.:::: I
VI
V

IV

I...
I...
5 I...
-~15-11
3
4

.
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[
,.!
[
I

VIII

VII
VI
V

IV
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ESTADO· DO ESPÍRITO SANTO

ESTADO DE PERNAMBUCO

. I Auxilim
:;úrnero
, .
de
Série funcional Referência
funções -

I .

I.le.t~ia./

: 1::::::::::1
--2~-1·-1::: :'::::::::::::1

2

--8-1
VIII
VII
VI
V

1

VI
V

IV

DE J ANEla0

Auxiliar de Co- \
letoria
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3
5
7
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1I

ESTADO DO RIO

IV
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I

1
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5

I
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IAuxiliar de Co- I
1
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I

1

'. II

de Coletoria

IX

virr

VII
VI
V
IV

_

ESTADO DE SÃO PAULO

2

I.letoria...
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4

I

I
1

V
IV

i

15 I
20 I

.11

1

1...........••.•. 1

-2-1

I

12& I

V
IV

2
3

6
8

I

.

1•............... 1

I······ ······1

1•.•............• 1

-2-0'-1

I

VII
VI
V

IV

I

ESTADO DO PARANÁ

!I Auxiliar
de Co- \
íetorui
1•............. 1

[

IX

VIII

Número
de
Série funcional Referência
funções

ESTADO DA BAHIA

1

.

_:o~o.t:::::::::::I.

IAuxiliar de Co- \'
1.1etoria...

I
CO-I
íetorte

Auxiliar .de

19 :::::::::::::\

ESTADO DE SERGIPE

1

!

IAuxiliar de Co- \
VIII
VII
VI
V

IV

1

2

I
letoria
1..............•. 1
I
.

31··············.·1

6
8

1. . . . . . . . . . . . • • • . 1

I..

---I
20

············1

II

VIII

VII
VI
V
IV
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ESTADO DE SANT."

ESTADO DE MATO (}ROSSO

CATARINA

IAuxiliar de co-I'

II Auxiliar
de Co:- \
letoria
1

2

4
6
__
9
22

1·············'0I
1•.............• 1
I
···1
I
.

-I

.

VIII
VII
\TI
V

IV

1

l.

2

i

5

1

!.~t~~~~

1

VI
V

1

IV'

1

,

I

--a-'I

I

_ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO N.o 19.347 -

DE 4 DE

AGOSTO DE 1945
IX
VIII
VII
VI
V
IV

o

ESTADO DE !IUNAS GERAIS

Auxiliar de
íetoria

I

22
_______
27

91

I"

· • · · · · ..

1............•••• 1

1··········· .....
1

creta:
IX
VIII
VII
.'1
V
IV

I
ESTADO DE

GoIÁs -

IAuxiliar de Co- \

~

4

!

tetoria

1:::::::::
I
..

--7-1

I

1

Presidente da República, usando

da atribúíçâo que lhe confere O artigo 74, letra a, da Constituição, de-

co-I

·····.1
a I··········· .···.1
12 1
: •• 1
1'/ I···· ·
1
fi

Altera as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista da Secretaria' de
Estado do j1inistério das Relações
Exteriores.

VI
V
IV

'

Art. 1.0 Ficam alteradas, conforme

a relação anexa, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista da Secretaria de Estado do Ministério das- Relações Exteriores.
Parágrafo único. A função transformada continuará preenchida pelo
seu atual ocupante Antônio de Oliveira- Pinto Júnior.
Art. 2.° aste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 4 de agôsto de 1945,
124'.° da Independência e 57.0
da
República.
GETULIO

VARGAS

P. Leão Veloso

MINISTJ>RIO DAS RELAÇõES EXTERIORES
SECRETRIA DE ESTADO

Tabela Numérica Ordinária
~

<

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número I
de
funções

Número

I

Séries funcionais

Referência

I

I
funções

Tabela

de

Referência

Séries funcionais

I

I

I

1

IServente ........ . . . .

I

(

IX
.

Supl.

1

I

1

i5

IX

j

I

e
.~o

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número 1

I

~

Tabela Nrunéríca Suplementar

SITUAÇÃO ATUi\L

de
funções

. . ... . .... ..... .... .. I
Armazenista

I
~

Tabela

Número
Séries funcionais

Referência

Tabela

de
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

I
3
3
9
11
-

Servente ............

XI
X
IX
VIII

Servente ............
Servente .......... ,'
Servente . . .

...... I
"'

Supl.
supi.

Supl.
Supl.

3
3
9
11

Servente ..... , ......
Servente ... .
Servente .... . .
Servente ..
~-

XI
X
IX
VIII

't,.,"
.W·~

g:
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DECRETO N.O 19.348 - DE 4 DE
AGOSTO DE 1945
Cria junções na Tabela Numérica Ordinária .ae _Extranumerário-mensalista da Faculdade Nacional de Me..;
dicina, da Universidade do Brasil,
do Ministério da Educação e Saúde, .
e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a. da Consttiuíçâo, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, I na Tabela
Numérica- Ordinária de Extranumerárlo-mensalísta da Faculdade Nacional
de Medicina, da Universidade do Brasil, do Ministério da Educação e Saú-

de, cinco funções de desenhista, referência IX.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 39.000,00 (trinta e, nove
mil cruzeiros) anuais, correrá à conta
da Verba 1 - Pessoal, Consignação l i
- Pessoal Extranumerário, Subconaígnaçâo 05 - Mensalistas, Anexo número 15 ~ Ministério da Educação e

Saúde .:....- do Orçamento Geral· da
República para 1945.
Art. 3.° nste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 4 de agôsto de 1945,
124,0 da Independência e 57. 0
da
República.
GETULIO . VARGAS

Gustavo Capanema

do Ministério da Justiça
Interiores:

e Negócios

I - na relação das repartições, suprime-se a Escola João Luís Alves,
órgão do Serviço de Assístêncía a Menores;
II - os cargos isolados, de provimento em comissão, de Diretor, pasam a figurar apenas na lotação permanente, com o total de 33, suprimiudo-se 1 da" lotação permanente da Escola João Luís Alves e outro da lotação suplementar do Departamento
do Interior e Justiça;
III - fica incluído, na lotação permanente, um cargo isolado, de provimento em .comíssão, de Chefe de SerViço, e lotado no Serviço de Comunicações do Departamento de Administração;
IV - ficam transferidos para os órgãos do Serviço de Assistência a Menores abaixo mencionados, os seguintes cargos constantes da lotação numérica da Escola João. Luís Alves:
a) para o Instituto Profissional 15
de Novembro:
Lotação
Perma- Suple'nente mentar
o
Cargo isolado efetivo:
Professor
.
5

Cargo de carreira:
Artífice
.
Auxiliar do Ensino .
-.
Servente
Trabalhador . .
.

1
2
4

6

b) para o Serviço de Assistência a

Menores (sede):
DECRETO N.O 19.349 - DE 4 DE
AGOSTO DE 1945

Altera a lotação do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe comere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam introduzidas as seguintes alterações na lotação numérica das repartições atendidas pelos
Quadros Perman.ente e Suplementar

Cargo isolado efetivo:
Diretor .
Cargo de carreira:
Almoxarife .
1
Artífice.
Atendente .
Auxiliar de Ensino....
Dentista .
Farmacêutico".
Motorista .
'Servente .
Trabalhador .

1

2
1
1
1
1
2
2
10

V - com as alterações dos itens
anteriores, passa a lotação numérica
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dos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da - Educação e
Saúde a - figurar com 7.535 cargos,
sendo 6.065 na lotação permanente e
1.470 na lotação suplementar.
Art. 2.° zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de agôsto de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.

DECRETO N.' 19.350 - DE 6 DE
AGõSTO DE 1945
Revoga o decreto que concedeu à"Companhia Acumuladores prest-OLite", autorização para funcionar na
República e cassa a respectiva Carta.

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima
"Companhia
Acumuladores
Prest-O-Lite", com sede na cidade de
Wilmington, Delaware, Estados Unidos
da América, e tendo em vista a resolução votada na assembléía da sua Díretorta, na reunião realizada a 11 de
fevereiro de 1938, no sentido de (-Dcerrar as suas operações no Brasil,
decreta:
.
Artigo único ~ Fica revogado o decreto número 131, de 31 de outubro
de 1934, pelo qual se concedeu à sociedade anônima "Companhia Acumuladores Prest-O-Lite" autorização para
funcionar na República e cassada a
respectiva Carta.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1945.
124.° da Independência e F.l7. ° da
República.

_

GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filí1o.

DECRETO

N.? 19.351-DE 6 DE AGÔSTO
DE 1945

Concede à sociedade anônima "Lentneric S. A., Inc.", autorização
para funcionar na República.

O Presidente da República, a-tendendo ao que requereu a scctedede
anônima "Lentheríc S. A. Inc.", decreta:

Artigo único. E' concedida à sociedade Anônima "Lentherlc S. A.
Inc. ", .com sede na cidade de Wilmíngton, Condado de New Oaatle,
Estado de Delaware, Estados Unidos
da América, autorização para runcíonar na República, com o Capital de
ors 2.925.000,00 e com os estatutos
que apresentou, mediante as cláusulas que êste acompanham, assinadas
pelo Ministro de Estado dos Negocíos
do Trabalho, Indústria e Comércio,
ficando a mesma sociedade obrigada
a cumprfr integralmente as leis e regulamentos em vigor, OU que venham
a vigorar, sôbre o objeto da referida
autorização.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de J945,
124,0 da Independência e 5-7.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre

Marcondes

Filho.

CLAUSULAS QUE ACOMPAN!L~M
O DECRETO N.' 19.351, DESTA
DATA.
I

A sociedade anônima "Lenthertc
S. A., Inc." é obrigada a ter permanentemente um representante geral no Brasil, com plenos e ilimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se
suscitarem, quer com o Govêrno, quer
com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela
Sociedade.
li

Todos os atos que praticar no Brasi! ficarão sujeitos unicamente às res-
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pecttvas leis e regulamentos e à jurisdição de seus Tribunais judiciários

ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida Socledade reclamar qualquer. exceção, funda-

da em seus estatutos, cujas dtsposíçôes não poderão servir de base para
qualquer reclamação concernente à
execução das obras ou serviços a que
êles se referem.

m
Fica dependente de autorização do
Govêrno qualquer alteração que fi,
Sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-á cassada a autorização
para funcionar na República se infringir esta cláusula.
IV

Fica entendido que a autorfzacâo é
dada Bem prejuízo do principio de
achar-se a Sociedade sujeita às disposições de direito que regem as 'Sociedades Anônimas.

v
A infração de qualquer das cláusulas para a qual não esteja cominada pena especial será punida com
a multa de mil cruzeiros (Cr$
1.000,00) a cinco mil cruzeiros (Ol"S
5.000,00) e, no caso de reincidência,
com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual
baixam as presentes cláusulas.,
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1945.
Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N." 19.352 - DE 6
DE AGõSTO DE 1945
'Concede â sociedade Gilette Safety'
Razor Company 01 Brazil autorização para continuar a funcionar
na República.

O Presidente da República, atendendo' ao que requereu a sociedade
Gillette Safety Razor Company of
Brasil, autorizada a funcionar pelo
Decreto número 17.259, de 24 de mar-

ço de 1926, e a continuar a funcionar
pelos Decretos n. Os 19.836, de 8 de
abril de 1931, 10.008, de 16 de julho
de 1942 e 15.631, de 23 de malode
1944, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Gillette Safety Razor Compa.,
ny of Braztl, com sede em Wtlmtng. ton, Condado de New Casttle, Estado de Delaware, Estados Untdos da
América, autorização para continuar
a funcionar com a redução (lo capital, destinado às suas operações nó
Brasil, para 'Cr$ 7.675000,00 (sete
milhões e seiscentos e setenta e cinco
mil cruzeiros), de acôrdo cem a resolução da diretoria, aprovada em 27
de dezembro de 1944, ficando a aludida sociedade obrigada a cumprir ín-,
tegralmente as leis e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1945,
124. ° da Independência c 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

Alexandre M arconàes Filho

DECRETO N.o 19.353 - DE 6 DE
AGõSTO DE 1945.

Concede à Pullman-Standard Car Export Corporation autorização para
continuar a funcionar na República.
O Presidente da República, ate~'dendo ao que requereu a sociedade anônima Pullman-Standard Car Export
Corporation, com sede em Pittsburgh,
Pennsylvania, Estados Unidos da América, autorizada a funcionar na República pelo Decreto n.? 9.855, de 6 de
novembro de 1912,' e a continuar a
funcionar pelos Decretos n.cs 10.215,
de 15 de maio de 1913, 13.924, de 17 de
dezembro de 1919, e 19.861, de 15 de
.
abril de 1931, decreta:
Artigo único. E' concedida à Pullman-Standard Cal' Export Corporation autorização para continuar a funcionar na República com a redução do
capital destinado às suas operações no
Brasil, para quatrocentos mil cruzeiros (Org 400.000,00), conforme resolução. da diretoria, em 19 de outubro de

ATOS
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1944 e declaração do seu representan-

geral no Brasil, ficando a aludida
sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor,
011 que venham, a vigorar, sôbre o objeto da referida" autorização.
Rio de Janeiro, 6 de agôsbo de 1945,
1240 da Independência e 57° da República.
tp

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.' 19.354 - DE 6 DE
AGOSTO DE 1945
Aprova projetos ~ e orçamentos para
modificação do traçado de varictntes da Estrada de Ferro São Luiz
'I'erezina.

O Presidente da República, usando
da "atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição,' de"ereta: .
Artigo único. Ftcam aprovados os
projetos e orçamentos que com êste
baixam rubricados pelo Diretor Geral
do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, na importância total
de Cr$ 9.628.605,10 (nove milhões. seíscentos e vinte e oito mil- seiscentos e
cinco cruzeiros e dez centavos), para
modificação do traçado das variantes
da Estrada de Ferro São Luiz 'I'erezina, entre os kms , 94 e 237 da linha
em tráfego dos seguintes trechos:
Ooroatá - Maracajá .. 4.150.739,00
Jundiai - Kelru .:... 3.994.797,60
Variante - Santana ...
899.062,80
Variante' - Monte Ale584.005,70
gre . .
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.' 19.355 - DE 6 DE
AGOSTO DE 1945
Declara perempta a concessão dada à
Rádio Sociedade Mantiqueira, pelo
Decreto n.o 113, de 5 de abril de
1935.

: O Presidente' da República, usando
da .atríbuíçâo que lhe confere o arCol. de Leis -

VaI. VI
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a da Constituição', e
tendo em viste o que' .consta do processo n.o 16.851~45, do Departamento
de Administração do Ministério da
Viação e O~ras Públicas, decreta:
Art, 1.0 De acôrdo com o § 2.°, da
cláusula IX, das que baixaram com
o Decreto n.c 113, de 5 de abril de
1935, declara perempta a concessão
dada pelo referido decreto à Rádio
Sociedade Mantiqueira, com' sede na
cidade de Cruzeiro, Estado de São
Paulo, para estabelecer uma estação
destinada a executar o serviço' de radiodifusão.
Art. 2.° Revogam-se as dísposíçêes
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República. tígo 74, letra

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N." 19.356 ~ DE 6 DE
AGOSTO DE 1945
Declara de utilidade pública os terrenos de marinha, necessários às obras
portuárias de Itajai, no Estado, de
Santa Catarina.

O Presidente. da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74 netre a da Constituição, e de
acôrdo com o art. 6.° do Decreto-lei
número 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Artigo único. Ficam declarados de
utilidade pública' os terrenos de marinha necessários à execução das obras
portuárias de Itajaí, Estado de Santa
Catarina, compreendidos na zona
abrangida pelo projeto aprovado pelo
Decreto n.o 13.558, de 30 de setembro
de 1943, e indicados na planta, que a
êste acompanha, devidamente· rubricada.
Rio de Janeiro, e de agõsto de 1945,
124.°, da Independência e 57.° da República.
GETULIO V ARGM?

Joáo de Mendonça Lima.
F. 19
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DECRETO N.' 19.35~ - DE 6 DE
AGõ!3TO DE 1945
Altera

Q

Decreto n.o 8.887> de 2 de
março de 1942

Q Presidente da -República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 74, letra a" da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0 Os artigos 44 e 45 do Decreto número 8.887, de 2· de março de
1942~ que aprova o Regulamento para
os' Centros de Preparação de Oficiais
da Reserva, passam a ter a seguinte
redação:
"Art. 44. Concorrem à matrícula
no Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva tanto os convocados que
pelas disposições vigentes sôbre o
Serviço Militar são obrigados a essa
matricula, como, se ainda houver
vaga, os candidatos voluntários."
"Art. 45.

São condições para

Art. 2.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da
República.
,
GETULIO VARGAS

Eurico G. Dutra

DECRETO N.o 19.358 -

DE ,6 DE
AGõSTO DE 1945

a.

matrícula no Curso Preliminar:
a) ser brasileiro nato, ter mais de
17 e menos de 26 anos de idade, referidos a 15 de dezembro do ano da
matrícula e' comprovados mediante
certidão de idade em original;
b) ter licença dos pais ou tutores
se menor de 18 anos;
c) apresentar'documento que prove ser diplomado por instituto de
enaíno superior ou aluno de tais institutos;
,
à) ter boa conduta, comprovada
mediante atestado passado por autoridade policial competente;
e) ter saúde e robustez física comprovada em' inspeção de saúde:
j) apresentar atestado, de, vacina
contra varíola;
g) pagar a taxa e depósito na importância total de Cz:$.· 3.0,00 (trinta
cruzeiros), como. estabelece o. artigo. 101 e. parágrafo único dêste Re-

guiementc.

cular- nos Centros de Preparação de
Oficiais da Reserva.
§ 3.°, Os sargentos reservistas de
La categoria, alunos de institutos de
ensino superior ou diplomados por
êsses institutos, serão matriculados
diretamente no 2.° ano da respectiva arma, desde que satisfaçam as
demais condições exigidas para a
matricula."

§, 1.0 somente serão. aceitos certüicados, atestados e diplomas passados por estabelecimentos de ensino, oficiais ou reconhecidos.
§ 2.° Os' candidatos já expulsos
de qualquer escola de formação de
reservistas. - Tiro. de. Guerra, Escola de Instrução Militar, Unidades,
Quadros -não poderão se matri-

Declara de utilidade pública para desapropriação, os imóveis situados em
Pôrto Alegre, ,Estado do Rio de
Grande do Sul

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 74 letra a, da Constdtuição, e deacôrdo com o art. 6.°, combinado com
o art. 5.° letras a, b e d, do Decretolei n." 3.365 de 21 de junho de 1941, deereta:
Art. 1.0 São declarados de utilidade
pública, para desapropriação, os ímóveíe ~ benfeitorias nêles existentes 5!tuados. à Rua Dr , Timóteo, n.c 639 e
à, Rua Felipe de Oliveira n.c 1.353, em
Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, pertencentes, respectivamente,
aos 81'S. Eduardo de Assis e. Paulo
Duran, cujo valor total é estimado em
Cr$ 936.280,00, tudo conforme consta
do processo protocolado sob. o nume1'0 DO. 2.333-45, na Diretoria de Obras
do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.0 Os imóveis. em apreço destinam-se a residências de oficiais da
5. a Zona Aérea.
Art. 3~o A despesa resultante correrá. 11, conta da: alínea p do. Decreto..lei
fio.O: 6.967.,.A, de 17 de outubro de 1944.
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Art'. 4,0 O presente Decreto-Ieí entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as dispostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de. 19~5,
124.° da Independência e 57~0 da República.
GET1JDIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N.' 19.359 ~ DE 6 DE
AGOSTO ·DE 1945
Exclui do regime de fiscalização a ezaprêsa que menciona, e dá outras providênciàs

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere art. 74,
letra a, da Constituição, e tendo em
visto o disposto nos arts. 4.° e 7.° -do
Decreto-lei n.v 4.807, de 7 de outubro
de 1942, e no art. 4.°, parágrafo único,
do Decreto-lei n.v 5.661, de 12 de julho
de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica excluída do regime de
fiscalização pelo? Govêrno, a Fábrica
Ipu-Artefatos de Tecidos, Couro e Metal S. A.,. com sede em Nova l"ri.
burgo, no Estado' do Rio de Janeiro
cessando as atribuições do fiscalno~
meado.
Art. 2.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua punlicaçâo.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da R~Jpú~
blica.

o

GETULIO VARGAS.

A. de 'Souza Costa.

DECRETO N.' ,19.360 - DE 6 DE
. AGOSTO DE 1945
Exclui do. regime de fiscalização a
emprêsa que mencione. e dá outras
providências.
.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artd-

go 74, letra a, da Constituição, e tendo

em vista o disposto nos arts. 4.° e 7.0
do Dccreto-Iei n,c 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.°, parágrafo
único', do Decreto-Ieí n.? 5.661, de 12
de julho de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica excluída do regime de
fiscalização pelo Govêrno a firma Kircher, Htllmann & Oomp., com sede em
Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, cessando as atribuições do rts- .
cal nomeado.
Art. 2.° O presente Decreto entrará.
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1945,
124.°da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.' 19.361 - DE 6 DE
AGOSTO DE 1945
Exclui dos efeitos do Decreto-lei número 4.166, de 11 de março de 1942,
a pessoa que menciona, e dá outras.
providências.

o Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo' 74, letra a, da Constituição, e tendo'
em vista o disposto nos arts. 7.° do
Decreto-lei n.c 4.807, de 7 de outubro de 1942, 1.0 do Decreto-Ieí número 5.661, de 12 de julho de 1943, e 5.°
do Decreto-lei n.c 5.777, de 26 de
agôsto de 1943, decreta:
Art. 1.0 Ficam excluídos dos efeitos
do Decrete-lei n.c 4.166, de 11 de' março de 1942, os bens e direitos pertencentes a Ludwig Mayer ou Louís
Mayer, de origem alemã, naturalizado
norte-americano..
Art. 2.° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de -Janeíro, 6 de agôsto de 1945,
124.0 da Independência e 57.0 da República.
'
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.' 19.362 - DE 7 DE
AGOSTO DE 1945

ADM:INISTRAÇAO DO PORTO
DE LAGUNA

Cria a Tabela Numérica Ordinária de
Extranumerário-mensalista da Alfândega de Jaguarao e dá outras
providências.

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA DE
MENSALISTAS

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, com duas
funções de Marinheiro, referência m,
e uma função de Foguista Marítimo,
referência V, a Tabela Numérica Ordinária de Blxtranumerárío-mensalista da Alfândega de .Jaguarão.
Art. 2,° A despesa com a execução
do disposto neste Decreto correrá à
'Conta do crédito suplementar aberto
pelo Decreto-lei
agôsto de 1945.

N:'. \ Séries funcionais

funções I

I

Refe-

rên :
eia

I
a) Funções em Co. missão

II
- c -r $-

Superintendente. \ 4.000,00

1

Chefe de Divisão :\

n.c 7.837, de 7 de

35

\
b)

Art. 3,° zate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1945.
124.° da" Independência e 57.° da

Séries Funcionais
Amanuense

23
21

República.

Refe-

rên

Séries. runcronate

GETU:G!O . VARGAS

ela,

A. de Souza Costa
Amanuense-auxiliar

15
14
13
12

1

DECRETO N.' 19.363 - DE 7 DE
AGOSTO DE 1945
Aprova novas tabelas numéricas de
mensalistas e diaristas da' Administração do PÓTto de Laguna.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-'
tigo 74, letra a, da Constituição, de-

ereta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as ane-".
xas tabelas numéricas de mensalistas
e diaristas da Administração do Pôrto
de Laguna. em substituição às que
acompanham o Decreto n.c 15.462, de
3 de maio de 1944.
Art. 2.° üste Decreto-lei vigorará
a partir de 17 de maio de 1945.
Rio de Janeiro•. 7 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima

3
4

6

141
Armazenista

2
3
5

12
11
10

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

9

6
16
Auxiliar de Escritório
2
3
4
6
9

12
. 36

.....................
................. : ..

11
10
9
'

8
7

6
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I Auxiliar

I
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.
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.
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I
I
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-H····················
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---'--

I

I

nais

I

Contabilista
..............

Inspetor Geral \
Tráfego
I

ao

I

1

Z5

1

I
1

Contabilista12

Contra Mestre
..............

1

23

1
1

~

I

1

Desenhista

I

I

11··· .. ····· .. ····1
---I
I
1 I
,I

13

--1

I

I

--1-1
--:-:-j

I

Engenheiro

1

I

I

5

·[

-I

1

,

I

I

Maquinista

I

I

1

:1

IMaquinista Es- \
I...pem.al~~do. . .

1
1

I
Maquinista de

I... R.ebocador. . .
M ensooetro

I Mestre
Geral
de Oficina
1

:1

Guarda

I

1

!
I

7

19

I

,

\,

4

11

I
29

I1

1

a

1

1

--

I

I

11

I
I

29

19

:1

- :-1"

•

12

1

--1-1
19

15

II

1

1

Usina

1

1

--1-1
1

I.

1

,

1Encarregado de II
1

11

--1-1
1

1

21

xiliar

--I-I[

auxiliar
..............

1

1

tnepetor-nu-

I

1

\

.~---!----

1

1

.

I ReferênCIa

,

I

I

Mestre. de Car-l

I

pintaria

- :-1........ ·· ......\

19

294

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Número
de funções

I
I
I
I Séries Puncío- I Referência
1
nets
I
I
I
1

Salâ.rio

Denominação

1

I

de,

I

.

I
--------'-:-I········:·······\
II
1

15

diárto
Or$

ções

I
Mestre
Linha

1

N.Ode
fun-

1

I
I

.!ligia de Re-l

bocador

7

1 .........••....• 1

--1-1

I

Mestre de Re- \
õocadoT

1

1. . . . . . • • . . . • • .

1

I
I

I
I
I
I
I

--1'-1

Praticante de

,\

I

1

~-1-1

:1

I

Prático de En-

I
I

genharia

t

\

/

I

I

I
I
I . Servente I
I
' I

1 1..........•..... 1
2 1..•.•.........•. 1
-~'-I
I
3 I
I

I
I
I

1

1

--1\

1

Tesoureiro
,

N.ode

8

8

ors

5

6

1 .

\ Atracador .:

Carpinteiro 1."
Carpinteiro 2.'

1

7

Salário
diário

Denominação

5

..
..

18,00

28,00
24,00

I

I Ajudante de Car-

i

pinteiro ... . . .. . . ,

20,00

I

;I

1

I

Caldereíro La ....
Caldereiro 2.3. ....

28,00
24,00

Ajudante de Caldereiro .........

20,00

I
25

2'

11

1

8 \ Oarvoeíro

15
1

1

I

funçôes

IT~soureiro-au\
síuar
_______
1__

29

TABEL~' NUMÉRICA DE DIARISTAS

I
I
I

.. 1

Contabilista

6

I

__
1_/
1

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR DE
MENSALISTAS

I

Trá/ego

1.•.............• 1

1

19

\

i

........

I

Eletricista Ohefe·1

18,00

28,00
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I

N.'de I
fun- I Séries Funcionais
cões I

N.ode
Rerefên-

ções

I
I
I
11 Eletrícísta-ajudanI tel.'
.
2 I Eletricísta-ajudan_~--,I-=-~te~ 2.'

3

I Fe~tor

5 ' Feitor

1.:
2.

.

/1

2

I Ferre~ro.,

1.:
2.

Ferreiro
Ferreiro 3.a

3

.

,
..
.

28,00

20,00

25;60

24,00
20,00

24;00

24,00
22;40
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'I

.

--~-

Ajudante <le Fel':"
retro ...........

7

4

Foguista de Locomotiva .........

I

.éfuuante de Mecânico
.

Foguista 1.' ......
Foguista 2.' ......

2

I Moço

"1

18,00

1

I

········1

24,00

1

I Motorista Mecânico]

32,00

2

A;Udantede Moto-I
rísta
1

1

Operário de Plaina

de convés

Modelador

24,00
20,00

La

\ Frezador

24,00

1

[

.

20;00

2.0. ...•••...•..••
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1 . Operário' de Plaina
1

I Fundidor
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I
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I
6
8

5
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I
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Denominação
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18,00

Ajudante de Feitorl

5

3

,
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I
I
I
I
I

28,00

1 I Pedreiro La ., .'.' .•1
4 1 Pedreiro 2.a

,Ftl~:1

20,DO

1

1
4
5
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3
3

Manobreiro 1.' . , '
Manobreíro 2," ...

20,00
18,00

1

1

1

3
2

Ajudante, de
didor .. ..

Maquinista La .....
Maquinista 2.30 ....
Marinheiro .......

I

.

28,00
24,00
20,00

1

I Soldador

La

Soldador 2.0.

.

'I

28,00
24,00
40;00
28;00
20,00

2
3

a

Torneiro 1.
Torneiro 2.ll.

••.. -•• 1

.

24,00

22,40
17;60

150

50

I Trabalhador
1.' ··1
Trabalhador 2.0. ••

17,60
17,00
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DECRETO N.ti 19.365 -

DECRETO R" 1G.364 - DE 7 DE
AGOSTO DE 1945
Altera e transforma em § 3.° o § 2."
cID art. 9.0 do Reçimentc da J.A.L.
E.~ que baixou cprcnxuia pelo Decreto n.o 15.188. de 29-3-944, bem
como acrescenta novo parágrafo ao
referido artigo.

o

Presidente da República, usando

da atribuição Que Ihe confere o ar-

tigo 74, letra
ereta:

a,

da Constituição, de-

Art. 1.0 O art. 9.° do Regimento
da Junta de Ajuste dos Lucros Extraordíriártos (J A.L.E.), que baixou
aprovado pelo Decreto n,? 15.188, de
29-3-44, passa a vigorar com a seguin-

te redação:
Art. 9.° Da cecisao proferida nos

DE 7 DE

AGOS ro DE 1945

'Suprimt3 cargo extinto

o Presidente da: República, usando
da atribuição que lhe confere o artigc 74, letra a. da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.", alínea n. do Decreto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo
da classe B da careríra de Servente,
do Quadro Especfa.I do Ministério da
zduceção e Saúde. vago em 'virtude
da exoneração de Edgar Vieira da
Cunha, deven 'ío i:1 dotação correspondente ser levada. a crédito da-contacorrente do mesmo Quadro do retendo
Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.

têrmos do artigo anterior caberá
apenas uma vez, pedido de reconsideração para a J .A.L.E.
§ 1.° O prazo para o pedido de
reconsideração será de vinte (20j
dias contados da data da publicação de resumo do Acórdão no
Diário Oficial.
§ 2.° Em casos excepcionais, o Mtnistro de Estado dos Negócios da
Fazenda- podere levantar perempção
porventura ocorr-oa na apresentação
de pedido de reconsideração.

Altera a lotaçao do Ministério da- .Justsça e Negócios Interiores.

§ 3.° O pedico de reconsideração
só poderá ser apresentado mediante

da atribuição que lhe confere o ar-

prova do depósito, feito na Recebedoria do Dtstrtto Federal, de quantia igual ao impõsto em litígio, salvo
casos excepcionais em. que o Ministro de Estado dos Negócios da Fa~
zenda tenha autorizado prestação de
fiança idônea
,>Art.

2.0

ltste Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as díspostçôes em contrário.
Rio de Janeiro. 7 de agôsto de 1945,
124 ° da Indepecdêncía e 57.° da República.
GETUUO VARGAS.

.ti. de' Souza Costa.

Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1945,
124 o da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

<"T'ustavo Capanema.

DECRETO N." 19.366 - DE 7 DE
AGÕSTC DE 1945

O

Presidente da República, usando

tigo 7( letra a, da Constituição; deGreta:
Art. L° Ficam introduzidas as seguintes alteraçó..~S na lotação numéríca dos Quad!:'0s Permanente e Suplementar do 'Ministério da Justiça e
Negócios Inter-ores:
I - os cargos isolados, efetivos, de
Marinheiro, na lotação suplementar,
ficam reduzidos a 6, suprímídoa.é cacgos na lotação suplementar do Deparnmento Federal . de segurança PÚblica;
II - a carreira de Maquinista-marítimo, na lotação suplementar, fica ele"adapara 16 cargos, aumentados !
cargos da mesma carreira no Departamento Federal de 'Segurança Pública;
j

ATOS. DO' PODER EXECUTIVO'

DI . . . :. . a carreira de Artífice, na 10_tacâo suplemeutar , fica reduzida a 53
Cl1rgos, suprímtdosB cargos da mesma
carreira nas seguintes rep<\:rtições:
Departamento' Federal de Segurança Pública
3
polícia Militar do Distrito Federal
2
serviço de Assístência a Menores
Escola João Luiz Alves
2
Instituto Proftsslonal Quinze de
Novembro
1
IV -'- com as alterações dos itens
anteriores, passa a lotação numérica
dos Quadros Permanente e Suplementa» do Ministério da Justiça e Negócios Interiores fi. figurar com um total
de 7.536 cargos, sendo 6.065 na lotacção permanente e 1.471' na lotação
suplementar.
Art. 2.° :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, recegadas as dtspcsiçôes erncontrário.
Rio de Janeiro 7 de agõsto de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.

DECRETO N.' 19.367 - DE 7 DE
AGOSTO DE 1945
Dispõe sôbre as Tabelas Numéricas,
Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista da Divisão do
Ensino Comercial, do Ministério da
Educação e Saúde, e dá outras providências.
.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artd-

gc 74, letra' a, da Constituição,

297
de-

ereta:
Art. 1.0 Ficam substituidas, pelas
que acompanham' êste decreto, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de .crxtranumerário-mensalísta da Divisão do Ensino Comercial,
do Departamento Nacional de Educação, do Míntstérío da Educação e
Saude,

Parágrafo único. A Divisão do Pessoal do Ministério publicará, no órgão
oficial, dentro do prazo de 30 (trinta)
días.. contados da data da publicação
dêste decreto, a relação nominal dos
extranumerários, cujas funções eâo
atingidas pelo disposto neste artigo.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto,' na importância anual de Cr$ 880.200,00 <oitocentos e oitenta mil. e duzentos cruzeíros), correrá, no período de 1 de
agõsto a 31 de dezembro dêste ano, a
conta do crédito suplementar aberto
pelo Decreto-lei n.? 7.839, de7 de
agôsto de 1945.

Art. 3.° ~ste decreto vigorará a
partir de Ir de agôsto de 1945.

. Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1945.
124.° da Independência e 57.0 da Repúbl1ca.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cepcnenuu.
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I
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........................... [
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I
I
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I
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I
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I
I
I
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I
I
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I
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I
1
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............................
............................
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~
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XIV
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XIV
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I
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1
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4
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I
I

V
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I
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2
4
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V
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I
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I-I
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I

I

V

I
I
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I

I

_._[-----

I
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I
I
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5

I

.I

g

i
~

I
I
I
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[

I
I
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I
1
I Ordinária

8

V

I
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-
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EII1
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J
1
1
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3
3

tneietor-oueutar

1
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V

I

1

1

1

I
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]

1

3

I

v

. . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • •1
.
~
1

3

1

I

1
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>

Tabela Numérica Ordinária

2

1
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I
I
.......... !

I ·················
..··.···1
.. .... ............ ..........I
.. ............... ...........I
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1
I
23 I
I
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I
I
IX I Ordinária
I
1
_.
1
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I
I
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r

2
3
5
8

21
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r

I
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1
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I

39 1
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I

IX
VIII
VII
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V

1
1

I
1
1
I
1

1

I

1

~

o

g
~

~

~
o

"

(INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS EM MATO GROSSO)

Tabela Numérica Ordinária
J-

4

~-I

4

I

I
I
I Inspetor-auxütar ..........I
1

J

1

I
I

V

lI
I Ordinária
I
1
1

Inspetor-auxiliar
4

4

V

s
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DECRETO N.O 19 368 ~ DE 8 DE
AGÓB".Xl DE 1045
Faz público o c eroeuo do instrumento
de ratiticacão, 'Por parte do Govêrno
de Honduras da ocnoençao sôbre .JS
deveres e diJ'21tOS dos Estados nos
casos ae lutas einís, firmada em Havana, a 20 ae tevereiro de 1928. por
ocasião da Sexta· Conferência Internacional 4.mcricana.

O Presidente da República, faz pú-

blico o depósito de instrumento de ratificação, por parte do; Govêrno de
Honduras, da Convenção sôbre os deveres e direitos dos Estados nos casos
de lutas civis, firmada em Havana a
20 de fevereiro de 1928, por ocasião da
Sexta Conferência Internacional Americana, conforme comunicação feita a
Embaixada do Brasil em Washington
pela União Panamericana, por nota
de 23 de abril do corrente ano, cuja
cópia acompanha o presente Decreto.'
Rio de Janet-o. 8 de agôstc de 1945,
124,° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

P. Leão Veloso.

DECRETO N.' 19. 369 ~ DE 8 DE
AGõSTO DE 1945
Altera a lotação dos Ministérios que
especifica

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Ficam introduzidas as seguintes alterações na lotação numérica dos Ministérios abaixo relacionados:
I ~ Ministério da Viação c' Obras
Públicas (Quadro 1):
a) suprime-se o cargo isolado, efetivo, de Engenheiro Mecânico Eletrícista (DNER), da lotação suplementar
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
b) passa a
letaçâo numérica do
Quadro I do Mínistério a ,figurar com

um total de 979 cargos, sendo -762 lia
lotação permanente e 217 na lotação
suplementar.
TI - Ministério da Educação e
Saúde:
a) diminui-se para 109 o número de
cargos da lotação permanente, da
carreira de Técnico de Educação, baixando a 15 o número de cargos dessa
carreira, na lotação permanente do
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - Diretoria e Seções;
b) diminui-se para 2 o número de
cargos da lotação suplementar da carreira de Engenheiro, baixando a 2 o
número de cargos desta carreira, na
lotação' suplementar do Serviço Federal de Águas e Esgotos;

c) fica a lotação numértca do Ministério da Educação e Saúde com
um total de 5.097 cargos, sendo 3.389
na lotação permanente e 1.708 na lotação suplementar.
IH - Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:
a) diminui-se para 18 o número de
cargos da lotação permanente da carreira de Atuário" baixando a 18 o número de cargos dessa carreira na lOtação permanente do Serviço Atuarial;
b) diminui-se" para 4 a lotação suplementar dos cargos isolados, erettvos, de Diretor, eliminando-se um
cargo isolado, .efetivo, de Diretor, da
lotação suplementar do Servíço .de Estatística da Previdência e do Trabalhe;
c) passa a lotação numérica do Ministério a figurar com um total de
1.884 cargos, sendo 1.707 na lotação
pe-manente e 177 na lotação -suoremental'.
Art ; 2.° 1tste Decreto entrará em
yigor na data de sua publicação, rcvogadas as disposições em. contrário.
Rio de Janeiro, 8 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARG.AS.

João de Mendonça Lima.
Gustavo Capamema,
Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N." 19.370
DE 8 DZ
,
AGóSTO DE 1945

sete mil e seiscentos cruzeiros) anuais,
correrá, no presente exerctcío, à con-

Altera a Tabela Nurnérica 01·dinârirt
de Extranumerário-mensalista ce
Diretoria de Armamento, do Mmisteria da Marinha.

ta de destaque de igual parcela da
Verba 1 - Pessoal, Consignação 11
- Pessoal Extranumerário. Subconsígnaçào 08- Novas acmíssóes, eco.•
Anexo n.c 19 - Ministério da Marrnha, do Orçamento Gera! da Republica para 1945.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Ihe confere o artigo 74, letra "a". da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numerica O:r-dinária de Bxtranumerárto-mensarrsta da Diretoria de Armamento, 00
Ministério da Marinha.
Art. 2,0 A despesa com a execução
ao, disposto neste' decreto, na Importância de Cr$ 5.7.600,00 (cinqüenta e

Colo de Leis -

VaI. VI

Art. 3 o nete .Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçào.
Art. 4.0 Revogam-se as disposlçêes
em contrário.
.Rio de Janeiro, 8 de agôsto de

1945~

124." da Independência e 57.0 da Re-

publica.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

Il'. 20

g

MINISTh"RIO DA MARINHA
DIRETORIA DE AR:r.iAMENTO

Tabela Numérica Ordinária
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,-.'H:::::::::::::::::::::I
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Ordinaria
Ordtnàría

,

I
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I

4
4
4

XII

.~

! ~~~i~:~~ .~~ .~~~~i.t.~~:~

~

23
--- II
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I""",,,,,,,,,,,,,,,

I

3 I •....••.•.••••..•... .
3 I",,,,,,,,,",,,,,

-.7-1
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2

-4-1

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

o

XI
X
IX
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I .....................
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~. \ :::::::::::::::::::::
-.-1

1

I
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I"'"''''''''''''''''

I

I

----,--,----
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1
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I
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1

I
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1
1

1

I
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X
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I

~

I
I

[I
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DECRETO N.'19.371
DE 8 DE
AGóSTO DE 1945
Suprime duas funções na Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista da Escola Técnica
Nacional

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em concrárto .
.
Rio de Janeiro, 8 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República. '
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam- suprimidas duas funções de Instrutor (Educação Física),
referência XVI, da Tabela Numérica
guplementar de Extranumerário-meusaljsta da Escola Técnica Nacional da
Divisão de Ensino Industrial do Departamento Nacional de Educação, do
Ministério 'da Educação e Saúde, vagas em virtude das dispensas de Atrr
Chagas Pereira TÔ1'1'es e Ambrósio Manuel Tôn-es, ficando sem aplicação
as dotações correspondentes.

DECRETO N.o 19.,373 - DE 8 DE
AGóSTO DE 1945
Suprime uma função na' Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista da Escola Técnica
de São Luís

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

Art. 1.0 Fica suprimida uma função
de Professor de Ensino Industrial
Art. 2.° Revogam-se as disposições
(Ciências Físicas ~ Naturais), refeem contrário.
rência XIII, da Tabela Numérica SuRio de Janeiro, 8 de agôsto de 1945, plementar de Extranumerário-mensalista da Escola Técnica de São Luis da
124.° da Indepedência e 57.° da RepúDivisão de Ensino Industrial do Deblica.
partamento Nacional de Educação, do
GETULIO VARC,J\.S.
Mlrústérlo da Educação e Saúde, vaga
em virtude da dispensa de Maria do
Gustavo Capanema.
Perpétuo Socorro Henriques Braga, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
DECRETO N.' 19.372 - DE 8 DE. em contrário.
AGOSTO DE 1945
Rio de Janeiro, 8 de agôstc de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da Repú-

. Suprime uma função ná Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista da Escola, Técnica
de Curitiba

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere" o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
. Art. 1.0 Fica suprimida uma funç ã de Instrutor (Educação Física), referência XVI, da Tabela Numerérica
Suplementar de Extranumerário-mensalista de Escola Técnica de Curitiba
da Divisão de Ensino Industrial do
Departamento Nacional. de Educação,
do Ministério da Educação, e Saúde.
vaga em virtude da dispensa de Mário
Bcrsoí, ficando sem aplicação a dotação correspondente.

blica.
GETULIO VARGAS.

-Gustaoc

Capanema.

DECRETO N.o 19.374.- DE 8 DE
AGóSTO DE 1945
~Ul)rime

cargb extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do art. l.°,alínea n, do Decreto-jeí:n.c 3.195, de 14 de abrtl- de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo, da.
classe C, da carreira de Trabalhador;
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do Quadro único - Parte Permrr-iente
- dó NIinistério do Trabalho, Indústria e Comércio, vago em virtude do
falecimento de Mozart Lemoa-tíos Santos, ficando sem aplicação a dotação
correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições

'pista, do Quadro único - Parte Permanen-e - do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, vago em
virtude da transferência de José Geraldo Galvâo Marinho, devendo a dotaçâo correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo
em contraric..
Quadro e' Parte do referido Ministério.
Rio de Janeiro, 8 'de agôsto de 1945,
Art. 2.° Revogam-se as disposições
124.° da Indepedêncía e 57 da Repúem contrário.
blica.
Rio de Janeiro, 8de agôstc de 1945,
GETULIO VARGAS.
124·.° da Independência e 57.° da RepúAlexandre M-arcondes Filho.
blica.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
DECRETO N.' 19.375 DE 8 DE
AGOSTO DE 1945
.
Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmcs do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto 1 cargo, da
classe K, da carreira de Bibliotecário
do Quadro único - Parte Permanente - lo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, vago --em virtude
da exoneração de Adélla de Oliveira
Rosa, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCorrente do mesmo Quadro e Parte do
referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário:
Rio de Janeiro, 8 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da Repú..
blica.
GETULIO' VARGAS.

Alexandre lIfàrcondes Filho.

DECRETO'N.~ 19.377 - DE 8 DE
AGC'lSTO DE 1945
Suprime carço provisório
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra u; da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? J.195, de 14 de abril de
1941; decreta:
Art. 1.0 Ftcn suprimido um cargo.
da classe J, da carreira de Economista
do Quadro t'r-uoc - Parte Permanente - do Mm'stério do Trabalho,
Indústria "e, Comercio, vago em virtude da exoneração de Evaldo Martins
Correia Lima, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta-Corrente do mesmo Quadro e
Parte do rere-ído Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário
Rio de Janeiro, 8 de agosto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

DECRETO N.u. 19.376 - DE 8 DE
AGOSTO DE 1945

Alex:lndn~

Marcondes Filho.

Extingue cargo excedente

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 74,. letra a, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n." 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto 1 cargo, da
classe H, da carreira de Dactilosco-

DECRETO N.o 19.378 - DE 8 DE
AGOSTO DE 1945
Suprime cargo provisório

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, du Constituição, e nos
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têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:

DECRETO N,' 19,330 - DE 8 DE
AGOSTO DE 1945

Art. 1.0 Pica suprimido 1 cargo, da
classe J, da carreira de Engenheiro
de Segurança do Trabalho, do Quadro
único - Parte Permanente ~ do Mi. ntstérío do Trabalho. Indústria e Comércio, vago em virtude da exoneração
de Conceição. Lucíana de Campos
Amaral, devendo a dotação correspondente ser levada a vcrédlto da ioontaCorrente do mesmo Quadro e Parte
do referido Ministério.

Suprime cargo provisório

Art. 2.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de' Janeiro. 8 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Alextnulre Marcondes Filho.

DECRETO N.o 19.379 -

DE 8 DE
AGõSTO DE 1945

Suprithe cargo

P~oVisório

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artágo l.~, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.1:35. de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprímtdo um cargo
da classe E da carreira de 'Guardalivros, do Quadro único - Parte Permanente - d,- Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, vago em virtude
da exonerecão de Plorfsbela de Oliveira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCorrente dos referidos Quadro e Parte
do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de -Ianelro, 8 de agôsto de 1945.
124.° da Independência e 57.° da República.
GETl'I.IO VARGAS.

Alexanr:Jre Marcondes Filho.

o Presidente da República, usando
da atrrbuíção que lhe confere o artigo 74, letra a, da. Constituição, e
nos têrmbs do artigo 1.0, alínea "'1-, rio
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941 decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo, da
classe I, da carreira de. Médico do
Trabalho, do Quadro Único - Pa rte
Permanente - do Ministério do Tt··'1.~
batho, Indústria e Comércio, vago em
virtude" da promoção de Celso Coutinha, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta-Corrente. do mesmo Quadro e
Parte do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de agôsto de 1945.
124,° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N,' 19,381 - DE 8 DE
AGOSTO DE 1945
Suprime .cargos extintos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constdtuíção. e
nos têrmcs. do artigo 1°, alínea n, do
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de aorn
de 1941 decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 2 cargos.
de classe C, da carreira de Marinhei..
1'0 do Quadro único - Parte Permanente - do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, vagos em v-trtude de falecimento e aposentadoria.
de Elias Pereira Guimarães e Geraldo
Vieira, ficando sem aplicação a dota..
ção correspondente.
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Art. 2.° Revogam-se as disposições
em 'Contrário.
Rio de Jarteiro. 8 de agõsto de .1r145,
124.° da Independência e 57.0 da Republíca,
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes ,Filho.

Quadro únic'o - Parte Permanente do Ministério do Trabalho. Indústrta
e Comércio, vago em virtude de promoção de Raul Avelino ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposiçóea
'em _contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de agôsto de'
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
REpública.
GETULIO VARGAS

DECRETO N o 19.382 - DE 8 DE
AGOSTO DE 1945

Alexatuire Marcondes

rtu».

Suprime cargos extintos

o

Presidente da República," usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e
nos têrmos do artigo 1.0, alínea u. do
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abrsl

de 1941 decreta:
Art. 1.0 'Ficam suprimidos 2 cargos.
da classe B, da carreira de Servente.

do Quadro único te -

Parte Permanen-

do Ministério do Trabalho, tn-

dústrta e Comércio, vagos em vlr-urta
de, promoção de Genésio Pereira Pin to

DECRETO N.' 19.384 - DE 8 DE
AGOSTO DE 1945
Altera a Tabela Numérica', Ordi7tá1'la
de Extranumerário-mensalista da
Comissão de Instalação da Base Na··
cot de Natal, do Ministério da Ma-

rtntui:
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra. a, da Constituição,de-

e José de Oliveira e Silva, fica.neto

ereta:

sem aplicação a dotação cOf:l:es~,
pendente.
Art. 2,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Jancií-o. 8 de agõsto de 't~45,
124.° oa. Independência e 57.° da Repu-

Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerárío-mensatteta. da Comissão de Instalação da Base
Naval de Natal, do Ministério da Marinha,

blica ,
GETYLIO VARGAS.

Alexandre- Marcondes Filho.

DECRETO N.' 19.383 _·oDE 8 DE
AGOSTO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
ela atríbuíçâo que lhe confere o arrrgo 74, letra a, da Constitutçâo, e nos
têrmos do art. L°, alinea n. do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo. da
classe E, da carreira de Continuo, do

Art. 2.° A despesa çom a execução
do disposto neste decreto. na importancia de CrS 187.800,00 (cento e oi-

tenta. e sete mil e oitocentos cruzer1'OS) anuais, correrá, no presente exercicio, à conta de destaque da Verba 1
-- Pessoal, Consignação II - pessoal
Fi"xtranumerário, Subconsígnação 08 Novas admissões, etc., Anexo n.? 19 -Ministério da Marinha, do Orçamento
Geral da República para 1945.
Art. 3.° mete decreto" entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de' Janeiro, em 8 de agôsto de
1945, 124,° da Independência e 57.0 da
República,
GETULIo VARGAS.

Henrique A.

aounem.

MINISTÉRIO DA MARINHA
COMISSÃO DE INSTALAÇÃO DA BASE NAVAL DE NATAL
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DEORETO N.' 19.385 - DE 3 DE
AGOSTO DE 1945
Altera. a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumário-mensalista da Comissão de Estudos de· Torpedos, do
Ministerio da Marinha

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o ar-têc: 74, letra a, da Constrtutçáo, decreta: .
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa. a Tabela Numerrca 01'dináría de Extranumerário-mensalista
da Comissàó de Estudos de Torpedos,
do Ministério da Marmha ,
Art. 2_° Da despesa com a execução
do disposto nest-e decreto. na importância de C1'.3 80.400,00 (oitenta mil e
quatrocentos cruzeiros) anuais, Cr$

41.400.00 (quarenta e um mil e quatrocentos cruzeiros> correrão à conta
da Subcor signacâo 05 - Mensalistas,
e CrS 39.000.11D r trmta e nove mil cruzelros i à conta de destaque da Subconsignação 08 - Novas admissões,
etc.. ambas da Verba 1 - Pessoal,
Consignação II - Pessoal Extranumerário, do Anexo n.? 19 - Ministério da
Marinh... , do Orçamento Geral da
República para 1945.

Art. 3.° sste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário
Rio de Janeiro, 8 de agõsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

~

MINIS'rnRIO DA MARINHA
ARSENAL DE MARINHA DA ILHA DAS COBRAS -

COMISSÃO DE ESTUDOS

DE- TORPEDOS
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DECRETO N." 19.386 -

DE 8 DE

AGóSTO DE 1945

Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extra-'
numerário-mensalista do Quartel General 'da 7.a Região Militar, do Ministério da Guerra.

DECRETO N." 19.387 DE 8 DE
AGõSTO DE 1945
Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista ·do Gabinete
do Ministro, do Ministério,da
Guerra

O Presidente da República, usando

da atrtbuíçào que lhe confere o artigo 74, letra a, da .Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, -deereta":

relação anexa. a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensaüsta do Quartel General da 7.a Região
Militar, do Ministério da Guerra.

Art. 1.0 Fica alterada, conforme
relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerárto-mensalista do Gabinete do Ministro, do Mínísténo da Guerra.

Art. 2.° Fica sem efeito a alteração
introduzida pelo Decreto n.c J9.149, de
11 de julho de 1945" na tabela a que

se refere o artigo anterior.
Art. 3.° âate decreto vigorará a partir de 13 de julho de 1945.
Rio de Janeiro, 8 de agôsto de 1945,

124.° da Independência e 57,° da -República.
.

a

Art. 2.° ltste decreto entrará em
vigor ria data de sua publicação.
Rio de-danelro, 8 de agôsto de 1945,

124.° da Independência e 57.° da República.

GETULIO VARGAS.

GETULIO

Eurico G. Dutra.

Eurico G. Dutra",

VARGAS.

MINISTJmIO DA GUERRA
.GABINETE DO -MINISTRO
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DECRETO N.o 19.388 - DE 8 DE
AGOSTO DE 1945
Declara sem efeito o Decreto número
13.322, de 13 de setembro de 1943

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. '14,

letra _a. da Oonetituíçào e nos têrmos

do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de Janeiro de 1940 {Código de Minas), e'

tendo em vista o que requer a mteressada, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada sem efeito
a autorização conferida 'à cidadã orasílelra Adelalde Augusta da Silva pelo

Decreto numero treze mil trezentos e
vinte e dois (13.322). de três (3) de

setembro de mil novecentos e quarenta e três (1943), para pesquisar
amianto e associados no município 08
Líma-Duart e, Estado de Minas Gerais.
Art. 2,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de agõsto de 1945,
124,° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio

sauce,

DECRETO N.o 19.389 - DE 8 DE
AGOSTQ DE 1945
Concede à Comquuüiia de Estanho l1finas-Brasil autorização para tuncuxnar como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Companhia
de Estanho Minas Brasil, sociedade
anônima, com sede no munícipío de
Bonsucesso, Estado de Minas Gerais,
constituída pela escritura pública de
vinte e um (21) de julho de mil novecentos e quarenta e cinco (1945), lavrada à fôlhas cento e vinte e cinco
(125) do livro de notas número cento
e trinta e cinco (135), ,do Cartório do

2.° Ofício de Notas da cidade de São
João del Rei, Estado de Minas Gerais.
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o
que dispõe o art. 6.°, § 1.0 do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), ficando
a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
"em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de agôsto de
1945. 124.° da Independência e 57.° da.
República.
GETULIO VARGAS.

Apoloriio Sales.

DECRETO N.o 19.390 --'- DE 9 DE
AGOSTO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Ma~
teus da Cruz a lavrar jazida de diamantes no municipio de Diamantina;
EStado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constdtuíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei 11.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Mateus da Cruz a lavrar jazida de diamantes situada no
lugar denominado Grotão, no distrito
de Extração, município de Diamantina.
Estado de Minas Gerais, numa área
de dezoito hectares e oitenta ares
(18;80 ha) , definida por um retângulo
que tem um vértice localizado na barra
do córrego Grotão no ribeirão do' Inferno, e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos e quarenta metros (940 m) , oito graus nordeste
(8° NE); duzentos metros (200 rrn , oitenta e dois graus noroeste (82° NW).
Esta autorização é outorgada medíante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
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alíneas, além das seguintes e de outrasconstantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste deereto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento de disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.° aeo concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
é 38 do CÓdigo de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas as servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na
forma dos artigos 39 e 40 do .Oódígo ue
Minas.
Art. 5.° 0- concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos ia vares discriminados no
art. 71 do mesmo Código'.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seisc-entos cruzeiros
(Cr$ 600,00) .

•

Art. 7.° Revogam-se as disposições
em con trárto.
Rio de Janeiro, 9 de agõsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DEORETO N.' 19.391 DE 9 DE
AGõSTO DE 1945
Autoriza: o cidadão brasileiro João Batista Anhaia de Almeida Prado a.
pesquisar cobre e associados no município de Itapeva, Bstcuio de São
Paulo

O Presidente da República, usando
da atrrbuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.885, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

31~

Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão
braaileiroc.Ioâo Batista Anhaía de Al-

meida Prado a' .pesquisar cobre e assaciados numa área de cento e setenta
hectares (170 haj , situada no distrito'
e município de Itapeva, Estado de São,
Paulo, e delimitada por uni polígono
mistilíneo assim derlnidó: o primeiro
(1.0) lado é um segmento retilíneo de
seiscentos e cinqüenta metros (650 m) ,
que partem com rumo oeste (W) magnético, da confluência do córrego
Quintalão ou Quintilhano com o rio
Taquari-Mirim; o segundo (2°) lado é
um segmento retilíneo que, partindo da
extremidade do primeiro, com rumo
sul (8), alcança a margem direita (1,0
rio Taquari-Mirim; o terceiro (3.°)
lado é a margem direita do rio Taquari-Mirtm no trecho compreendido
entre a extremidade do segundo lado e
a barra do córrego Volta-Grande ou
Grota-d'Agua: o quarto (4.°) lado é
o córrego da Volta-Grande desde sua
bana até sua. nascente; o quinto (5.°)
lado é um segmento de duzentos e vinte e cinco metros (25 m) que parte da
nascente do córrego Volta-Grande com
rumo oitenta e um graus sudeste (81 0
SE) magnético; o sexto (6.°) lado é
um segmento retilíneo de seiscentos e
noventa e cinco metros (685 rn) que
parte da extremidade do quinto' lado,
com rumo magnético norte (N); o último lado é o segmento retilíneo que
une a extremidade do sexto lado descrito ao vértice de partida.
Art. 2.° Esta autorização é outor-:
gada nos tênnos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil esetecentos cruzeiro (Cr-S 1.700,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da Repú-:
blíca ,
GETULIO VARGAS.

Apolo1zio Sales.
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DECRETO N,o 19.392 - DE 9 DE
AGóSTO D-E 1845
f

Autoriza o cidadão brasileiro José Lupion c pesquisar carvão mineral no
-musüzipio de Aruipcrança, Estado
do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lein,o 1. 985, de 29
.de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. -Lo Fica autorizado' o cidadão
brasileiro aose Lupíon a pesquisar
carvão mineral e associados no lugar
denominado Imbaú ou Rio do Peixe,

Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de novecentos e cinqüenta e cínco cruzeiros
(Cr$ 955,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário .
Rio de Janeiro, 9 de agôstode.1945.
124..° da Independência e 57.° da
República •
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

no distrito de Ctmúva, município de
Araíporanga.c Estado do Paraná, numa

DECRETO N,o 19.393 - DE 9 DE
AGOSTO DE 1945

área de cento e noventa hectares e
.scsscuta ares (190,60 ha) , delimitada
por um polígono irregular que tem um
vértice a- dois' mil trezentos e cín.qüenta metros (2.350 m) , no rumo
'verdadeiro sessenta e cinco graus e
trinta e dois minutos sudoeste (65° 32'
.SW), do marco' sete (7), do Departa.mento Nacional da Produção Mineral,
usado na demarcação da área de lavra
concedida à Companhia Carbonífera
-do Rio do Peixe pelo Decreto número
oito mil duzentos e quarenta e cinco
(8.245), de õcecnovc xrài de novem'bro de mil novecentos e quarenta e .um
(1941), e os lados, a partir-ido vértice
considerado, têm os seguintes com-primentoz e rumos verdadeiros: mil
.duzentos e trinta e cinco metros
(1.235 m) , oito graus e quarenta e cinco
minutos noroeste (8° 45' NW); mil
-setecentos e dezoito metros (1.718 m) ,
.oitenta e um graus e quinze minutos
sudoeste (81° 15a SW); oitocentos e
sessenta metros (860 mj , oito graus e
quarenta e cinco minutos. sudeste
(8° 45' SE); trezentos metros (300 m) ,
vinte e nove graus e quinze minutos
.sudoeste (29° 15' S~,7); quatrocentos
.e cinqüenta metros (450 m) , sessenta
e três graus e quarenta e cinco minutos sudeste (63° 45' SE); trezentos e
-sessenta metros (360 mi , norte (N):
mil quatrocentos e oitenta metros
(1.480 fi), leste em.)

Auicrizà o cidadão brasileiro Henrique.
Alcino Bon a pesquisar maonest:a;
mica e associados no município de
camtoccao, Estado do Rif de Jü-

Art. 2.° 'Esta autorização é outor-gada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.

rzezro
O Presidente da República, usando
da 'atribuição que lhe confere o 31'tigo 74, letra a, dn Constituição e :lOS
têrmos do Decreto-lei n;'o l.S85, de 29
de janeiro de 1940 (Código de !vIinas), decreta: o

Art. LO Fica autorizado o cidadão
brasileiro Henrique Alcino Bon a pesquisar magnesita, mica e associados
no imóvel Sitio Palmeiras, no lugar
denominado Santa 'I'eresinha, no diatrito de Santa Rita da Floresta, mu ~
nicípio de Cantagalo, Estado do Rio
de Janeiro, numa área de sete hectares e oitenta ares <7',80 ha ) , delimitada por um retângulo que tem um
vértice a cento e cinqüenta e sete
metros
e
cinqüenta
centímetros
(157,50 m) , no rumo magnético onze
graus nordeste (11° NEl,. do cante
noroeste (NW) da 'sede do Sítio Palmeiras, e os lados que divergem do
vértice considerado têm, a' partir dêlc,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e sessenta metros (260 m) , oitenta e nove graus
sudeste (890 SE); trezentos metros
(~OO m) , um grau nordeste (10 NE'.
Art. 2.° Esta autorização é OU-o
torgada nos têrmos estabelecidos 110
Código de Minas.
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Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Or$300,00) e será
transcrito nó livro próprio da Dtvíajn
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

-Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de' Janeiro, 9 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.
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dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no Iívró próprio da Divisão
de .Fomento da Producão Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro 9 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

Apolônio Salles.

DECRETO N.O 19.394 - DE 9 DE
AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro ,João Batista Teixeira a pesquisar amianto
no município de Jacui, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
d, atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrrnos do Decreto-lei TI.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Oódígo de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
'brasileiro João Batista Teixeira. a pesquisar amianto tio local denominado
Arranca-Tôco, no distrito e município
de Jacui, Estado de Minas Gerais,
numa área de vinte e cinco hectares
(25 hat , delimitada por um quadrado
de quinhentos metros (500 m) de lado,
que tem um vértice a trezentos e setenta e três metros (373 m) , no rumo
magnético oitenta e sete graus e vinte e oito minutos noroeste (87° 28'
NW), da confluência' dos córregos da
Queimada e do Paiol, e QS lados que
divergem do vértice considerado têm,
a partir dêle, os rumos: oitenta e quatro graus e quarenta J cinco minutos
nordeste (84° 45' NE) e cinco graus e
quinze minutos noroeste (5° 15' NW)
magnéticos.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
'pesqutsa, que será uma via autêntica
Col. de LeIs -

Vo1. VI

DECRETO N.' 19.395 - DE 9 DE
AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro .José
Lopes Ribeiro a lavrar jazida ce
mica no municipio de Jequeri, Es-:
tado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínasr ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Lopes Ribeiro a lavrar
jazida de mica no lugar denominado
Floresta, 'no distrito e município de
J equeri, Estado de Minas Gerais, numa
área de cinqüenta hectares (50 na 1,
delimitada por um quadrilátero, que
tem um vértice à distância de .mtl
trezentos e cinqüenta metros (1.350),
no rumo magnético setenta e oíro
graus nordeste (78 ° NE), do canto
nordeste (NE) do prédio-sede da ~3.
'lenda, e os lados, a partir dêsse verbíce. têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: mil metros
(1.000 rrn , quarenta e um graus _';1I~
deste (41° SE); setecentos metros
(700 m) , quarenta e nove graus nordeste (49 ° NE); oitocentos metros
(800 fi), quarenta graus noroeste
(40 ° NW), até a margem esquerda 110
córrego do Jambeíro, e por essa margem, para [usante, atinge o ponto de
partida. Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes (lo
parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
F.21
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suas alíneas. além das seguintes e de
outras constantes do' mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
Decreto,
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei' os
tributos que forem devidos à União,

ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. '68 do
Código de Minas.

Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das

obrlgaçôes que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada

l~~1

duca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas

estão sujeitas as servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na
forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.° O conccsíonârto da autorização será fiscalizado pelo' Departamenta' Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art , 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão ee
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamenta da taxa de mil cruzeiros (Cr'S
1.000,00) .

Art. 7.° Revogam-se. as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1M5,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sulíes,

DECRETO N.O 19.396 AGÔSTODE 1945

DE

10

DE

Autoriza Denise Habert da Costa, de
nacionalidade francesa a adquirir
fração ideal do domínio útil do terreno de marinha que menciona, sítuado no Distrito Federal.
Não foi publicado no Diário Oficial
por falta de pagamento.

DECRETO N. o 19.397 -DE 10 DE
AGõSTO DE 1945
Extingue vaga de Despachante Aduaneiro 1unto à Alfândega do Rio' de'
Janeiro
0" Presidente da República, usando
da atribuição que Ih€; confere o artigo
74, letra a, da, Constituição. e nos têrmos do artigo 56 do' Decreto-lei número 4.014, de 13 de janeiro de 1942,.
decreta:

Art. 1.0 Fica extinta a vaga de Despachante Aduaneiro junto à Alfândega
do Rio de Janeiro, decorrente da dispensa de Francisco Antônio Mendes
Júnior.
Art. 2° Revogam-se as disposições.
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de agôsto de 1945,
124. ° da Independência e 57. ° da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 19.398 - DE 10 DE
AGõSTO DE 1945
Concede permissão à Rádio Diiusora:
Taubaté Limitada para estabelecer
na cidade de Taubaté, Estado. de São
Paulo, uma estação radiodifusora.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição; decreta:
Artigo único. Fica concedida à Rádio Difusora Taubaté Lírrntada permissão para estabelecer, na cidade de
Taubaté, Estado de São Paulo, sem
direito de exclusividade, uma estação
destinada a executar os serviços de
radiodifusão, nos têrmoe das cláusulas que com êste baixam, assinadas
pelo Ministro da Viação e Obras PÚblicas.
Parágrafo único. O contrato decorrente -desta concessão deverá ser asalnado dentro do prazo de 30 dias a
contar da data da publicação dêste
decreto no Diário Oficial, sob pena de
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ser desde logo considerada nula a concessão.
Rio de Janeiro, 10 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS'~

João de Mendonça Lima.

CLAUSuLA A QUE SE REFERE O
DECRETO N.' 19.398, BESTA
DATA
I

. Fica assegurado à Rádio Dlfusora
'Iaubaté Limitada o direito de estabelecerrna cidade de Taubaté, Estado
de São Paulo, uma estação radiodifusora destinada a executar o serviço
de radiodifusão, com a finalidade e
orientação intelectual e instrutiva, e
com subordinação a tôdas as .obrtgações e exigências instituídas neste ato
da concessão.
Ir
A presente concessão é outorgada
pelo prazo de dez (10) anos, a contar da data do registro dêste contrato
pelo Tribunal de Contas, e renovável, a JUÍzo do oovêmo. sem prejuízo
da faculdade que lhe assegura a legtslaçâo vigente, de, 'em qualquer tempb, desapropriar, no Interêsse geral, ·0
serviço outorgado.
Parágrafo único. O Govêrno não se
responsabiliza por indenização alguma, se o Tribunal de Contas denegar
o registro do contrato de' que trata
esta cláusula.
IrI
A concessionária é obrigada a:
a) constituir sua diretoria exclusivamente de brasileiros natos;
b) admitir, exclusivamente, operadores e locutores brasileiros natos e
bem assim a empregar, efetivamente,
nos outros serviços técnicos e admínistrativos, dois terços, no mínimo,
de pessoal brasileiro.
c) não transferir, direta ou indiretamente, a concessão sem prévia eudiêncía do Govêrno;
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d) suspender, por tempo que fôr determinado, o serviço, todo ou em par..
te, nos casos previstos no regulamento
dos serviços de radíocomunícaçâo (De. ereto n.o 21.111) ou no que vier a reger a matéria e obedecer à primeira
requisição da autoridade .competente
e, havendo urgência, fazer cessar o
serviço em ato sucessivo à, intimação.
sem que, por isso, assista à sociedade
direito a qualquer indenização;
e) submeter-se ao regime de fiscalização que fôr instituído pelo Govêr-.
no, bem como ao pagamento. adiantadamente, da cota mensal para as
despesas de fiscalização e de qualquer
contribuição que venham a ser estabelccídas em lei ou regulamento eôbre
a matéria;
f) fornecer ao Departamento
dos
Correios e Telégrafos todos .os elementos que êste venha a exigir para
os . efeitos de fiscalização e, bem assim, prestar-lhe, em qualquer tempo,
tôdas as Informações que permitam ao
Govêrno apreciar o modo como está
sendo executada a concessão;
g) manter sempre em ordem e em
dia o registro de todos os programas
e irradiações lidas ao microfone, devidamente autenticadas e com o visto
do órgão Iiscahzador;
h) obedecer às posturas municipais
aplicáveis ao serviço de concessão;
i) irradiar, díàriarnente, os boletins
ou avisos do serviço meteorológico,
bem como transmitir e receber, nos
dias e horas determinados, o programa nacional e o panamerícano:
j) submeter, no prazo de três (3)
meses, a contar da data do registro
do contrato pelo Tribunal de Contas, à aprovação do Govêrno o local
escolhido para a montagem da estação;
k) submeter, no prazo de seis (6)
meses a contar da mesma data de
que trata a alínea anterior, à aprovação do Govêrno, as plantas, orçamentos e tôdas as especificações técnicas das· ínstalações., inclusive a relação minuciosa do material a empregar;
l) inaugurar, no .prazo de dois (2)
anos, a contar da data da aprovação
de. que trata a alínea anterior, o ser-
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viço definitivo, salvo motivo de fôrça
maior, devidamente comprovado e re~
conhecido pelo Govêrno;
m)

submeter-se à ressalva de di-

reito da União sôbre todo o acervo da
sociedade, para garantia da liquidação de qualquer débito para com ela;
n) submeter-se à ressalva de que a
freqüência distribuída à sociedade não
constitui direito de propriedade, e ficará sujeita às regras estabelecidas

no regulamento dos serviços de rádiocomunicação (Decreto

D.O

21.111), ou

em outro que vier a ser baixado sôbre o assunto, incidindo sempre sôbre

Parágrafo umco. A lmportâncta de
qualquer multa será recolhida à Tesourarta do Departamento dos Correios e Telégrafos, dentro do prazo
Improrrogável de trinta (30) dias a
contar da data da notificação feita
diretamente à concessionária ou da
publicação do ato no Diário Oficial.

VII
Em qualquer tempo, são aplicáveis
à concessionária os preceitos da legislação sôbre desapropriação por necessidade ou utilidade pública e requisições militares.

essa freqüência o direito de posse da

VIII

União;

o) submeter-se aos preceitos instituídos Das convenções e regulamentos
internacionais, bem como a tôdas as
disposições contidas em leis, regulamentos e instruções que existam ouvenham li existir, referentes ou aplicáveis ao serviço da concessão..

IV
A concessionária não poderá alterar,
em qualquer tempo, seus estatutos S8m
prévia aprovação do Govêrno, assim
como se obriga a manter sua estação
em perfeito funcionamento, com a eficiência necessária e de acôrdo com
as prescrições técnicas que estiverem
em vigor ou vierem a, vigorar.
V

No regime de fiscalização que fôr
tnstdtuído fica assegurado ao Govêrno, quando julgar conveniente, o direito de examinar como melhor lhe
aprouver, os livros, escrituração e tudo
que se tornar necessário 'a essa fiscalização.
VI

Pela inobservância de qualquer das
presentes cláusulas, em que não esteja prevista a imediata caducidade da
concessão, o Governo poderá pelo órgãc fiscalizador, impor à concessionária multas de CrS 100,00 (cem cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). conforme a gravidade da infração.

concessão será considerada caduca, para todos os efeitos, sem direito
a qualquer indenização:
a) se, em todo o tempo, fôr verificada inobservância das disposições
contidas nas alíneas a, b, c, â, e (in
fine). i. k e L. da cláusula lU;
b) se não forem pagas, dentro dos
prazos estabelecidos a quota e contribuições a que se refere a alínea e
da cláusula lI! bem como a importância de qualquer multa imposta nos
têrmos da cláusula VII;
c) se, em qualquer tempo, se veríficar o emprêgo da estação para outros fins' que não os determinados na
concessão e admitidos pela legislação
que reger a matéria,
§ 1.0 Poderá a concessão ser declarada caduca, a juizo do Govêrno, sem
direito a qualquer Indenização:
A

a) se, depois de estabelecido fôr o
serviço interrompido por mais de trinta (30) dias consecutivos, ou se se
verificar a incapacidade da concesslo-.
náría para executar o serviço salvo
motivo de fôrça maior, devidamente
provado e reconhecido pelo. Govêrno.
b) se a concessionária incidir reíteradamente em infrações passíveis de
multa.
§ 2.0 A concessão será considerada
perempta se o Govêrno não julgar
conveniente renovar-lhe o prazo.
Rio de Janeiro, 10 de agôsto de 1945.

-

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N',o 19,399 - DE 10
DE AGõSTO DE 1945
Concede permissão àS. A. Rádio Araguari para estabelecer, na. cidade de
Araguari, Estado de Minas Gerais.
uma estação radiodifusora

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.tdgo 74, letra a, da Constituição, deereta;
Artigo único. Fica concedida à S.A.
Rádio Araguari, permissão para estabelecer, na cidade de Araguari,
Estado de Minas Gerais, sem direito
de exclusividade, uma estação destinada a executar os serviços de radíodífusâo. nos termos das cláusulas
que com êste baixam, assinadas peta
Ministro da Viação e Obras Públicas.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado dentro do prazo de 30 dias
a contar da data da publicação dêste
decreto no Diário Oficial, sob pena
de ser desde logo considerada nula
a concessão.
Rio de Janeiro, 10 de agôsto de
1945, 124,° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

CLAUSULAS A QUE SE REFERE O
DECRETO N." 19.399, DESTA DATA
I

Fica assegurado àS. A. Rádio Araguarí o direito de estabelecer na cidade de Araguarí, Estado de Minas
Gerais. uma estação radíodífuscra
destinada a executar o serviço de
radiodifusora, com finalidade e ortentação intelectual e instrutiva, e com
subordinação a tôdas as obrigações
e exigências ínstdtuídaa neste ato da
concessão.
II
A presente concessão é outorgada
pelo prazo de dez, (lO) anos, a contar
da data do registro dêste contrato
pelo Tribunal de Contas, e renovavel, a juízo do Govêrno, sem prejuízo da faculdade que lhe assegura
f', ]~Z:f:,!?ç:';.o vigente, de, em qualquer

tempo, desapropriar, no interêsse geral, o serviço outorgado.
Parágrafo único. O Govêrno não se
responsabiliza por indenização alguma,
se o Tribunal .de Contas denegar o' registro de contrate de que trata esta.
cláusula.
IH

concessionária é obrigada a:
constituir sua diretoria exclusf..
vamente de brasileiros;
A

a)

b) admitir, exclusivamente, operadores e locutores brasileiros, natos e
bem assim a empregar, efetivamente.
nos outros serviços técnicos e admímstrativos, dois terços, no mínimo, de
pessoal brasileiro;

c) não transferir, direta ou índlre..
temente, a concessão, sem prévia euuíêncía do, Governo;
d) suspender, por tempo que fôr
determinado, o serviço, todo ou em
parte, nos casos previstos no regulamento dos serviços de radíocomuntcação (Decreto n.? 21.111) ou no que
vier a reger a matéria e obedecer ao
primeira requisição da autoridade
competente e, havendo urgência, fazer
cessar o serviço em ato sucessivo à
íntimaçâo, sem que, por isso. assista
à sociedade direito a qualquer índeruseção,
e) submeter-se ao regime de rtsceu..
zaçãc que rôr ínstitutdc pelo Govêrno,
bem como ao pagamento, adiantadamente, da cota mensal para as despesas de fiscalização e de qualquer
contribuição que venham a ser estabelecídas em lei ou regulamento sóbre a matéria;

f)
fornecer ao Departamento dos
Correios e Telégrafos todos os elementos que êste venha a exigir para os
efeitos de fiscalização e, bem assim,
prestar-lhe, em qualquer tempo, tôdas
as informações que permitam ao GOR
vêrno apreciar o modo como está sendo executada a concessão;
g)
manter sempre em ordem e' em
dia o registro de todos os programas
e írradíaçôes lidas ao microfone, devidamente autenticadas e com o visto
do órgão fiscalizador;
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11.)
obedecer às posturas municipais
aplicáveis ao serviço de concessão;
i) irradiar, diàriamente, os boletins
ou avisos do serviço meteorológíco, bem
como transmitir e receber, -nos dias e
horas determinados, o programa nacional e o panamericanc;
j) submeter, no prazo de três (3)
meses, ao contar da data do registro do

contrato pelo Tribunal de COntas, à

aprovação do Govêrno o iocaI escolhido para a montagem 'da "estação;
k) submeter, no prazo de seis (6)
meses a contar da mesma data de que
trata a alínea anterior, à aprovação do
Govêrno, as plantas, orçamentos e tôdas as especificações técnicas das instalações, inclusive a relação minuciosa
do material a empregar;
1)

inaugurar, no prazo de -dois (2)

anos, a contar da data da aprovação
de que trata a alínea anterior, o servíco definitivo, salvo motivo de fôrça
maior, devidamente comprovado e reconhecido pelo Govêrno:
m)
submeter-se à ressalva de direito da União sôbre todo o acêrvo da
sociedade, para garantia da liquidação
de qualquer débito para com ela; ,n)
submeter-se à ressalva de que
a freqüência distribuida à sociedade
não constituí direito de proprtedade e
ficará sujeita "às regras estabelecidas
no regulamento dos serviços de radíocomunicação (Decreto n.? 21.111), ou
em outro que vier a ser baixado sôbre
a assunto. incidindo sempre sôbre essa
freqüência o direito de posse da União;
o) submeter-se aos preceitos tnstrtuídos nas convenções e regulamentos
internacionais. bem como a tôdas as
dlsposicões contidas em leis, regulamentos e instruções que existam ou venham a existir. referentes ou aplicáveis ao serviço da concessão.

IV
A concessionária não poderá alterar, em qualquer tempo, seus estatutos sem prévia aprovação do Govêrno,
assim como 'se obriga a manter sua estação em perfeito funcionamento. com
a eficiência necessária e" de acôrdo
com as prescrições técnicas que estiverem em vígor ou vierem a vigorar.

V

No regime de físcalízaçâo que fOr
instituído, fica assegurado ao Governo,
quando julgar conveniente, o direito de
examinar como melhor lhe aprouver,
os livros, escrituração e tudo que se
tornar necessário a essa fiscalização.

VI
Pela inobservância de qualquer daa
presentes cláusulas, em que não esteja prevista a imediata caducidade da
concessão. o Govêrno poderá, pelo órgão fiscalizador, impor à .concesstonáfia multas de Orê 100,00 (cem cruzeitoas) a Org 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). conforme a gravidade da infração.
Parágrafo único. A Importância de
qualquer multa será recolhida à Tesouraria do Departamento dos Correios e Telégrafos, dentro do prazo
improrrogável de. trinta (30) dias a.
contar da data da" notificação feita diretamente à concesaíonár-ía ou da publicação do ato no Diârio" Oficial.
VII

Em qualquer tempo, são aplicáseís à.
concessionária os preceitos da legislação sôbre desapropriação por necessidade ou utilidade pública e requisições militares.

VIII
A concessão será considerada caduca, para todos os efeitos, sem direito a qualquer indenização:
a)
se, em todo o tempo, fôr verificada ínobserváncía das disposições
contidas nas alíneas a, b, c, d, t (in
fine), i. te, e l da cláusula ttt:
b) se não forem pagas, dentro dos
prazos estabelecidos, a cota e contrtbuícôes a que se refere a alínea e da
cláusula rI] bem como a importância
de qualquer multa imposta nos têrmos da cláusula VI;
,
c) se, em qualquer tempo, se 'Verificar o emprêgo da estação para. outros fins que não os determinados na
concessão e admitidos pela Iegíslação
que reger a matéria.
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a concessão ser declajuízo do Govêrno, sem
direito a. qualquer indenização:
a) se, depois de estabelecido, rôr.
'o .serviço interrompido por mais de
trinta (30)' dlae consecutivos; ou se
se verificar a incapacidade da coneesstonárla para executar o. serviço.
salvo motivo de fôrca maior. devidamente provado e reconhecido pelo
§ 1.0 Poderá
'rada caduca, a

-Govêrno:
b) se a concessionária incidir reiteradamente em Infrações. passíveis,
de multa.
§ 2.° A concessão será considerada
'perempta se o Govêrno não julgar
-conveniente renovar-lhe o prazo.

Rio de Janeiro, 10 de agôsto de
1945. --

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.o 19.100 - DE 10 DE
AGOSTO DE 1945
-Outorga concessão ci Leão Júnior &
Comp., Sociedade Anônima, PXTa o
aproveitamento de energia hidráulica de um desnível existente no rio
Putinga ou Concórdia, no distrito
de Guarapuavinha, municipio de
Guarcunuroa, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o ar-.
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do art. 150 do Código de
Aguas (Decreto n.c 24:643, de 10 de
julho de 1934), decreta:

Art. 1.0 Respeitados os direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada concessão a Leão Júnior &
oomu.. Sociedade Anônima, com sede
em Curitiba, Estado dó Paraná, para
o aproveitamento- de um, desnível
existente no rio Putínga ou Concórdia, Tio público, do domínio do Estado -do Paraná, situado no distrito de
Guarapuavínha, município de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2.° O aproveitamento destinase ao uso exclusivo de Leão Júnior &
Oomn., Sociedade Anônima.
Parág-rafo único. A altura de queda
lz a descarga concedidas, serão deter-
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minadas por portaria do Ministro da
Agricultura, na ocasião da aprovação
dos projetos.
Art. 3.° Sob pena de caducidade da
presente concessão, a interessada
obriga-se. a:
I
de
de
da

- Registrar êste .título na Divisão
águas do Departamento Nacional
Produção Mineral - Ministério
Agricultura.

-=

II
Apresentar à Divisão de Águas,
em tres (3) vías.. dentro do prazo de
um (1) ano, contado da data em que
nela tdver sido registrada a presente
concessão:
a) dados sôbre o regime do CUl'SO de
água a aproveitar, principalmente os
relativos à descarga de estiagem e à
de cheia, assim como à variação de
nível de água a montante e a jusante
da fonte de energia;
t) planta," em escala razoável, da
área onde se fará o aproveitamento
da energia, abrangendo a parte atingida pelo remanso da barragem; perfil do rio a montante e a [usante do
local do aproveitamento;
c) método, do cálculo dá barragem,
projeto, épura, justificação do tipo
adotado; dados geológicos relativos ao
terreno. em que será construída a barragem; cálculo e dimensionamento dos
vertedouros, comportas, adufas, tomada de água, canal de derivação, disposições que assegurem a livre círculaçâo dos peixes; seções Iongltudlnais e transversais; orçamento;
d) condutos forçados, cálculo e JUStificação do tipo adotado; planta e
perfil, com tôdas as indicações necessárias, observando as escalas seguintes: para as plantas, um por
duzentos (1/200), para' os perfis, horizontal, um por duzentos (1/200) e
vertical um por cem (1/100); cálculo
e projeto da chaminé de equilíbrio, se
fôr indicada; assentamento e fixação
por meio de pilares, pontes e blocos
de ancoragem, seus cálculos e desenhos; orçamento;
e) edifício da usina, cálculo, projeto e orçamento: turbinas, justificação do tipo adotado, seu rendimento
em cargas diferentes, em múltiplos
de 1/4 ou 1/8 até plena carga; indicação de velocidade com 25, 50 e 100
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por cento da carga, reguladores e
aparelhos de medição: desenho das
turbinas; tempo de fechamento; canal
de fuga, etc., orçamentos respectivos;
f) memorial justificativo, incluindo
orçamentos, global e detalhado, .de tôdas as partes do projeto.
IH - Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnica
que forem determinadas pela Dívísác
de Aguas do Departamento Nacional
da Produção Mineral.
IV - Assinar o contrato disciplinar
da concessâo dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da data em
que rôr publicada a aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
V - Apresentar o mesmo contrato à
Divisão de Aguaa, para os fins de registro, dentro dos sessenta (60) dias
que se seguirem ao registro do mesmo
no Tribunal de Contas.
Parágrafo único. Os prazos, a que
se refere êste artigo, poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agrtcultura, por motivo de fôrça maior,
ouvida a Divisão de Aguas do Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 4.0 A minuta do contrato dtsefplínar desta concessão será preparada pela Divisão de Aguas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 5.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Aguaa.
Art. 6.° Findo o prazo da concessão, tôda a propriedade da concessionária que, no momento, existir em
função exclusiva e permanente da
produção da energia hidráulica, reverterá para o Estado do Paraná, mediante indenização na base do custo
histórico, isto é, do capital efetivamente invertido, menos a depreciação.
Art. 7.0 Se o Govêrno do Estado do
Paraná não fizer uso do direito Que
lhe concede o artigo precedente, caberá à concessionária a alternativa de

requerer ao Govêrno Federal seja a~
concessão renovada pela forma que..
no respectivo contrato, deverá estarprevista, ou de restabelecer, às suas
expensas, no curso de água, a situação anterior ao aproveitamento concedido ..
Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo fica a concessionária obrigada a dar conhecimento ao GovêrnoFederal da -decisão do Estado do Paraná e a entrar com o requerímentode prorrogação da concessão, ou o de
desistência desta, até seis (6) meses.
antes do término do respectivo prazo.
Art. 8.° A concessionária gozara,
dêsde a data do registro de que trata
o art. 5. 0 e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do Código de Águas e das leis especiais sobre a matéria.
Art. 9.0 O presente Decreto entra em
vigor na data da sua -pubhcaçâo. re-'
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de agôsto de1945. 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.401 - DE 10 DE
AGOSTO DE 1945
Exclui do regime de fiscalização a pessoa que menciona e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 4.° e 7.0
do Decreto-lei n.v 4.807, de '7 de outubro de 1942, e no art. 4.°, parágrafo úmco, do Decreto-lei n.s 5.661,
de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica excluido do regime de
fiscalização pelo Govêrno o Instituto
Sõro-Hormoterápíco Nacional, S. A.,
com sede na Capital do Estado de São
Paulo, cessando as atribuições do fiscal.
nomeado.
Art. 2.0 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 10 de agôsto de 1945,
124. 11 da Independência e 57,° da Re R
pública.
GETULIO' VARGAS

A. de SouSa

Cos-ta

DECRETO N.' 19.402 - DE 10 DE
AGOSTO DE 1045
Cria 2 funções de mensalistas na Tabela Numérica da Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil.

o Presidente da República, usando
da a.tnbuicâo que lhe conrere.;o artigo 74, letra a, da Oonstatuíçâo, decreta:
Art. 1.'~ Ficam criadas 2 (duas) funções de dentista, referência 25, na Tabela Numérica do Pessoal Mensalista
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil ..
Art .. 7.° Revogam-se as disposições'
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57,° da ReR
pública.
ÇiETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima

DECRETO N.' 19.403 - DE 10 DE
AGOSTO DE 1945
Aprova alteração de estatutos da Mercantil Companhia Nacional de Se(/U1'OS.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

.ert. 1.0 Fica aprovada a 'alteração
introduzida' nos estatutos da Mercantil
Companhia Nacional de Seguros, com
sede nesta cidade do Rio de Janeiro,
autorizada a operar em seguros e resseguros dos ramos elementares e de
acidentes do trabalho pelo Decreto
D.e 3.657, de 26 de janeiro de 1939,

conforme deliberação da assembléia
geral extraordinária de acionistas, realizada a 26 de março de 1945 •.
Art. 2.° A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objetada autorização a
que alude o presente decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições,
em con trário.
Rio de Janeiro, 10 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57,° da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.' 19.404, DE
AGOSTO DE 1945

11 DE

Concede permissão à Rádio Cariri Li·
mitada para estabelecer uma esecçrto
rasuo-runuorc em soao Pessua, Estado da Paraíba

o Presidente da Repúblíca.vusando
da atribuição que lhe contere o artigo
74, letra a, da Constituição, e tendo em
vista o disposto rio art. 11 do Decreto
n.o 24,655, de 11 de julho de 193-1,
decreta:
Artigo único. Fica concedida à Rádio,
Cariri LImitada permissão para estabelecer em João Pessoa, Estado da Paraíba, sem direito de exclusividade,
uma estação uestínada a executar O
serviço de radiodrrusàç. nos termos das
cláusulas que comeste baixam,. assinadas pelo Ministro da vraçeo e Obras
Públicas.
Parágrafo único. O contrato, decorrente desta concessão uevera ser asstnado dentro do prazo de 30 dias, a
contar da data da pubhcaçaocdêste
decreto no Diário Oticicü. sob pena de
ser desde logo constderàda nula a con-.
cessão.
Rio de Janeiro, 11 de agôsto de 1945,.
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS.

soao

de Mendonça tsma:
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CLAUSULA !1. QUE SE REFERE O
DECRETO N:· 19.404 DESTA DATA
I

Fica assegurado à Rádio Cariri

Li~

mítada o direito de "estabelecer na cidade de João Pessoa.. Estado da Paraíba, uma estação radto-cnrusora destinada a executar o serviço de radtodifusão, com a finalidade e ortentaçàc
intelectual e instrutiva. e com subordinação a tôdas as obrigações e exígêncías instituídas neste ato da concessão.
II

concessão é outorgada
de dez n01 anos, a contar
',t\3~~ta do registro deste contrato pero
_,.,,A~presente

~)I:l: prazo

~lf;l.'jj,Unal

de

Contas, e renovável. a

r-i~c:. do Govêrno. sem prejuízo ua Iu-

cmcace que lhe assegura a regtslaçao
vigente, de, em qualquer tempo. desapropriar, no interesse geral, o serviço
outorgado.
Parágrafo ÚIÚCO: O Govêrno não se
responsabíliza por indenização alguma,
se o Tribunal de Contas denegar o
registro do contrato de que trata esta
clausula.
.

In
A concessionária

~ obrigada a:
constituir sua diretoria excusfçamente de brasileiros natos;
b) admitir. exclusivamente. operadores e locutores brasileiros natos e bem
assim a -cmpregar. etetivamente,. nos
outros serviços técnicos e adnnnístratrvos, dois terços, no mtmmo, de pessoal brasileiro;
.
a)

ci não transferir. direta ou índíre-

díêncta do Governo;

tamente, a concessão, sem prévia aud) suspender, por tempo que Jôr determinado, o serviço, todo ou em parte. nos casos previstos no regulamento
dos serviços de radtocomumcacaó (Decreto n.c 21.111. de 1 de março de1932)
ou no que vier a reger a matéria e
obedecer à primeira reqtnsiçáo da autoridade competente e, navendo urgência. fazer cessar o serviço em ato
sucessivo a intimação. sem que. por
isso, assista a sociedade direito a qual"quer indenização;

e) submeter-se ao regime de nsca,
lizaçãoque ror instituido pelo' Govêrno, bem como aó pagamento, ádíantadamente, da cota mensal para .M
despesas de tu.wuzacão 'e de qualquer
contribuição que venham a ser estabelecidas em lei ou regulamento sõbre
a matéria;
n fornecer ao Departamento dos
Correios e I'elegrafos todos os ele..
mentes que. êste venha a exigir para
os efeitos de üscectzacâo e, bem assim,
prestar-lhe, em qualquer tempo. tôdas
as informações que permitam ao Go..
vêrno apreciar o -nodo como está sendo
executada a eoncessâo:
g) manter sempre em ordem e em
dia o registro de todos os programas
e irradiações I'das ao microfone, devidamente aucentícadas e com o visto
do órgão nscensector:
h) obedecer àf posturas muníctpaís
aplicáveis ao scc víço de concessão;
i) irradiar, díàriamente, os boletins.
ou avisas do serviço meteorológico. bem.
como transmitir e receber, nos días
e horas deternunados, o programa nacional e o panemerícano:
j) submeter, no prazo de três (3)
meses, a conter da data do registro
do contrato oelo Tribunal de Contas,
à aprovação do Govêrno, o local escolhido para .a montagem da estação;
k) submete", no prazo de seis (6)
meses a contar da mesma data de
que trata a cjmea anterior, à aprovação do Go v,srno. as plantas, orçamentos e tôcías as especificações técnicas das instalações, inclusive a relação minuciosa do material a empregar:
l) inaugurar, no prazo de dois (2)
anos. a contar da data da aprovação
de que .trata a «Iinea anterior, o serviço defínítdvo. salvo motivo de fôrça
maior, devidamente comprovado e re-.
conhecido pelo Gcvêrno:
m) submeter-fie à ressalva de direito
da União sôore todo o acervo da sociedade, para garantia da liquidação
de qualquer r..e btc para com ela;
n) submeter-se à ressalva de que a
freqüência drsrrrbuída à sociedade não
constitue direito de propriedade. e .ftcará sujeita às. regras estabelecidas
no regulamento coe serviços de radiocomunicação «recreto n.c 21. 111), ou

ATOS

VIII

-em outro que vret a ser baixado sôbre
'Ú

assunto, íncra.não sempre sôbre essa

'freqüência o dtretto de posse da União;

o) submetei "2 aos preceitos instituídos nas convenções e regulamentos
internacionais ocm como -a tôdas as
.dísposlçôea vionndas em leis, regulamentos e ínstrucoes que existam ou
venham a extsttr referentes ou aplicáveis RO serviço da concessão.

IV
A eoncessionárta não poderá alterar,
em qualquer tempo, seus estatutos
sem prévia aprovação do Govêrno,
.asstm como se obriga "u manter ';113,
estação em perfeito Iunclonamento,
com a eficiência necessária -e de acôrno com as nrescricões técnicas que estiverem em' vigor
vierem a vigorar.

'ou
V

No regime de

fiscalização que fôr

instituído fica assegurado ao Gcvêrno, quando julgar conveniente, o rüreíto de examinar como melhor lhe
aprouver, os livros, escrituração e tudo
que se tornar necessárto a essa üscaIízação.

VI
Pela inobservância de qualquer das
presentes cláusulas, em que não ("steja prevista a imediata caducidade
da concessão, o Govêrno poderá pelo
órgão fiscalizador, impor à concessionária multa de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 {cinco mil cruzeiros), conforme a gravidade da intração.
Parágrafo único. A importância de
'qualquer multa será recolhida à Tesomaria do Departamento dos Correios e Telégrafos, dentro do prazo
Improrrogável de trinta (30) dias a
contar da data da notificação feita
diretamente à concessionária ou d:"l
publicação do ato no Diário Oficial.
VII

qualquer tempo, são aplicáveis
à concessionária os preceitos da Iegis.Iacâc sôbre desapropriação por ueces~.sidade ou utilidade pública e rcquisíEm

~-'~ÕeE

militares .
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A Concessão será considerada caduca, para todos os efeitos, sem direito a qualquer indenização:
a) 'se, em todo o tempo, 'fôr verificada inobservância das disposições
contidas nas -alíneas a, b, c, d, e (in
fine), i, Te, e l da cláusula IH;
b) se não forem pagas, dentro dos
prazos estabelecidos a quota e contribuições a que se refere a alínea e da
cláusula lU bem como a importância
de qualquer multa imposta nos têrmos da cláusula VI;
c) se, em qualquer tempo. se vertfícar o emprêgo da estação para
outros fins que não os determinados
na concessão e admitidos pela legislação que reger a matéria.
§ Lo Poderá a concessão ser declarada caduca, a juizo do Govêrno, sem
direito fi, qualquer indenização:
a) se, depois de estabelecido, fôr
o servíco interrompido por mais de
trinta (30) dias consecutivos, ou se
se verificar a incapacidade da concessíonária para executar o serviço
salvo motivo de fôrça maior, devidamente provado e reconhecido pelo
Govêrno.
'
b) se a concessionária incidir reiteradamente em infrações passíveis de
multa.
S 2.° A concessão será considerada
perempta se o oovcrno não jJ116ar
conveniente renovar-lhe o prazo.
Rio de Janeiro, 11 de agôsto de 1945.
-

João de Mendonça Lima.

DECRETO 1'.' 19.405 -DE 13 DE
AGOSTO DE 1945
Cria função na receia Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento Nacional de
Indústria e comercio, do Ministério
do Trabalho, ttuiustria e Comércio

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere, o artdgo 74, letra a da. Constituição, decreta:
Art. L'' Fica criado, na Tabela NUM
méríca Ordinária ue Extranumerário-

SS2
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mensalista do Departamento Nacional
de Indústria e Oomercío, de Mimstério do Trabalho, Indústria e Comér-

cio, uma função de taqutgraro, rererencie XIII. '
Art. 2.0 A despesa com a execução

do disposto neste decreto, na importância anua; de

CrS

10.800,00

(dez

mil e oitocentos cruzeiros), correra.
no pertcuc «e 1.° de agosto a 31 de

dezembro dêste ano, à contado crédito
suplementar aberbc pelo Decreto-íeí
'1.853, de 13 de agõstc de 1945.
Art..: 3.° ltste decreto Vigorara a partir do dia 1 de age-te de 1945.
Rio de Janen-o. -l3 ce agôsto de 1945.
124.° da Independência e 57. 0 da Repú-

blica.
GETULIO VARGAS.

candoos mesmos lotados na mvssêc.
de Cadastro e Fiscalização do Departamento Nacional de Indústria e Coinércia;
IH - com as alterações dos itens
anteriores passa a lotação numérica
das repartáçôes atendidas pelo Quadro
único do Ministerro do Trabalho, Indústria e Comercie a figurar com um
total de 1.916 cargos, sendo 1.739 na
lotação permanente e 177 na lotação.
Suplemerttar.

Art. !o.o f:ste decreto vigorará a partir de "1 de agôsto de 1945.
Art. 3. G Revogam-se as disposições
em con trár!o .
Rio de Janeiro, 13 de agôsto de 1945.
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO

Alexandre Marcondes Filho.

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.' 19.406 - DE 13 DE
AGõSTO DE 1945

DECRETO N.' 19.407 - DE 13 DEl
AGõSTO DE 1945

Altera a lotação do -Ministerio do Trabalho. Indústria e Comércio

Altera' a lotação do Ministério da JU$-

O Presidente. da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decretá:
Art. 1.0 Passa a lotação numérica.
das' repartições atendidas pelo Quadro
único do Mímsterto do Trabalho, Indústrta .e Comércio a vigorar com as
seguintes arteraçóea:
I --'- eleva-se de '00 para 207 a lotação permanente da carreira de Dactilógrafo e oe 600 para 616 a rotação
permanente da carreira de Escriturário. íncluinôo-se os novos cargos do
Departamento Nacional ue Indústria e
Comércio, com a seguinte dístrtbuição:
Dactüógrar0- Escriturário
Divisão de Registro do Comércio
6
Divisão de Cadastro e Fiscalização
~........
2 5
Divisão de Expansão Econômica . .
3
5
Seção de Administração
2
II inclui-se na lotação permanente a carreira de' Inspetor de Indústria e Comércio com 9 cargos, n-

tiça e Negócios Interiores
O Presidente da República, usando

da atributçâc que lhe confere o artigo 74, letra a, da constituição, de-

creta:
Arü. 1.0 Fica alterada, na forma.
dêste decreto, a rotação numérica nas
repartições a tendidas pelos Quadros
Permanente e Suplementar do Mimstérío da Justiça e Negócios Interiores.
Art.. 2.° Passam as carreiras de ütbliotecário e Bibliotecário-auxiliar a
figurar na lotação permanente comos totais de, respectivamente, 9 e 18cargos, assim dístríbuídoa:

Departamento' Federal de Segurança Pública:

Departamento Federal de Segurança.
Pública (órgãos não especificados):
Bibliotecário
1
Serviço de Documentação:

Bibliotecário
Bibliotecário-auxiliar
Imprensa Nacional:

Bibliotecário
.
3 f bliotccárto - e.t ,~~iEr: r

3-
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Art. 3.° Com as alterações do ar'tdgc anterior, passa a lotação uumenca das repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplemente.r
do Ministério da Justiça e NegoCWE
Interiores a figurar com .um total de
7 552 . cargos, sendo 6.082 na iotaçáo
permanente e 1.470 na lotação supre-

mentar;Art. 4.° :í!::ste decreto vigorará ao
partir de 1 de agôsto de 1945.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57,° da Repu...
blíca..
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.

-DECRETO N.' 19.408 - DE 13 DE
AGOSTO DE 1945
Reconstrução do ramal férreo da U3i~
na Central a Estaçào de Riachuew,
da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro,

O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o dltlgc 74, letra a, da Constituição, ooc-

333

DECRETO N.o 19.409
DE 13 DE
AGOSTO DE 1945
Aprova .o_projeto e orçamento para
construçao de mais 20 quilômetros
da rodovia Barâo de Grajaú-CaróUna. no Estado do Maranhâo

o Presidente da República, usando
da atrtbuiçào que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição,.
decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto . e orçamento, na importância
total de crs 2. 2HL GOO.OO tdoís milhões
dusentos e dezenove mil cruze.ros) ,
sendo CrS ] .568.000,00 de pessoal e
CrS 651.000,00 de material, que com
êste baixam. devidamente rubrtcados,
para construção de mais uma extansão de 20 quilômetros do trecho Barão
de Grajaú-São João dos Patos, da rodovia "Barão de Grajaú-Oarorina", no
EStado do Maranhão, e em prosseguimente aos primeiros 20 quilómetroa
aprovados pelo Decreto n.? 18.740, de
28 maio de 194::5.
Rio de Janeiro, 13 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da Repúbltca..
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

-creta.:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e orçamento na importàncta
DECRETO N.? 19.410 - DE 13 DE
de Cr$ 477.017,90 <quatrocentos e se~
AGOSTO DE 1945
tenta e sete mil dezessete cruzeiros e
noventa centavos) que a êste acomDispõe sõbre G Tabela Numérica Orpanha, rubricados pelo Diretor Geral
dinâria de Extranumererio-mensado Departamento Nacional de Estra- '
lista da Estrada de Ferro Dona Tedas de Ferro, para a reconstrução etc
resa Cristina, do Ministério da Via.ramal férreo da Usina Central ate a
ção e Obras Públicas
Estacâo de Ríachuelo. na linha de 08,0
Fran'cisco a Proprrá. da çtacão Perrea
O Presidente da República, usando
Federal Leste Brasileiro. correndo a
da atribuição que lhe confere o arrespectiva despesa a conta das dispotigo 74, letra "a", da Constituição,
nibilidades que forem concedidas nq decreta:
Plano de Obras e Equípamentoa
Art. 1.0 Fica transformada em conpara 1946.
dutor de trem. referência -X, a função
Rio de Janeiro, 13 de agôsto de 1945,
de condutor axiliar da mesma rererência, da Tabela Numérica Ordinária
1,24.° da Independência e 57. 0 da Repúde Extranumerário-mensalista da Esblica.
trada de Ferro Dona Teresa Cristina,
GETULIO VARGAS,
do Ministério da Viação e Obras .PÚblícaa.
João de Mendonça Lima.
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Parágrafo único. Essa função continuará preenchida pelo seu atual
ocupante.
Art. 2.° 1!:ste decreto entrarão em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 13 de agõsto dé 1945,
124.° da Independência e 57,° da República.
GETULIO VARGAS.

João de JI.!! etuionça Lima.

DECRETO N,' 19.411 - DE 13 DE
AGõSTO DE 1945
I nclui a Guarnicão de Foz do -Iguacu
na retação das localidades consta~
tes do § 2.° do art. 1.0 do Decreto
n.O 9.401, de 18 de maio de 1942

O Presidente da República, usando
da atribúíção que lhe confere o artigo 74, letra "a.", da Constituição,

decreta:
Artigo 1.° Fica isento do desconto
da quinta parte da vantagem pre-

vista no art. 73 do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares do
Exército, a que se refere o Decreto
n,c 9,401, de 18 de maio de 1942, o
militar que servir na Guarnição de
Foz do Iguaçu, ficando, assim, esta
localidade Incluída entre as que se
acham mencionadas no § 2.0 do artigo 1.0 do citado Decreto n." 9.40l.
Art. 2.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em. contrário.
Rio de Janeiro, 13 de agôsto de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

P. Goes .

DECRETO N.' 19.412 - DE 13 DE
AGõSTO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária::
de Extra'numerárió-mensalisút do,
Estabelecimento de Subsistência da
5. a Região Militar, do Ministério da
Guerra.

o Presidente da República, usando
da atribuição que 'lhe confere o artigo'74, letra "a", da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica alterada,de conformidade com a relação anexa, a Tabela,
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Estabelecimento de
Subsistência da 5.a Região Militar. da.
Subdíretoria de Subsistência do Exército, da Diretoria de Intendência do
Exército, do Ministério da Guerra.
Art. 2.° A despesa com' a execução
do disposto, neste Decreto, na importância de CrS 187.800.00 (cento e
oitenta e sete mil e· oitocentos cruzeiros) anuais. correrá à conta da
Verba' 1 - Pessoal, Consígnaçác Il -':
Pessoal Extranumerário, Subconstgnaçâo 05
- Mensalistas, Anexo n.c 17
- Ministério da Guerra do Orçamento Geral da Repúbnca para 1945.
Art. 3.° :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 13 de agôsto de 1945,
124,° da Independêncía.e 57.° da Re-pública.
GETULIO V ARG,'"S

P.

coes.

>
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DECRETO N.o 19'.413
DE'13 DE
AGOSTO DE 1945
Cria a Tabela Numérica Ordinária de
Extranumerário-mensalista do InstItuto Militar de Tecnologia, do' Ministério da Guerra

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 14, letra "a" , da Constituição,
decreta:
At:t

1.0 Fica criada. na forma do

tância de CrS 235.000.00 (duzentos e

trtnta e cinco mil. cruzeiros \ anuais,
correrá. no presente exercicío. a conta
de destaque da Verba 1 Pessoal,
Oonsigriacáo Il - Pessoal Extr-a n urnerar!o. Suoconsignacàc 08 - Novas
Admissões etc. Anexo vn." 17 - Mi'"
msteno da Guerra, do Orçamento
Geral da RepUblica para 1945.
Art. 3.c ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publ1caçâo.
Art. 4° Revogam-se as disposições

anexo. a Tabela Numértca. Ordinária

em contrário.

de Extranumerário-mensalista do Instituto Militar de Tecnologia, do Ministério da Guerra.

Rio de Janeiro. 13 .de agosto de 1945.
124 ~ da Independência e 57.° da. Re-

puouca.
GETULIO VARGAS.

Art. 2.° A despesa com a execução
.do disposto neste Decreto, na impor-

P. Góes.

MllHSTERIO DA GUERRA
INSTITUTO MILITAR DE TECNOLOGIA
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DECRETO N' 19.414 - DE 13 DE
AGOSTO DE 1945
Suprime tumcóes nas Tabelas Numéricas Oriiinarics de Extranumera,r-o-rnensousta das Escolas Almirante Batista Neves, de Aprendizes
Marinheiros 'da Bahia, de Pcrnam~
btzco e do Ceará, do Mimsierw da
Marinha.

Presidente da República, usando
da atrtbutcàc que lhe contere o artigo 74 .ietra a, da Constituição, decreta:
o

e.rt 1.0 Fica suprimida uma função de médico. reterêncra XVIL em
cada uma das Tabelas Numertcas
Ordtnárias de Extranumeràrio-mensalista das Escoras Aimirante Batista
Neves, de A'pl'endizes Marinheiros da
Bahia, oe Pernambuco e do Ceará.
êrt.. 'J( ârste decreto entrará. em
vigor na data de sua pubhcaçào.
Rio de Janeiro, em 13 de agôsto de
1945. 124 ° da Independência e 57.° da
República'.
GETULIO. VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N.' 19.415 - DE 13 DE
AGOSTO DE 1945
Cria funções na Tabela NUmérica Ordinária de Extranumerariomensiuisto. do Serviço de AdmznzstraCão da Sede do Ministeno da Educeçrto e Sonuie.

o Presidente da Repúbhca.. usando
da atrtbuíçào que lhe confere o artigo 74 letra a, da Conatttutçâo, de-

cretas
Art. 1.0 Ficam criadas. na Tabela
Numertca -oromene de Extranumerário-mensalista do Serviço de Aumí-.
nístraçâo da Sede do Ministério da
Educação e Saúde, uma runceo de
mestre. referência XIII, e uma de
mestre especializado. referência XXII.
Art 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto. na Importância de CrS 32,400,00
(tonta e'
doísmil e quatrocentos cruzeiros)
anuais. correrá, no presente exercícío,
C~l. de Leis --

vot .

vr

à'~oI'ta

do destaque da Verba 1 Pessoal "tonstgnaçâc II
Pessoal
Extranumerarto. Suoconstgnacào 08
Novas admissões, etc" Anexo número 15 - Ministério da Educação e
Saúde, do Orçamento Geral da Repúnhca para 1945.
.
Art , 3.° lJ::ste decreto entrará em
vigor na data de sua pubücação.
Rio de Janeiro em 13 de agosto de
1945. 124.° da Independência e 57.° da'
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Ccpanema,

DECRETO N' 19 416 - DE 14 DE
AGOSTO DE 1945
Extingue cargos excedentes

O Presidente da República

usando

da atrtbuíçãc que lhe contere o artigo 74 letra a. da Constttuíçâo e
nos têrmos do artigo Lo altnea n do
Decreto-lei n.c 3 195, de 14 de abrtl
de 1941. decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos três cercos
da classe J da carreira de onerar
Admímstratdvo, do Quadro Permanente do Mínístertc da Educação e Sauoe,
vagos em virtude da vtransrerêucta ae
cargo de Amertco Lino de Andrade.
Edmundo Galvâo da Silva e Oto s'tonano d' Almeida. devendo a: dotacâu
correspondente ser levada a' crédito da
conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art . 2 ° Revogam -se as disposições
em contrário
Rio de Janeiro, 14 de agõsto de 1945.
124.° da Independência e 57.° da Republica.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.' 19417 - DE 14 DE
AGOSTO DE 1945
Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o arF. 22
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tâgc '74, letra a.· da Constituição, e
nos têrmos do artigo 1.0 annea n Cio
Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de aorü
de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam extintos três oarzoa
da classe. 1, da carreira de onerar
Admmíatratívo, do Quadro Permaneute do Mímaterrc da Educação e sauce.
vagos em virtude da traneterêncra de
cargo de "Dulce Pessoa Barreto êurrpedes Ilderonso da Silva e Mar-tua
Roxo Dutra da Fonseca, devendo a.
dotação correspondente ser levada a
crédito da conta-corrente do mesmo
Quadro .do referido Ministério.
art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de 1945.
U4. o da Independência e 57.0 da Republica.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

mos verdadeiros: mil e duzentos metros (1.200 mt . dezenove. graus e trinta
e seis minutos sudoeste 09° '36' SW);
seiscentos metros (600 fi). setenta.
graus e vinte e quatro minutos noroeste (70 0 24' NW).
Art. 2.° Esta autortzacâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ ••
dígo de Minas.
Art. 3. u O título da autorízaçào de
pesquisa, que será. uma via autêntica oeste decreto. pagara a taxa de
setecentos e vinte cruzeiros lCrS
720,001 e será. transcrito no livro próprio da Dívtsâo de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricul-

tura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agõsto de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N." 19.418 - DE 14
DE AGõSTO DE 194'

DECRETO N.O 19.419 Autoriza os cidadãos brasileiros Jose
Mauricio da Costa e Avelino Cunha
de Azevedo a pesquisar ecneeuia no
município de Pícuí, Estado da Pcraiba.

O Presidente da República usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo
74, teta-a c. da Constituição e nos têt-mos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brastleíros José Maurício da Costa e Avelíno Cunha de Azevedo a pesquisar scheelíta no local denominado
Alto do Abreu; no distrito e muntcípto
de Pícuí, Estado da Paraíba, numa
área. de setenta e dois hectares (72
ha) , delimitada por um retângulo que
tem um vértice a quinhentos e um metros (50,1 mj , no rumo verdadeiro vinte
e' oito graus e trinta e seis minutos
nordeste (28°,36' NE), da confluência
dos riachos do Abreu do Norte e do
Abreu do Sul, e os lados que divergem
do vértice, considerado têm, a par-ar
dêle, os seguintes comprimentos e ru-

DE 14

DE AGõSTO DE 1945
Autoriza a Cui, Mineração Ferro e
Carvão S, A. a eesczcscr minérios de
ferro, \de manganês e associados nos
municípios de Belo Vale e Ouro Prêto, no Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constttuiçào e nos têrmos do Decreto-Ieí .n." 1.985. de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínas j ,
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a Oía.. Mi.neraçâo Ferro e Carvão S.A. a pesquisar minérios de ferro, de manganês e
associados no lugar denominado Fazenda Lagoa das Casas Velhas, nos dtetritosde Belo Vale e São Juüão, munictpíos de Belo Vale e Ouro Prêto. no
Estado de Minas Gerais. numa área de
cento e cinqüenta e nove ncctarcs e
cinqüenta ares 059,50 na: . delimitada
por um retângulo que tem um vértice
a mil quinhentos e quarenta metros
(1.540 mj , no rumo verdadeiro cruqüenta e oito graus e quarenta e cinco
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minutos noroeste (5S0 45' NW). do
marco geodésico' do Alto da Bandeira
ou - Alto da Casa de Pedra. e os lados
que divergem do vertace considerado
têm. a partir dêle, os seguintes C01Ilprrmentos e rumos: quinhentos e cin-'
qüenta metros (550 m) , cinqüenta e
oito graus e quarenta e cmco minutos
noroeste (5So 45' NW). dOIS mil e novecentos metros (2.900 fi). trinta e
um graus e quinze minutos nordeste
(31 0 15' 'NEl .
Art. 2.° Esta autortaaçâo é outorgada .nos têrmos estabetecídos no CÔdigo de Minas .
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto. pagará a taxa de
mil e seiscentos cruzeiros (Cr$
.
1. 600.00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de p'omento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrarie.'
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de 1945,
124.0 da Independência e 57. 0 da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

qüenta centíarea (204.4650 ha) , delimitada por um polígono místdlmeo, que
tem um vértice na confluência
da
Sanga do Olho D'Agua Ruim no carrego do õlho D' Agua Ruim e os lados.
a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: OItocentos e dez metros (810 m) . trinta
graus e quarenta e cinco minutos sudeste (30 0 .45' SE); mil oitocentos e
cinqüenta metros (1.850 m) . setenta
graus sudeste (70 0 SE)·, até a margem
esquerda da Sanga Catão Peres. por
essa margem para jusante na extensão
de onocentos metros (SOO m) . dai com
dois mil setecentos e sessenta metros (2.760 rm , no rumo magnético sessenta graus e quinze minutos noroeste
<60° 15' NW), atingindo a margem direita do córrego do Olho da
Agua
Ruim por essa margem para montan-.
te até o ponto de partida.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos termos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica dêste decreto. pagará a taxa de
dois mil e cinqüenta "cruzeiros (Cr ...•
2.050,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricul-

tura.
DECRETO N.' 19.420 - DE 14
DE AGÕSTO DE 1945
A..utcrizá o cidadão brasileiro Fábio
Salvador Bei a pesquisar calcário e
associados no município de São Gabriel, no Estado do Rio Grande do
Sul.
'

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74. letra a. da Constituição e nos termos do Decreto-lei n." 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Fábio Salvador Beí, a pesquisar calcário e associados no lugar
denominado Batovi, situado' no distrito de vacacat, no município de São
Gabriel, no Estado do Rio. Grande do
Sul. numa área' de duzentos e quatro
hectares, quarenta e seis ares e cín-

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de 1945.
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

. DECRETO N.' 19.421 - DE 14
DE· AGõSTO DE 1945
Autoriza os cidadãos brasileiros llnah.
pereira Mesquita e oieaano Agapíto
da Costa a pesquisar ecneeuui e as-saciados no município de São -Tomé.
Estado do Rio Grande do Norte.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Oonetítuíção e nos têrmos do Decreto-lei n,« 1.985, de 29 de
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janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:

Art. 1.0 Ficam autorizados os cldadâos brasileiros Ilnah Pereira Mesquita
e Olegárto Agnpíto da Costa a pes-

quisar scheelíta e associados no locar
denominado Cacimba de Baixo, no distrito e município de Sáo Tomé, Estado
do Rio Grande do Norte, numa área

de sessenta e cinco hectares (65 nar .
delimitada por um retângulo. que tem
um vértice a quinhentos metros (500
m,)' no rumo sessenta e quatro graus
e cinqüenta e cinco minutos noroeste
(64 0 55' NW), da confluéncía dos riachos do Maracajà e da Quixaba, e os
lados que divergem no vértice considerado têm, a parttr dêle, os seguintes

comprimentos e rumos: seiscentos ~
cinqüenta metros (650). vinte e cinto
'graus e cinco minutos sudoeste (2i"j'}
5' SW); mil metros n,ooo m) , sessenta. e quatro graus e cinqüenta e
CÜ.1CO minutos noroeste (64° 55' NW, .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art.. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será Uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
seiscentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ ..
650,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produãço Mineral do Mlníatérío da Agrtcul-

tura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em' contrário.

Rio de Janeiro, 14: de agôsto de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

mos do Decreto-lei n,o 1.985, de 29 de
Janeiro de 1940 <código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Chromíum S.A. a pesquisar cromita e assaciados no lugar denominado Fazenda Oaxambu, no dístrtro e município
de Píum-í, no Estado 'de Minas Getaas,
numa area de seis hectares e trinta e
dois ares (6,32 ha}, delimitada por um
quadrilátero irregular que tem um vertice a quinhentos e quarenta e quatro
metros 1544 m) , no rumo verdadeirotrinta e um graus e trinta minutos nuroeste (SP SO' NW) ,do centro da 50Ieira do portal da casa sede da Fazenda da Serra. e os lados, a partir do
vértace considerado, tem, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros;
cento e setenta metros (170' rru , trinta mmutos 'noroeste {SO' NV\'j: seiscentos e dezesseis metros (616 rm,
setenta e seis graus sudoeste (76° SW't ;
quarenta metros (40 mr. trinta minutos sudeste (30' SE); seiscentos e doís
metros (602 rm , oitenta e nove graus
e trinta minutos nordeste (89° 30' NE'.
Art. 2." Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será. uma via autêntica dêste decreto. pagará. a taxa de
trezentos cruzeiros (CrS 300,00) e será
transcrito no livro próprto da Dívísão
de Fomento da Produção Mineral do
Mínísterro da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de 1945.
124.° da Independência e 57:° da Republica,

Apolonio Sales

GET?LIO VARGAS

APolonio Sales

DECRETO N.' 19.422 - DE 11
DE AGOSTO DE 1945
Autoriza a Chromium S.A. a pesquiser eromita e associados no município de Pium-í, no Estado de Minus
Gerais.

O Presidente da República usando
da "atrttnüçâo que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têr-

DECRETO N,' 19.423 - DE 14
DE AGOSTO DE 1945 .

° cidadão

Autoriza
Marques
barítina
de Cérro

brasileiro AmértcO
da Costa Filho a pesquisar
e associados no município
Azul, Estado do Paraná.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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'74, letra a. da Constituição e nos têrmos .do Decreto-lei n.o 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas},
decreta:

tfgo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n c 1. 98óde 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) >
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro América Marques da Costa'
Ii'iE1ü a pesquisar baritina e associados numa área de dezoito hectares,
.cí an;a e sete ares e cinqüenta centíares \1::1.8750 haj , situada no distrito de
votuvcrava. município de Oêrro-Azui.
Es: ado do Paraná, e delimitada por
uma linha poligonal q:ue tem um verti:.!:' na foz do rtbeírâo do Taboleiro,
afmen e cio no do Pereira, e os lados.
a oal':ir dêsse vértice. têm os seguintes
comunmcrnos e rumos magnéticos'
duzentos e sessenta e oito metros (253
IDl. sessenta e dois graus noroeste 16:r'
NW) ; quinhentos metros (500 .m) , sessenta e ouatro graus sudoeste (6P
SW 1; quinhentos e cinqüenta metros
(5~\O m I . cinqüenta e dois graus e dez
mmutos sudeste (52° lO" SE); quintrenros metros (5001, vinte e nove
graus e quarenta e cinco minutos nordeste (29° 45' NE) ,
Art . 2,° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código éc Minas.
Ar!,. 3.° O título da autorização de
pesouasa. que será uma via autên-·
táca deste decreto, pa-rará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr3 300.001 e será
transcrito no livro próprio da Divisão
.de Fomento da Produção Mineral do
Mini:3tério da Agricultura,
Art 4.° Revogam-se as disposições
em con traria.
Roia de Janeiro, 14 de agõsto de 1945,
124." da Independência e 57,° da Repúoüca.

Art. 1.0 Fica autorizado o Govêrno
do J'errttórío Federal do Amapá. a
pesquisar rmnerto de terra. numa area
de quatrocer.tos e quatro nectares,
cínoüenta e OIto ares e setenta e CInco centaares (404,5875 na I situada no
lugar Santa Maria. nos distrrtos e
mUIlIC).pIOS de Mazagáo e Macapa. I'errttorro Federal do Amà pa. ecoenrmtaoa por uma ünna poligonal CU.lOS laaos. a oartrr da uiteraeçào dos eIXOS
do tgarape Santa Marta e no Vila
te-v. tem os seguir-te comprunentos
e rumos magnéticos' dois mil trezentos e quarenta metros 12.340 m. seguindo o eixo do rio Vila Nova para
montante. qumnentos e sessenta metros ·560 m l . setenta e quatro graus.
e trmta minutos sudoeste' 174° 30'
SW I . dois mil quinhentos e setenta
metros 12.570 li>, quatorze graus e
trinta e cinco minutos sudeste (14°
35' SEl: três mil setecentos e setenta
metros (3.770 mi , sessenta' e quatro
graus e quarenta e cinco minutos 511deste ~64° 45' SEl: duzentos e sessenta
metros (260 fi), oitenta e seis 'graus
e cinco mínutos sudeste (86° 5' SEl:
seiscentos e sessenta metros (660 rm ,
vinte graus e quarenta e cinco minutos noroeste (20° 45 NW1: e o eIXO
do rio Vila Nova ate o ponto de partida,

GETULIO VARGAS

Apolon'io Sales

DECRETO N o 19.424 -

DE 14 DE

DE AGóSTO DE 1945
Autoriza o Gooérno do Território Federal do Amapa a vesquisar minerto de ferro nos municipios de Mazagão e Macapa, Território Federal
elo Amapá.
O Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o ar-

Art.. 2,0- Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de' Minas,

Art. 3.D . A .rresence autorização de
pesquisa não esta SUJeita a pagamento
da taxa na forma do art. 17 do CÓ·
digo de Minas. ex-vi do art. 51 do De. ereto-lei n. ° 4,655, de 8 de setembro
de 1942,
Art.. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 14 de agôsto ele 1945,
124.° da Independência e 57.° da Republíca..
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.
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DECRETO N° 19.425
DE 14 DE
AGõSTO DE 1945
Aprova o 'Regimento do Conselho N acional de Desportos do Ministério da
Educação e Saúde.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a. da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica aprovado o Regimen-

to do Conselho Nacional de Desportos
que, assinado __pelo Ministro da Educacâo e SaUde. com êste baixa.
Art. 2.° âste decreto entrará em
vigor em 1.0 de agosto de 1945. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 14 de agôsto de 1945.
124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS
Gustaoo

Capanema

REGIMENTO DO CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS
CAPíTULO

r

DA FINALIDADE

Art 1.0 o Conselho Nacional de
Desportos (C.N.D.I orgâc integrante
do Mtmsterto da Educacâo e Saúde.
diretamente subordinado ao reapectívo
Mimstro de Estado, tem por finalidade orientar fiscalizar e incentivar a
prática dos desportos em todo o pais
e opinar quanto as -subvenções e aos
favores que devem ser concedidos .às
entidades desportivas.
CAPíTULO I!
Da ORGANIZAÇÁO

Art. 2.° O C.N,D. compor-se-á de
seis membros dos quais cinco serão
designados pelo Presíuente da Republtca. dentre pessoas' de elevada expressão cívtca. e Que representem. em
seus vários aspectos, o movimento
desportivo uactonar. e o sexto será o
Diretor da Dívtsâo de Educação Ftsíca
do Departamento Nacional de Educação. que participará dos trabalhos sem
direi to a voto.
Art3.0 O Presidente da República
designará de!1tre os membros do C.N.D.

aquele" que deverão exerceras funções de Presidente e Vice-Presidente,
Art. 4.° O Ministro da Bducaçâee Saúde designará, dentre os funcionários do próprio Mímsterro. o Secretário do C. N . D.. mediante pro. posta do Presidente deste.
Art. 5.° O C.N.n. terá uma Secretaria, CUJa direção será exercida
pelo Secretário do C. N . D.
CAPíTULO

rn

DA COMPE'l'ÊNCIA

Art. 6.° Ao ê.N~D. compete:
I - estudar as matérias relativas e.
organização desportiva do pais e oropor <10 Ministro da Educação e Saúde
as medidas legislativas ou administrativas a mesma referente:
I1 - orientar a prática 'de tôrías as
atividades desportivas realizadas no
pais. assistido pelos órgãos especializados do Mtnísterto da Educação e
Saúde e com a cooperação dos conselhos regionais de desportos;
.
UI - expedir, anualmente, alvarás
de licença para funcionamento das
entidades desportivas:
IV - vígtlar o funcionamento das
entidades desportivas. a fim de lhes
assegurar disciplina constante. administração correta e funcionamento regular;
V - estimular as entidades de caráter amadorista. com os recursos' de
que dispuser o Ministério da Educaçêe
e Saúde:
VI - adotar medidas de rigorosa
vigilância sõbre o profissionalismo desportivo. com o objetivo de mantê-ler
dentro de princípios de estrita moralidade:
VII - promover a crgantzacâo do
cadastro do movimento desportivo do
país:
VIII ~ promover, qüínqüenalmente,
a realização do Congresso Nacional de
Desportos:
IX - opinar sôbre a concessão do
favores e eubvencôes do Govêrno Federal às entidades desportivas:
X - coordenar a ação dos conselhos regionais de desportos. opínandca respeito de projeto dos regimentos
dêsses órgãos:
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XI - amparar, pelos meios ao seu
alcance, o desenvolvimento das associações desportivas de não considerável expressão. e definir-lhes o sistema
peculiar -de administração:
XII - artácuíar providências que
assegurem a defesa e o desenvolvimento dos desportos universitários e
deasscciacôes desportivas que se constdtutrem na Marinha. no Exército e
na Aeronáutica ou entre as fôrças policiais, respeitada a legislação respectiva;
XIII - sugerir ao Ministro da Educação, e Saúde as providências de interêsse ouonco referentes as publicações de qualquer gênero. que se reüram aos desportos nacíonaís:
XIV - aprovar os estatutos iniciais'
de cada confederação ou teueracâo. e,
bem assim. as 'mas sucessivas reformas, submetendo o seu parecer à homologação do Ministro da' Educação e
Saúde. bem como os das demais entidades desportivas de acâo nacíonat:
XV ~ praticar qualquer ato necessário à boa execução dos Decretos-leis
ns. S. 199 e 7.674. de 14 de abril de
1941 e 25 de julho de 1945. respectrvamente, e expedir as tnstrucôes que
lhe parecerem a isso convenientes:
XVI -- autorizar a participação de
delegações nactonaís em competição
internacional e fiscalizar a organizaçâo das mesmas;
XVII - requisitar. mediante prévia
autorização do Presidente da República. 'à autoridade competente. qualquer servidor. sem prejuízo das vantagens do cargo ou função. para participar de competição desportiva internacional de amadores, dentro ou fora
do pais:
XVIII - requisitar. para fim tdêntico ao do item anterior. empregado
de serviço particular mediante tndenizacào ao empregador, do dispêndio
correspondente ao salário vencido pelo
, empregado requísttado. feita pela confederacâo Interessada, e sem prejuízo
do empregado:
XIX - requisitar. para realízacâo
de competição mternacíonal no pais,
qualquer praça de desportos pertencentes à União. aos Estados, aos Territórios ou aos Municípios. e bem as";'
sim às entidades desportivas que lhe
sejam diretamente ou indiretamente

a
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filiadas, sem reserva de direitos dos
quadros eoctaía:
XX ~ proíbir a realização de qualquer exibição públíca, sem caráter ri":
gorosamente gratuito, promovida por
entidade desportiva que não lhe seja
direta ou indiretamente vinculada:
XXI - vedar a realização de comp e t i ç e s desportivas tncompatrveís
com o interêsse público e orientar a
organização dos calendários desportivos:
XXII - sugerir às autoridades competentes da União, dos Estados. dos
Territórios e dos Muníctpíos. as medidas que possam facilitar a edificação de praças de desportos, por iniciativa particular ou custeada pelos
cofres. públicos:
XXIIl - julgar. em grau de recursos. as decísôes que qualquer confederação submeter ao seu pronunciamento e deferir-lhe competência para
funcionar. em última instância nos
processos referentes a assunto das atividades desportivas que lhe sejam
próprias. sem prejuízo do direito de
revisão. quando estiver em. causa a
falta de cumprimento de qualquer
disposícâo legal ou de recomendação
que houver expedido:
XXIV - autorizar a participação
de estrangeiros na administração das
entidades desportivas:
XXV - promover a instauração de
inquéritos e constituir as respectivas
juntas;
XXVI - designar comissões incumbidas do estudo de assuntos especiaüzados, dependentes de sua decisão:
XXVII - atribuir aos conselhos regionais de desportos. quando jurgar
conveniente. a verificação e correção
dos atos praticados por entidade desportiva. com a colaboração das coníeõ

deraçôes:
XXVIII -' expedir às confederações
recomendações referentes a prática da
medicina desportiva, ouvidos os 01'gâos técnicos do Ministério da Edu-.
cação e Saúde:
XXIX - programar jogos e demais
competições e provas desportivas. no
Distrito Federal. e deferir essa atribuição aos conselhos regronaíe de desportos, nos Estados e Territórios. de
acôrdo com as tustruçôes que expedir,'
nos têrmos do art. 10 do Decreto-Ieí
n.c 5.342. de 25 de março de 1943:

344

.I\TOS DO PODER EXECUTIVO

xxx - baixar recomendações que,
.sem prejuízo das demais dísposiçôes
legais .regulem as relações contratua,s entre as entidades desportivas e

g) executar os trabalhos mecancgráficos do C.N.D.;
h) zelar pela limpeza e conservação dos móveis e dependências «c

o{' attctas urofíssionais ou auxiliares

C.N.D.·

espcc.anza.dos:
XXX]
delegar poderes especiais
aos conselhos regionais de desportos
para desempenharem, dentro da 1'e8pectiva itmatnçàov Iunçâo atribuída à

Parágrafo único. A Secretaria uoverá Iunctonar perfeitamente artácutada com ° D.A. .do Ministério da EO'Jcação e saúde, observando as normas
e métodos de trabalho prescritos ceie
mesmo nos assuntos de sua competência.

sua .omperõncía:
XXXII

termos

CiOS

impor

penalidade,

nos

artigos 12- e 13 do rrecreto-"

Iei n." [) 342. de 25 de março de 1943:
XXXIII - requisitar o auxilio da
autoridade oolícíal. para fazer respeitados os seus atos de disciplina desportiva, nos termos' do parágrafo
. único (;0 art. 13 do Decreto-ter numero 5.342. de 25 de março de tD43.
XXXIV
propor ao Ministro da
Educação e Saúde qualquer alteração
dêste Regírneuto
Art 7.(> A Secretaria compete:

.

CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 8.° Ao Presidente do C.N.D.
incumbe:
I' - presidir as sessões e submeter
a discussão e votação as matenaa
constantes da' ordem do dia e oroclamar os resultados:
II - distribuir aos membros do
Conselho os processos e quaisquer do- .
cumentos submetidos à apreciação do
1
organizar e manter atualizado
órgão;
o cadastro das. entidades desportivas
lI! -- tomar parte nas discussoes
do pars
do Conselho e, quando' julgar conveH - efetuar o registro dos contra·niente, funcionar corno. relator de protos de atletas profissionais:
cessos em estudo;
IV - fixar as datar, para sessões
IIl- passar cerradões quando autorizadas pelo presidente do C N D
ordinárias e convocar as sessões ~f.:
traordínártas. por iniciativa própria.
rv- promover as medidas necesou determinação do Ministro da e-tusanas a admímstracâo de pessoal.
cação e Saúde;
,
matertar, orçamento e comunícaçôes
V - fazer ler a ata, submetê-la a
do C.N D. devendo para tanto:
discussão e assiná-la depois de aproq I receber registrar distribuir, expedir e auarcíar a correspondência vada, bem como resolver as questões
de ordem;
.
oficial e papéis relativos às atívldades
VI - fazer Ier o resumo de exuedo C.N.D"
,
díente que possa interessar ao Conbl promover a publicação no Diáselho.
bem como qualquer documento
rio Oficial, dos atos e decisões relaconstante do, mesmo, a seu juízo on
Uvas
atividades do C.N.D.;
por solicitação de um dos membros;
~.) encaminhar à Divisão do Pessoal
VII - designar comissôes de mem(D.P.) do Departamento.de Admíntabros para o estudo de qualquer 8,5tração (D.A.), devidamente instruidos. os processos referentes aos ser- sunto especial da competência do
Conselho:
víôores em exercício no c. N. D. ;
VIII - promover a realização -te mcll controlar a freqüência dos servestdgacôes e diligências necessárias
vi-ores em exercício no C.N.D., fJaos trabalhos do Conselho;
metendo à DF. do D.A'., na época
IX - cumprir e fazer cumprir as
própria, o boletim de freqüência correspon-te-rte:
deliberações do Conselho, bem assim
e) solicitar à Divisão do Material
° presente Regtmento:
X - . marcar prazo para cumprido D.A. o material necessário ao
C.N.D.:
. menta das deliberações do C.N D.,
f) elaborar a proposta orçamentádesde que por êle não tenha sido expressamente ríxeõo:
ria do C.N.D.;

às

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Y,J - adotar, em nome do C.N. 0.,
'Qualquer providência de caráter .Ina-

cnever, submetendo-a, na sessâc tmediata, à homologação do mesrpo órgac ~
XII - conceder, semanalmente, >1Udíêncía aos dirigentes de entidades
desportivas e aos demais desportastaa

que tiverem interêsse dependente

d.o

C.N.D.;

XIII - representar o C. N. D, em
solenidades oficiais ou atos desportivos e, no caso de impedimento, detegar esta atrtbuíçâo ao Vice-Presidente
ou, no ímpedímento dêste. a qualquer

outro membro:
XIV - informar os papéis dependentes de atos administrativos do prAsíde-ite da República ou do Minístro
da Educacâo e Saúde. quando submetidos ao seu pronunciamento:
XV -- apresentar. anualmente, ao
Ministro da Educação e Saúde, relatório sôbre as atividades do Oonselho;
XVI ....!... exercer outras funções eon.sentâneas à sua qualidade de dtrígence
do Conselho. não especificadas neste
rerdmento. bem como as que lhe forem
deleaadas por êate órgão:
XVII - superintender o tuncíonamenta da secretaria e despachar o expediente:

XVIII - autorizar o Secretário - do
Conselho a assinar a correspondência,
a solicitar informações e a requisitar 0
material:
XIX - autorizar despesas de acõrno
co-a as dotações orçamentárias do Conselho e arbitrar vantagens. na forma
da Ieefslacâo. aos seus servidores;
XX - autorizar o registro de contratos de atletas profissionais e auxíIteres especializados;
.
XXI - antecipar ou prorrogar o
período normal de trabalho da seere. tarta: '
XXII - designar o substituto do
secretáríc:

XXIII - propor, admitir ou díspensar. na forma da legislação em
vígor. o pessoal extranumerário '.10
Conselho:

XXIV - expedir boletins de mere-cimento dos funcionários, que lhe
forem diretamente subordinados;
XXV- aprovar a escala de férias
.do pessoal do Conselho;
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XXVI --'- elogiar e aplicar penas dta..
cípltnares, inclusive a devsuspensaoe

até trinta di-as, aos servidores lotados
no Conselho e propor ao Ministro ela
Educação e Saúde a aplicação de penalidades que exceder de sua alçada;
XXVII - determinar a ínstauruçâo de processos administrativos.
Art. 9.° Ao Vice-Presidente incumbe, além das atrfbuicôes estabelecidas
para os 'demais membros do C.N.lJ.,
substituir o Presidente nos seus tmredímentos .

Art. 10
incumbe:

Aos membros dO.C.N.D.

I - comparecer a tôdas as sessões,
salvo motivo de fôrça maior. justificado perante o Presidente;
TI - estudar e relatar as matértas
que lhe forem distribuídas pelo ?reeldente. dentro de quinze dias, a contal' da data de dístríbuíeâo, servo
prOTrO~3ç80
concedida pelo mesmo
Presidente:

III - solicitar ao Presidente. quando necesse rto. a conversão de processos
em dtlíaêncía. para obtenção de esclarecimentos Inclusive os aue possam
resultar de consultas a outros membrosdoCND.:
IV - justificar o seu voto, podendo, se vencido, transtormá-Io em voto
em separado, - e servir de prolator de
dclíberacâo. quando seu voto fôr vencedor;·
,
V ,- pedir vista de processos por
prazo inicial até cinco dtas. prorrogável, a Juízo do Presidente, por prazo não superior a quinze dias, e a
juízo do C.N D., por prazo maior:
VI - sugerir, por escrito, à deliberação do plenário, tôdas as medidas
que julgar úteis ao, cabal desempenho
das atribuições do C.N.D.;
VII - assinar o livro de presença.
ao comparecerem às sessões
Art. 11. Ao Secretário incumbe:
I - secretariar as sessões do Conselho;
II - providenciar os trabalhos preparatórios das sessões plenárias:
IH - redigir a correspondência e o
expediente relativo às sessões;
IV - organizar as ordens do dia,
na conformidade das instruções do
Presidente do Conselho;
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v - providenciar, quando fôr o
caso, para a realização das sessões
extraordinárias;
VI - dirigir os trabalhos da Secretaria;

VII -

indicar o seu substituto ao

Presidente do Conselho;
VIiI
despachar, pessoalmente,

com Q Presidente do Conselho;
IX - opinar, em matéria de sua
competência, nos papéis que tenham
de ser submetidos à apreciação ou
despacho do Presidente do Conselho;
X - baixar instruções para orientaçã-o dos trabalhos da secretaria;
XI -- distribuir aos servidores que

lhe forem subordinados, os trabalhos
que lhes incumba executar;
XII - organizar a escala de férias
do pessoal da Secretaria, e submetêla à aprovação do presidente do Conselho.
XIII . . . .:. Elogiar os seus subordinados
e, quando fôr o caso, impor-lhes penas
díscíptínares, inclusive a de suspensão até 15 dias, representando ao Pre-

sidente do Conselho, sempre que ao
fato couber a 'aplicação de penalidade maior;
XIV - preencher boletins de merecimento dos funcionários que lhe
lhe forem diretamente subordinados;
XV - apresentar ao .Presidente do
Conselho, anualmente, um relatório
circunstanciado dos trabalhos realizados. em andamento e planejados.
Art. 12. Aos servidores do C.N.D.
sem funções especificadas neste Regimenta incumbe executar os trabalhos
que lhes forem determinados pelos
seus superiores imediatos.
CAPíTULO V
DAS SESSÕES

Art. 13. O C. N .D. reunir-se-á em
sessões ordinárias, quinzenalmente, em
dias fixados pelo Presidente, ou em
sessões extraordinárias, quando convocado pelo Ministro da Educação e
Saúde ou pelo seu' próprio Presidente.
Parágrafo único. Para que as sessões se realizem, bastará o compare ~
cimento de quatro membros, desde que
um dêles seja o Presidente ou o VicePresidente. .

Art. 14. De três panes constarão-

as sessões do C.N.D.:
·1 -

II III -

expediente;
ordem do dia;
ínterêsses gerais dos despor-

tos.
§ 1.° Aberta a sessão, será iniciado o
expediente com a leitura e votação da
ata, tomando conhecimento o C.N D.,
em seguida. dos papéis que lhe tenham
sido encaminhados e das informações
que.o Presidente houver anotado.
§ 2.° O expediente será organizado e
lido pelo secretário e não poderá ser
interrompido para apreciação de outro
assunto.
§ 3.° Esgotada a matêrla do expediente, o Presidente anunciará a 01'-.
dem do dia, na Qual serão expostos,
discutidos e -votados os assuntos CO~)s
tantes da pauta, cabendo a qualquermembro do C.N.D. o direito de pedir preferência para a discussão e votação de matéria que considerar merecedora de decisão mais urgente.
§ 4.° Esgotada a ordem do dia, o
Presídente : concederá a palavra ao
membro que a solicitar, podendo o
C,N.D. apreciar. então, qualquer ou":
tro assunto, de ínterêsse geral dos desportos.
§ 5.° O C.N.D,
deliberará por
maioria de votos e, quando ocorrer
empate em qualquer votação, caberá
ao Presidente também o voto de qualidade.
Art. 15. As sessões do C.N.D. .terão a duração de duas horas, sendo
permitida a prorrogação, quando requerida por um membro e aprovada
pela maioria.
§ 1.0 Durante as sessões do C.N.D"
apenas permanecerão no recinto os
membros e o aecretárío.. salvo decisão em contrário, tomada pelo Conselho, para que. seja permitida a presença de alguma autoridade, ou de dirigente de entidade desportiva para
colaborar no estudo de qualquer assunto
§ 2.° O Ministro da
Educação e
Saúde ocupará a presídêncía das sessões sempre que a elas estiver presente, cabendo-lhe, nesse CaRO, orientar
os debates e ditar as diretrizes hecessárías à solução de qualquer matéria,
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art. 16. O membro do C.N.D. a
quem houver sido atribuído o estudo
de qualquer assunto poderá solicitar,
por intermédio do Presidente. as diligências necessárias ao seu' esclarecimento.
CAPíTULO VI
DA LOTAÇÃO

Art. 17. O C.N.D. terá lotação
aprovada em decreto.
Parágrafo único. Além dos funcionários constantes da lotação, o C.
N. D. poderá ter pessoal extranumerário admitido na forma da legislação vigente.
CAPíTULO VII

,

DO HORÁRIO

Art. 18. O horário normal do trabalho da Secretaria 'será fixado pelo
Presidente do C.N.D., respeitado o
número de horas semanais ou mensais estabelecido para o Serviço PÚblico Civil.
CAPíTULO VIII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 19. Nas suas faltas e impedimentos, o Presidente serásubstituido
pelo Vice-Presidente do Conselho.
Art. 20. Em caso de falta ou impedimento. o membro nato será substituído por seu substituto legal no
cargo que exerce e os demais membros, por substitutos previamente designados pelo Presidente da. República.
Art. 21. O Secretário, nos casos
previstos no artigo precedente. será
substituído pelo servidor da secretaria de sua índicaçâo, que fôr designado pelo Presidente para este fim.
Art. 22 - Satvo o membro nato,
os membros do Conselho que deixarem
de comparecer a três sessões consecutivas, sem motivo justificado. serão
considerados automàtdcamente resignatários.
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de ato desport'vo infringente às leis'
c .determinacóes em vigor.
Art. 24. O C. N D. só tomará conhecimento ce assuntos referentes às
entidades desportivas quando instruídos e encaminhados pela respectiva
confederação.
Art. 25. O C. N. D. não tomará.
conhecimento de papel algum relativo a eutadadc desportiva que não
tenha obtido alvará de funcionamento
e cujo estatuto não se tenha submetido ao disposto na lei.
Art. 26. O C. N D. não apreciará
pedido de auxilio financeiro de entidade desportiva que tenha atletas profissionais da entidade, relativas ao
custeio do respectivo departamento,
não tiverem . publicação permanente,
nem se sujeitar-em à fiscalização e à
aprovação do órgão fiscal previsto no
seu estatuto
Art. 27. o Pres-idente do C. N. D.
poderá credenr-iar um desportista para
servir como seu. representante nos atos
desportivos de representação pessoal ~
estranhos às atividades diretas do
mesmo órgão
Art. 28, As funções de Presidente
do C. N. D. sãc incompatíveis com
o exercício ele rtuaísquer outras em
entidades desportávas, salvo de representação desnortrva internacional ou
de direção de congressos, conferêncías .
ou reuniões de ·carater eventual.
Rio de J aneíro, 14 de agôsto de 1945.
~

Gustavo Capanema,

DECRETO "J".o 19 426 -

DE 14 DE

AGOSTO DE 1945

Cria função na Tabela Numêrica Ordinária de Bxtramurneróría-mensalista, da Diretcria de Recrutamento".
do Ministério da Guerra.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição. decreta:
CAPnULO IX
Art. 1. 0 Fic,,'!,' criada, na Tabela xuDISrO'1IçOES GERAIS
méríca Ordinária de Extranumeráriomensalista 'ia Diretoria do RecrutaArt. 23. O C. N. D. tomará comento. do Mtmstorio da Guerra. uma.
nhecimetno das representações feitas,
por qualquer pessoa, contra a prática função de motorista, referência IX.
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Art. 2.° A c'espesa com a execução
do disposto neste Decreto, na importância de

CrS 1.800.00

(sete mil e

oitocentos crttzelrcs) anuais. correrá,
no presente exert-tcíc. à conta de destaque da Verba I ,- Pessoal. Consignação II
Pcvoal Extranumerário,
Subconsígnaçá» OC - Novas admissões, etc. Anexo n » 17 - Ministério
da Guerra, -í» Orçamento Geral da
República para 1945.

Art. 3.° f:s,:(; Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçâo.
Art 4..0 Revogam-se as

disposições

em contrário
Rio de .Janeivo. 14 de agôstó de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS.

P. Góis,

an:CUTIVO

DECRETO N° HL428 ~ DE 16 DE
AGOSTO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atríbutçac que lhe conrcre o artago 74, letra a, da Oonstatuíçáo e nos

têrmos do art.. V

aítnea n, do De-

ereto-lei n.:' 3.195, de l4 de
1211. decreta:

aorn de

Art . r.v Fica suprimido um (11 carp;o .c'a classe E. da carreira de Fio;;· aI
de Plantas Têxteis do, Quadro Suplementar do Mtrusterio da Agrtcultura,
vago em virtude da exoneração de Rosüda Cunha Pedrosa., devendo a dotação corre-pendente ser levada a
crédito de Conta Corrente do Quadro
Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, is de agôsto de 1945,
124.° da Jnuepencêncta e 57.° da
'pública.

Re-

GETULIO

DECRETO N.O 19.427 DE 16 DE
AGõSTO DE 1945
Surwime
uma tunçoo na
Tabela
Numérica Stuplementar de Extranumerurío-mensaíista da Escola In
üustricü de _Arecasú,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, d~

-creta: ,
Art. 1.0 Fica suprimida uma Iunçãov-de Professor do Ensino Industrial (Desenho 'ornamentan referânera XVI. da Tabela Numerrca Suplemcntar de Extranumerarro-mensalista da Escola Industrial de :Ar'acaJ11,
da Divisão do Ensino Industrial ao
Departamento Nacional de educação.
do -Ministério da Educação e Saúrte.
vaga em virtude da dispensa de Humberto da Silva Moura. ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art.. 2,° Revogam-se as disposiçôes
em contrário.
Rio ue _Janeiro, 16 de agôsto ' de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.

VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO ~,o 19.429 - DE 16 DE
AGOSTO DE 1945
Extingue cargo excedente

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar....
tago 74, letra a, da Oonstituiçào e nos
têrmos do art . 1.0 alínea n, do Deereto-ler n.v 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:

Art. L.' Fica extinto um (1) cargo
da classe J, da carreira de Agrônomo
Prutacuttcr do Quadro Permanente ao
Mimsteno da Agricultura. vago em
virtude da promoção de Paulo Parrsio
Pereira de Melo. devendo a dosaçàc
correspondente ser levada a credito da
Conta Corrente do mesmo Quadro e
Mtmsterto .
Art . 2.0 Revogam-se as disposições

em contrárro:
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1945,
1'24.° da Independência e 57.0 da República.

GETULIO y"ARGAS

GETULIO

Gustavo Captmema.

Apolonio Sales

VARGAS
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DECRETO N.o 19.430 - DE 16 DE
" AGOSTO DE 1945

DECRETO N.o 19.432 - DE 16 DE
AGOSTO DE 1945

Suprime cargo extinto

Extingue cargo excedente

O Presidente da República, usando
'da . atrtbuíçào que lhe contere o artigo 74, letra a, da Oonstituiçào e nos

O Presidente da República, -usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra' a, da Oonstítuíção e nos.
têrmosdo 'arb. LO, alínea n, do Decreto-Iei n.? 3.195, de- 14 de abril de
1941, decreta:
.Art. LO Fica extinto um (1) cargo,
da classe F, da carreira de Calculista
do Quadro Permanente do Ministério
da Agrtcultura, vago em virtude da
promoção de Francisco Acácío Patrfcio, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da Conta corrente
do mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.

têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
.1841, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) car-.
go da classe D, da carreira, de Fiscal
de Plantas têxteis do Quadro Supre. mental' do Míntsterto da Agrtcuítura
vago em virtude da promoção de Jose
da Penha Pilho. devendo a dotaçao
correspondente ser levada a credito ta
Conta Corrente do Quadro Permanente
do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro. 16 de agôsto de 1945.
121. ü da Independência e 57.° da República.

Rio de Janeiro, 16 de agôsto de" 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO

GETULIO' VARGAS

Apotonio Sales

DECRETO N.? 19.431 - DE 16 DE
AGOSTO DE 1945
Supnme cargos extintos

O Presidente da
da atribuição que
tigo 14, letra a, da
têrmos do art. LO

ereto-lei n.v 3.195, de 14 de abríl de
1941, decreta:

Art., 1.0 Ficarn suprimidos três (3)
cargos da classe C. da carreira de Servente do Quadro Suplementar do Mímsterto da Agricultura, vagos em virtude do falecimento de Aízíra PereIra
da Silva e das promoções de Bernardo
Antônio Barcelos e de Domingos Martorano. devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do Quadro Permanente do re~
ferido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
. .
GETULIQ

DECRETO N.o 19.433 - DE 16 DE"
AGOSTO DE 1945

.

República, usando
lhe confere 0. arOonstítuiçâo e nos
alínea n, do De-

VARGAS

Apolonio Sales

VARGAS

Apolonio Sales

.Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição" que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do art. 1.°, alínea n, do De':'
ereto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) carda classe D, da carreira de Dactilógrafo do Quadro Suplementar do Mi·
nístérlo da Agricultura, vago em virtude da promoção de Maria Paz de
Melo, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de agõsto de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da Re-.
pública.

~go

GETULIO

VARGAS

Apolonio Sales,
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DECRETO N.o -19.434 - DE 16 DE
AGõSTO DE 1945

DECRETO N.' 19.436 _ DE 16 DE
AGõSTO DE 1945

Suprime cargo extinto

Stiprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo74, letra a, da Constituição -e nos
têrmos do art. 1.0, alinea n, do Deereto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do art. 1.0, alínea, n, do Decreto-Ieí n.v 3.195, de" 14 de abril de
1941, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido um

(1)

car-

go da classe E, da carreira de Continuo

do Quadro Suplementar do Ministério
'da Agricultura, vago em virtude da
promoção de Pedro Gouveia de Almeida, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do Quadro Permanente do
referido Ministério.
Art. 2,° Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57,0 da Re~
pública,
GETULio VARGAS
Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.435 - DE 16 DE
AGõSTO DE 1945

. Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe B, da carreira de Observador Meteorológico - do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura vago em virtude do falecimento
de Leopoldo Manuel do Nascimento,
devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente do
Quadro Permanente do referido Minítérío.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO

VARGAS

Apolonio Sales

Extingue cargo excedente

O Presidente da República, usando
. da atribuição que lhe confere o artigo 74~ letra a, da Constituição e nos

têrmos do art. 1.0, alinea n, do Deereto-lei -n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:

Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo
da classe G, da carreira de Desenhista
do Quadro Permanente do Ministério
da Agricultura, vago em virtude da
exoneração de Cláudio de Vincenzi,
-devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente do
mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS
Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.437 ~ DE 16 DE
AGõSTO DE 1945
Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituíçâo e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos três (3)
cargos da classe F, "da carreira de Dactilógrafo do Quadro Suplementar do
Ministério da Agricultura, vagos em
virtude da exoneração de José Darci
Ramos Ferreira e das nomeações para.
outra carreira de Adelaide Guimarães
de Azevedo e de Guílhermína Maculan,
devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta 'Corrente do

ATOS

-Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
.em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO

VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.438 - DE 16 DE
AGÕSTO DE 1945
Suprime cargo extinto

o

Presidente' da República, usando
-da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do art. 1,0. alínea n; do Deereto-ter n.? 3~195, de 14 de abril de
.1941, decreta:
Art. LO Fica suprimido um (1) cargo da classe D, da carreira de Prático
de Laboratório do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vago
em virtude da nomeação para outro
Ministério de Odete Duarte de Oliveira
devendo a dotação corespondente ser
levada a crédito da Conta Corrente do
Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16, de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO
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VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.439 - DE 16 DE
AGOSTO DE 1945
Declara sem efeito o Decreto ,n.o 16.425,
de 23 de agôsto de 1944

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da' Constituição e nos
têrmos do Decrete-ler n.c 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

e tendo em vista o que consta do processo n.O S.C. 26.531-44 da Secretaria
de Estado da Agricultura, decreta:
Art. _LO Fica sem efeito a autorizaçâc conferida aos cidadãos brasileiros
Martins João Lopes e Manuel Diamantino de Oliveira pelo Decreto número
dezesseis mil quatrocentos e vinte e
cinco 06.425), de vinte e três (23) de
agôsto de mil novecentos e quarenta
e quatro (944), para pesquisar mica.
no munícíprc de Manhumírím, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO

V tl.RGAB

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.440 - DE 16
DE AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Luis
América Soares de Farias a pesquisa.r água minet'al no rnuaiícípio de
São Gonçalo, Es1;udc do Rio de Janeíro.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição. e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínasj ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Luis América Soares de F:J.rias a pesquisar água mineral em terrenos da Fazenda Itaítíndfba, situados no distrito de Ipfíba, município de
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro,
numa área de nove hectares e noven ta
e nove ares (9,99 ha) , delimitada por
um retângulo que tem um vérti~e a
cento e cinqüenta metros '(150 m) , no
rumo magnético sul (S), do canto cudeste -(SE) do gnlpâo de engarrafamenta de propriedade, de Luis América Soares de Farias, e os lados que
divergem do vértice
considerado
têm, a partir dêle, os seguintes com-
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dêsse - vértice, os seguintes comprt-,
primentos e rumos magnéticos: trezentos e trinta e três metros (333 , mentos e rumos magnétfcosc quinhêl1.tos e dez metros (510 m),' pela ünna
fi), leste (E); trezentos metros (300
fi), 'norte (N).
de preamar média rumo
ocidente
tW); cem metros (IOO fi), doze-graus
Art. 2.° Esta autorização é outornoroeste '<12°. NW); cento e setenta
gada nos têrmos estabelecidos no Cóe dois metros e- cinqüenta centímedigo de Minas.
tros (172,50 m) , oitenta e seis graus e
trinta minutos, nordeste (86° 30' NEi;
Art. 3.° O titulo da autorização de
duzentos e quarenta metros {240 mi ,
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de sre- dezenove graus e trinta minutos nordeste (H)O 30' NE); cem metros .ioo
zentos cruzeiros (Cr$ "300,00) e será
rm ; setenta e dois graus nordeste
transcrito no livro próprio da Divisão
(72 0 NE); cento e oitenta
metros
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
<180 rrn , setenta e um graus sudeste
(71 0 SE); trezentos e sessenta e cinco
Art. 4.° Revogam-se as disposições
li e t r o s
e cinqüenta centímetros
em contrário.
{365,50 mi , setenta e dois graus norRio de Janeiro, 16 de agôsto de 1945,
deste (72° NE); trezentos e trinta e
124.° da Independência e 57. 0 da Retrês metros (333 rrn , dezesseis graus
pública.
sudeste (16° SE); e a linha, do preaGETULIO VARGAS
mar média rumo do ocidente ('vV I
até o ponto de partida. Outra, de
Apolonio Sales.
vinte hectares e dez ares (20,10 na t ,
situada no Iugtu cenominado Sauê.
definida' por um polígono místdltneo
que tem um vértice situado na foz do
DECRETO N.' 19.441 - DE 16
córrego Sauê no Oceano Atlântico. e
DE AGõSTO DE 1945
os lados, a partir dêsse vértice. 05
seguintes comprimentos e rumos
Auto? iza o cidadão brasileiro Georce
magnéticos: duzentos e vinte metros
srttvur Bailey a 1r1.'l.'1 ar jazidas de il(220 mj pela linha do preamar mértta
menita e associados no município
rumo do oriente (E); trezentos .mede Santa Cruz, Estado do Espírito
tros (300 m) , dez graus e trinta rmSanto.
nutos noroeste ClOo' 30, NW); duo Presidente da República usando zentos e oitenta metros (280 m) , se~
tenta e três graus e trintaminu~;os
da atríbtnçâo que lhe confere o artigo
sudoeste (73° 30, SW); cento e qua'14, letra a, da Constítuíção e nos rêrrenta metros (140 fi) , cinqüenta
mos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
graus noroeste (50° NW); cento e dede janeiro de 1940 (Código de Mizessete metros e cinoüenta centímenas), decreta:'
tros (117,50 m) , Sessenta e sete graus
Art. 1.0 Fica autorizado o ctdae trinta minutos sudoeste (67° 30,
dão brasileiro George Arthur Bailey
svn: duzentos e dez metros (210 m \,
a lavrar jazidas de ilmenita e associa- seis graus e 'víute minutos sudoeste
.dos exístentes . em terrenos situados
(6° 20 SW); duzentos e cinqüenta
entre os rios Píraquê-Açu e Puriti,
metros (250 m) , cinqüenta e ono
no muntcípío de Santa Cruz, Estado
graus e trinta minutos sudoeste (E8°
do Espírito Santo, nas duas seguintes
30 SW); cento e quarenta metros
áreas? perfazendo trinta e cinco hect 140 m) , trinta e um graus e trinta
tares e setenta ares (35,70 nai : uma, minutos sudeste (310 30 SE); e
de quinze hectares e sessenta ares a, linha' do preamar média para O
(15.60 haj , situada no lugar denomioriente até o ponto de partida.' Est3.
nado Gamboa e definida por um po- autorização é outorgada mediante' !3.S
Iígono nusttlíneo que tem um vértice
condições constantes do parágrafo
na foz do córrego da Gamboa no
único do art. 28 do Código de Minas
Oceano Atlântico, e os lados, a parr.ír
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
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além das seguintes eide outras constantes do mesmo Código, não expreasemente mencionadas neste decreto.

têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 19~0 (Código de
de Minas), decreta:

Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.

Art. 1.0 Fica autorizada a emprêaa de mineração Magnesita S. A.

Art. 3,° Se a coucesslonáría da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autortzaçâo de lavra será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os 1ins da lavra, na
forma dos arts. 39 e 40 do CÓdigo de
Minas.

Art; :'5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará doa favores díscrímínados no art. 71 dó mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra
terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Dívísão de' Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura, após o
pagamento cia taxa de setecentos e
vinte cruzeiros (720,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de
1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.
G:ZTULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.442 - DE 16
DE AGOSTO DE 1945
Autoriza a emprêsa de mineração
M agnesita S. A. a lavrar jazida de
magnesita no município de Brumado, Estado da Bahia.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ártlgc
74, letra a, da Constituição e nos
Colo de Leis -

Vol. VI

a lavrar jazida de magnesita localizada na serra das Éguas, no distrito
e município de Brumado, Estado da
Bahia, numa área de duzentos e noventa hectares (290 ha) , delimitada
por um polígono que tem um vértice
situado à distância de mil trezentos e
trinta metros (1.330 mj , rumo, magnético cinqüenta e cínoo graus e quarenta e cinco minutos noroeste (553
45 NW), do cruzamento da Estrada do
Pirajá e do córrego da Boa-Vista, e os.
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
dois mil oitocentos e cinqüenta e um
metros (2.851 m) , quarenta e 'quatro
graus sudoeste (440 SW); novecentos
e- quarenta e sete metros (947 mi ~
quarenta e seis graus noroeste (46°
NW); mil e seiscentos metros rt.oun
m) , quarenta e quatro graus sudoeste
(44°' SW); dois mil e noventa e sete
metros (2.097 m) , quarenta e seis
graus sudeste (46° SE); seiscentos
metl'os(600 m) , quarenta e quatro
graus nordeste (44 0 NE); novecentos
e setenta metros <970 m) , quarenta
e seis graus noroeste (46° NW); três
mil oitocentos e cinqüenta e um metros (3,851 m) , quarenta e quatro
graus nordeste (44° NE); cento e oitenta metros (180 m) , quarenta e seís
graus nordeste (46 0 NE). Esta aUtorraacâo é outorgada mediante as
condíçóes constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas'
e doa arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras cenatentes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto,
Art. 2.° A concessionária da autorização fica obrigada a recolher .:lOS
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à Uníâo,
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.0 Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, aauF. 28
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torlzação

de

lavra

será

declarada

caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
A!'t. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na.
forma dos arts. 39 e 40 do Código de

Minas.

Art. 5.° A concessionária da au.tcrízaçâo será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mi-

neral e gozará dos favores discriminados no art. 7f do mesmo Código.

Art. -6.° A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divísáo
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pa-

gamento da taxa de cinco mil e oitocentos cruzeiros «xs 5.800,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em ccntrárío ,
Rio de Janeiro, 16 de agõsto de
1945, 124.° da Independência e 57.° da.
Repúbltca,
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.o 19,443 - DE 16
DE AQóSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro José àe
Paula Rocha a lavrar [azuia de mica e associados no município
de
Resplendor, no Estado tÇle Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
de Minas), decreta:

o

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José de Paula Rocha a Iavrar jazida de mica e associados em
terrenos situados no lugar denominado Vala do ~ufino, distrito e município de Resplendor, no Estado de
Minas Gerais, numa área de ctnqüenta hectares (50 ha) , definida por
um retângulo que tem um vértice situado à distância de quinhentos e dez

metros (510 m) , com orientação magnética um grau trinta minutos noroeste (10 30' NW), do Canto noroeste
(NW) da casa de residência de Ruftno Alves do Nascimento e cujos lados
divergentes dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e orientações
magnéticas: rriil metros (1.000 mj,
vinte e sete graus sudoeste (27° SVI)
e quinhentos metros (500 m) , sessenta
e três graus noroeste (63° NW). Esta autorização é outorgada mediante
as condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher a03
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União.
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art.. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer elas
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declárada
caduca ou nula, na forma dos. artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra. na
forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
'
Art. 5.° A concessionária da autorização será fiscalizada .pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra te':'
rá por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil cruzeiros
(Cr$ 1.000,00) .

Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de
1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Apolonio, Sales
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DECRETO N;O 19.444 -

DE 16 DE

AGõSTO DE 1945
outorga concessão à Cia. Siderúrgica
Nacional para a transmissão, transformação e distribuição de energia
elétrica, nos municípios de, Tubarão,
Oríeams, Uruçanga e Criciúma, no
Estado de Santa Catarina, e autoriza a mesma Cia.' a instalar uma
usina termoelétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos dos artigos 5.° do Decreto-lei
TI.o 852, de 11 de' novembro de 1938, e
10 do Decreto-lei n.c 2.281, de 5 de julho de 1940, decreta:
Art. 1.0 E' .outorgada concessão à
Companhia Siderúrgica Nacional, com
sede na Capital Federa], para trensmissão, transformação, distribuição e
comércio de energia elétrica, nos municípios de Tubarão, Orleans, Uruçanga e" Crtciúma, no Estado de Santa
Catarina, destinada:
I - Aos serviços de mineração, usí-'
"nas de beneficiamento de carvão" instalações industriais, vilas operárias e
obras congêneres da concessionária;
II - A distribuição:
a) mediante fornecimento a minerações de carvão e a usinas de l>en~
ficíamento de carvão;
z» mediante suprimento, em grosso,
a concessíonárlos de serviços públicps
'
de energia elétrica.
Art. 2.° A referida Companhia Siderúrgica Nacional fica autorizada a
instalar na localidade de Capivari de
Baixo, município de Tubarão, Estado
de Santa Catarina, uma usina termoelétrica com a potência de 7.745 kW.
Art. 3.° Sob pena de caducidade da
presente concessão, a interessada' obriga-se a:
I - Registrar êste título na Divisão
de Aguas, do. Departamento Nacional
da Produção Mineral, dentro do prazo
de trinta (30) dias, a partir da sua
publicação.

II, à

Apresentar, em três (3) vias,
Divisão de Aguas, dentro do

mes~a
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prazo de um (1) ano, contado da data.
da sua publicação:
a) projeto completo e .detalhado da
usíná termoelétrica e respectivo orçamento;
b) projeto das linhas de transmissão a serem construídas, constando das
plantas com locação dos postes" perfis,
cálculos elétricos e' mecânicos e respectivos orçamentos.
III -Assinar contrato de concessão dentro do prazo de um (1) mês,
contado da data em que rôr publicada a aprovação da respectiva minuta
pelo Ministro da Agricultura.

IV - Apresentar o mesmo contrato
à Divisão de Aguaá, para fins de registro, até~ sessenta (60) dias depois
de registrado no Tribunal de, Contas.
Parágrafo único. Os prazos, a que
se refere êste artigo, poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agrlcultura, ouvida a mencionada Divisão
de Aguaa.
Art. 4.° A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela Divisão de Aguas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 5.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta. (30) anos,
contado da data do registro do respectlvo contrato na Divisão de Aguas.
Art. 6.° O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrimônio
da concessão, em função da indústria, concorrendo, direta ou indiretamente, para a produção, transmissão,
transformação e distribuição de energia elétrica.
Art. 7.° As tabelas de preços de
energia serão fixados pela Divisão de
Águas, no momento oportuno, e trienalmente revistas, de acôrdo com o
disposto no art. 180 do Código de
.águas ,

Art. 8.° Para a manutenção da integridade do patrimônio- a que se refere o art.. 6.0 do presente Decreto,
será criada uma reserva, que proverá às renovações por depreclaçâo,
determinadas pela usura ou impostos
por acidentes.

ATOS DO PODER
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ParágJ:afo único. A constituição
dessa reserva, que se denominará "reserva de renovação", será realizada
por cotas _especiais, que incidirão sôbre as tarifas, sob forma de percen-

tagem. Estas cotas serão determina'das tendo-se em vista a duração média do material a cuja renovação a
dita reserva terá que atender, podendo ser modificadas, trienalmente, ne
época da revisão das tarifas.
Art. 9.° Findo o prazo da 'concessão, o patrimônio desta, constituído
na forma do art. 6.°, reverterá para
o Estado de Santa Catarina, sendo a
concessionária indenizada, do seu investimento ainda não amortizado, na
base do custo histórico, deduzida a
"reserva de renovação", a que se refere o parágrafo único do 'artigo precedente.
Art. 10. Se o Estado de Santa Catarina .'não fizer uso do seu direito a
essa reversão, a concessionária poderá
requerer ao Govêrno Federal seja a
concessão. renovada pela forma que,
no respectivo contrato, deverá estar
prevista.
'
Art. 11. A concessionária gozará,
desde a data do registro a que se refere o alto 5.° e enquanto vigorar esta
concessão, dos favores constantes das
leis especiais sôbre a matéria.
Art. 12. O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Rio de Janeiro, 16 de agâsto de 1945,
124.° da Independênciae 57.° da República.

EXECUTIVO

Art. 2.° âate Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação;
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO

VARGAS

P. Leão Velloso

DECRETO N.o 19.446 - DE 16 DE
AGOSTO DE 1945
Concede ao Conselho Britânico (British CounciD autorização para funcionar no Brasü.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.0 E' concedida ao Conselho Britânico (Brttdéh oouncíu com
sede em Londres, Inglaterra, autorização para funcionar no Brasil, de
conformidade com os estatutos que
acompanham êste decreto.
Art. 2.° Qualquer alteração a que
a Sociedade proceder nos respectivos
estatutos deverá ser, prêvlamente,
aprovada pelo Govêrno, sendo-lhe cassada a autorização constante do artigo anterior, se infringir êate dispositivo.
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

GETUpO VARGAS.

Agamemnon Magalhâes.

Apolonio Sales.

DECRETO N.o 19.447 - DE 17
DE AGOSTO DE 1945
DECRETO N.' 19:445 - DE 16 DE
AGOSTO DE 1945
Cria uma Legação na Austráliti

O Presidente da República, USando

da atribuição que lhe confere o artigo-, 74, letras a e b, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica criada uma Legação
na. Austrália, com sede em Camberra;

Autoriza os cidadãos brasileiros SeoeTino Alves BUa, Florêncio Luciano
e João Medeiros a pesquisar scnedita e associados no município de
Jardim do Seruió, eetaao do Rio
Grande do Norte.

o

Presidente da República usando

da -atribuíção que lhe 'confere o artigo
74, letra a, da Oonstítuiçâo e nos

ATOS
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têrmos do Decreto-lei' n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Severino Alves Rila, Plorêncío Luciano e João Mederros a pesquisar scheelita e associados
no ,lugar denominado fazenda Malhada do Angico, no distrito e municípío de Jardim do Seridó, Estado do
Rio Grande' do Norte, numa área de
cento e quarenta hectares e oito ares
<1';1:0.03 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de novecentos e quinze metros
(915 mj , no rumo magnético
três
graus e trinta minutos sudoeste (3°
30' SW), do sangradouro do açude
São José, e os lados 'que partem dêsse
vértice têm os seguintes comprtmentos e rumos magnéticos: dois mil e
sessenta metros (2.060 m) , quarenta
e .três graus nordeste (43° NE); seiscentos e oitenta metros (680 m) , quarenta e sete graus sudeste (47° SE).
Art. 2.° Esta autorização é outor-.
gada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art.. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
quatrocentos e dez cruzeiros (Cr$ ..
1.410,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se. as dísposíçôes ,
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
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74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro, de 1940 '(Código de Minas).

"decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Gonçalves de -Olíveíra
a pesquisar. calcário, calcíta e calcedônia, numa área de três hectares
e setenta e cinco ares (3,75 haj . situada no lugar denominado Pauatma,
dístrttc e munícípío de Matosírihoa,
Estado de Minas Gerais, e delimitada
por um retângulo, que tem" um vértice a mil e duzentos metros (1.200 mi ,
rumo setenta e oito graus nordeste
C/SO NE) magnético, da Igreja Matriz de Matosinhos, e os lados, que
partem desse vértice, com duzentos
e cinqüenta metros (250 m) , rumo setenta e sete graus sudeste (77° SEl,
magnético; cento e cinqüenta metros
(150 mr, treze graus nordeste (13°
NE) magnético.
Art. 2.° Esta, autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6digo de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezen tos cruzeiros (CrS 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Mintsterto da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIb VARGAS

Apolonio Sales

GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.? 19.443 - DE 17
DE AGOSTO DE 1945

DECRETO N.o 19.449- DE 17
DE AGóSTO DE 1945

Autoriza -o cidadão brasileiro
José
Gonçalves de Oliveira a' pesquisar
calcário, calcita e calceddnia
no
município, de Matosinhos, Estado de
Minas Gerais.

Autoriza
cidadão brasileiro Alam.~
berto Passoti a pesquisar amianto. e
associados no, mamicipio de Jacui,
Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo

°

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têr-
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mos do Decreto-lei n.o 1. 935, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

oitenta e sete hectares, oitenta e dois
ares e cinqüenta centiares (87,82!JO
na), situada no imóvel denominado
Art. LO Fica autorizado o cidadão. Boa Vista, distrito de Paranaí, município de Imbuíal, Estado do Paraná,
brasileiro Alamberto Passoti a pese delimitada por um quadrilátero. que
quisar amianto e associados muna
área de vinte e cinco hectares
(2:1 , tem um vértice a novecentos e trinta.
metros <930 m) , rumo trtnta e dois
.har , situada na fazenda Comum, disgraus c quarenta minutos sudeste
trito e município de .Iacut, Estado de
(32° 40' SE) magnético, da foz do arMinas Gerais, e delimitada por um
roio Paiol, afluente do Ribeirão Granquadrado de quinhentos metros (500
de, e os lados, a partir desse Vértice,
m) , de lado. que tem uni vértice no
têm os seguintes comprimentos e ruquilômetro sete' tKm 7) da rodovia
mos magnéticos: mil e quinhentos
Retiro-Jacu'i, e os lados, que partem
metros n.500 m) , sessenta e nove
desse vértice, com rumos quarenta. e
graus e quinze minutos nordeste (69':)
cinco minutos noroeste (45, NW). e
15' NE); oitocentos' e cinqüenta meoitenta e nove graus e quinze mínu"tros (850 m) , oito graus e quarenta
tos sudoeste (~9° 15' SW) rnagnétioos ,
minutos sudeste (80 40' SE); mil e
Art. 2.° Esta autorização é outorquinhentos metros (1.500 mi , oitenta
gada nos têrmos estabelecidos no Cóe sete graus e oito minutos noroeste
digo de Minas.
(87° 8' NW); duzentos e cinqüenta
Art. 3.° O título da autorização de
metros (250 m) , oito graus e quarenta
pesquisa, que será mim via autêntica
minutos noroeste (8° 40' NW).
dêate decreto. pagará a taxa de treArt. 2.° Esta autorização é outorzentos cruzeiros «>s 300,00) e será
gada nos têrmos estabelecidos no Cótranscrito no livro próprio da Dívrsão
digo de Minas.
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art, 3.° '0 título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
. Art. 4.° Revogam-se as disposições
dêste decreto, pagará a taxa de orceem contrário.
centos e oitenta Cruzeiros (Cr$
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1945,
880,00) e será transcrito no livro pró124.0,da Independência e 57.° da Reprio da Divisão de Fomentada Pro-.
pública.
duçâo Mineral do Ministério da Agricultura.
GETULIO VARGAS
Art. 4.° Revogam-se as disposições
Apolonip Sales
em contrário.
DECRETO N.o .19.450 -

DE 17

DE AGõSTO DE 1945

Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO V ARCAS

Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo. .
Ptettter a pesquisar calcário e assoczados no 'nJ,Unzeípio de 1mbuial,
Estado do Paraná.

o

Presidente da República, USUl1do
da auríbuíçâo que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos termos do Decreto-lei n." 1.985, de 29 de
janeiro de 1910 (Código de Min::'..\i!.
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alfredo Pfeiffer a pesquisar
calcário e associados _numa área de

Apolonio Sales

DECRE.'TO N.o 19.451

DE 17

DE AGõSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Celso
Fontaínha "de Araújo a pesquisar
amianto e associados no muiucuno
de Lima Duarte, Estado de Mmas
Gerais:

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

ATOS DO .!'ODER

74, letra a, da coneutulcão e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínaaj ;
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro .Celso Fontaínha de Araújo a pesquisar amianto e associados
em terrenos da fazenda do Engenho,
.sttuados no aistrito de Conceíçâo de
Ibitipoca, município de Lima Duarte. Estado de Minas Gerais,
numa
área de doze hectares (12 na) , deli-·
mitada por um paralelogramo que
tem um vértice a trezentos e vinte
metros (320 m) , no rumo magnético
setenta graus sudoeste (70° SW), da
sede da fazenda do Engenho, e os
lados divergentes do vértice considerado, com os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: trezentos e trinta e sete metros e cinqüenta centnnetros (337,05 m) , dezesseis graus sudeste <16° SE); quatrocentos metros
(400m), setenta e nove graus sudeste (790 SE).
Art. 2.° Esta autorlzaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
An. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste decreto, pagara a taxa de trezentos cruzeiros- (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da DIVisão de Fomento da produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as dísposíçêés
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de. 1945.
124.° da Independência' e_57.0 da República.
GETULIO VARGAS
Apolonio Sales

DECRETO· N.o 19.452 -

DE 17
DE AGõSTO DE 1945.

Autoriza o cidadão brasileiro João Nicoleta a pesquisar argila refratária
e associados no município de Guanunoe, Estado de São Paulo.

O 'Presidente da República usando
da atribuição que 1heconfere o artigo
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74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei ri.o 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Nicolela a pesquisar
argila refratária e associados numa
área de dois hectares, oitenta ares e
oitenta e três centíares (2,8083· haj , situada no imóvel denominado Bairro
do Pôrto, distrito e munícípío de Guarulhos, Estado de São Paulo, e delimitada por uma linha poligonal que
tem um vértice 'a quinhentos e cinco
metros e cinqüenta centímetros (50GJ~O
m) , rumo setenta graus sudeste (70°
SE), no ponto da extremidade oeste
(W) da rãcnada anterior da estação
de Guarulhos, e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e dez;
metros (110 m) , nove graus noroeste
(9° NW); cento e noventa e oito
metros (198 m) , setenta e nove graus
sudeste (79° SE); cento e noventa e
seis metros (·196 m) , vinte e um graus
sudoeste (21° SW); cem metros (100
m) , setenta e quatro graus noroeste
(74° NW); oitenta e seis metros (86
m) , seis graus e trinta minutos noroeste (60 30' NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓdígc de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeíroa (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1945.
124.° da Independência e 57.° da República,
CiETULIO 1/ARGAS

Apolonio Sales
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DECRETO N.o 19.453 - DE 17
DE AGOSTO DE 1945'

e

Autoriza o cidadão brasileiro Agostinho Pereira Diniz de Aruiroâe, IJ,

pesquisar quartzito e- associados

tos noroeste (380 30' NW); quatrocentos metros (400 m) , cinqüenta
um graus sudoeste (51 0 SW); oitenta
metros (80 m) , setenta e quatro graus
noroeste (740 NW) ; quinhentos e trln'ta e cinco metros (535 .m) , oitenta e
cinco graus e quinze minutos sudoeste
(85 0 15' SW); quatrocentos e setenta
e três metros (473 m) , 'Vinte graus a
trinta mínutos sudeste (20 0 30' SE);
cento e trinta e sete metros 037 rm ,
oitenta e oito graus nordeste (88 0 NE):
duzentos e dezessete metros (217 m) ,
vinte e um graus e trinta minutos sudoeste (21 0 30' SW)'; duzentos metros
(200 m) , vinte e oito graus sudeste
(28 0 SE); cento e .noventa. e oito metros (198 m) .ottenta e seis graus e quarenta e seis minutos nordeste (86 0 46'
NE); duzentos e noventa e cinco metros eW5 m) , sete graus e quarenta ~
cinco minutos sudoeste (70 45' SW);
quatrocentos e sete metros (407 m) , seis
graus e trinta minutos sudeste (60 30'
SE); trezentos e setenta metros (370
m) , cinqüenta e nove graus e .trínta
minutos sudeste (59 0 30' SE).
Arb. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓdigo .de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois
mil duzentos e vinte cruzeiros (CrS ..
2.220,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
o
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57. 0 da R~

no

município de São Paulo, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e nos têrmós do Decreto-lei n." 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Agostinho Pereira Díniz de
Andrade, a pesquisar quartzito e assocíados, no local 'denominado Campo
Limpo, no distrito e município de São
Paulo, Estado de São Paulo, numa área
de duzentos e vinte e um hectares e
noventa ares <221,90 ha) , delimitada
por um polígono irregular, que 'tem
um vértice a quinhentos' e sessenta e
três metros (563 m) , no rumo norte (N) ,
do ponto de intercessão das estradas
Santo Amaro Taboão e' Santo Amaro
- Itapecerica, e os lados a partir do
vértice considerado, têm' os seguintes
comprimentos e rumos: duzentos e
trinta e dois metros (232 m) , sessenta e quatro graus nordeste (64 0 NE) ;
quinhentos e quarenta metros (540
m) , setenta e oito graus nordeste (78 U
NE); duzentos e sessenta metros (260
m) , setenta graus e trinta minutos
sudeste (70 0 30' SE); quatrocentos e
trinta e cinco metros (435 rn) , dois
graus e trinta minutos nordeste (2 0 30'
NE) ; seiscentos e trinta e cinco metros
(635 m) , vinte e três graus e trinta minutos noroeste (23 0 30' NW); cento e
noventa metros (190 m) , setenta e três
graus e trinta minutos noroeste (73 0
30' NW); trezentos e cinqüenta e dois
metros (352 m) , vinte e três graus
e trinta minutos nordeste (23 0 30' NE) ;
trezentos e dez metros (310 m) , quatorze graus e trinta minutos noroeste
(140 30"NW); cento e setenta e cinco
metros (175 m) , cinqüenta e quatro
graus noroeste (540 NW); duzentos e
noventa metros (290 m) , cinqüenta e
seis graus sudoeste (560 SW); duzentos e cinqüenta e cinco metros (255
mj , trinta e oito graus e trinta mtnu-

pública.
CiETULIO \TAnGAS

Apolonio Sales

DEORETO N.O 19.454 -

DE 17
DE AGOSTO DE 1945

Autoriza os cidadãos brasileiros Silvério
Mendonça de Magalhães e Joana
Batalha de NIendonça a pesquiSa?'
mica e associados no rmmicimio de
Tombos, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arttgc

ATOS
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74, letra a, da Constituição e, nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985; de 20 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta: .
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Art. 4.° Revogam-se as disposições
em ccntrár!o.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e ,57.° da República.

Art. 1.0 Ficam autorizados os ciGETULIO VARGAS
dadãos brasileiros Silvério Mendonça
Apolonio Sales
de Magalhães e Joana Batalha de
Mendonça a pesquisar mica e associados no lugar denominado Paiol, no
distrito e munícípío de Tombos, EsDECRETO N,o 19.455 - DE 17
tado de Minas Gerais, numa área de:
DE AGÔSTO DE 1945
cento e quarenta e quatro hectares e
Autoriza
a Organização Henrique Latrinta e quatro ares (144,34 ha) , de-"
ge - Patrimônio Nacional "a pesquilimitada por um polígono retilíneo irsar turfa no município de Jabaeté,
regular que tem um vértice a trezentos
Estado do Espírito Santo.
e setenta e três metros (373 m) , no
O Presidente da República usando
rumo magnético trinta e seis graus noda atribuição que "lhe confere o artigo
roeste (36 0 NW), da confluência do
rtbeírão Santa Bárbara com o rio São 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do- Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
João, e os lados a partir do vértice
janeiro de 1940 (Código de Minas),
considerado têm os seguintes comprf-,
decreta:
mentos e rumos magnéticos: duzentos
Art. 1.0 Pica autorizada a Organie trinta e quatro metros (234 fi) , trinzação Henrique Lage Patrimônio
ta e quatro graus nordeste (34° NE) ;
Nacional - a pesquisar turfa em teroitocentos e cinqüenta metros (850
renos situados no distrito de Jacu, muníclpío de Jabaeté, Estado do Espírito
m) , quinze graus nordeste (15° NE);
novecentos e oitenta metros <980 m) , Santo, numa área de trinta e oito hectares; quarenta e oito ares e quarenta
oitenta e seis graus noroeste
(860
e seis centíares (38,4846 ha) , delimiNW); setecentos e cinqüenta metros
tada por uma circunferência, de tre(750) • quinze graus noroeste (15° NW) ;
zentos e cinqüenta metros (350 m) , de
quinhentos e cinqüenta e cinco metros
raio, que tem seu centro a mil sete(555 m) , sessenta e cinco graus sudoescentos e trinta e cinco metros (1.735
te (65° SW); mil e trezentos metros
m) , no rumo verdadeiro quarenta e
0.300 li), trinta e cinco graus suseis graus sudeste (46° SE), do ponto
deste (35° SE); quatrocentos e trinta "mais alto da Pedra de Itapebuna de
F'ora.
.
metros (430 m) , sessenta graus suArt. 2.° Esta autorização é outordoeste (60 0 SW); quatrocentos e sesgada nos têrmos estabelecidos no Cósenta metros (460' mj , vinte e sete
digo de Minas.
graus sudeste (27° SE) ; setecentos e
Art. 3.° O título da autorização de
sessenta e cinco metros (765 m) , oipesquisa, que será uma via autêntica
tenta graus nordeste (80° NE) .
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeíros (Cr$ 300,00) e será
Art.. 2.° Esta autorização é outor..
gada nos tôrmos estabelecidos no Cótranscrito no livro próprio da Divisão
digo de Minas.
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art, 3.° O título da autorização de
Art. 4.° Revogam-se as disposições
pesquisa, que será uma vra autêntica
em contrário.
"dêste decreto, pagará a taxa de mil
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1943,
quatrocentos e cinqüenta cruzeiros
124.° da Independência e 57.° da Re(Cr$ 1.450,00) e será transcrito no lipública.
vro próprio da Divisão de Fomento da
GETULIO VARGAS
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Apolonio Sales
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DECRETO N.o 19.456 - DE 17
DE AGélSTO DE 1945
Autoriza' a Organização Henrique Lage - Patrimônio Nacional - a pesquisar gaZena no município de Apiaí,
Estado de São Paulo.

o

Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arttgo
74, letra a. da oonsürurcão e nos têr-'
mos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro 'de 194:0 (Código de Minas),

decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a Organízaçâo Henrique Lage Patrimônio
Nacional - a pesquisar galena numa
área de sessenta
quatro hectares e
vínte e quatro ares (64,24 ha) , situada no lugar denominado 'I'aquaruçu,
no distrito e município de Apiaí, Estado de S. Paulo, e delimitada por uma
linha poligonal que tem um vértice
no quilômetro trezentos e trinta e dois
mais cinqüenta metros e sessenta centímetros (Km 332 + 50,60 m) , da estrada São Paulo Curitiba e os lados,
a partir dêsse Vértice, têm os seguintes
comprimentos e -rumoa: cem metros
noo rm, setenta e nove, graus noroeste (79° NW); cento e sessenta e
cinco metros Ü65' m) , vinte e dois
graus e trinta minutos sudeste (22° 30'
SE); quatrocentos e setenta e cinco
metros (475 m) , quatorze graus e trinta mtnutos sudoeste (14° 30' SW); setecentos e cinqüenta metros (750 m) ,
setenta e cinco graus sudeste ('(5°
SE): oitocentos e cinqüenta metros
(850 m) , onze graus nordeste
(11°
NE) ; seiscentos e sessenta metros (660
m) , setenta e seis graus e trinta minutos noroeste (76° 30' NW) ; duzentos
e cinqüenta metros (250 m) , vinte e
dois graus sudoeste (22° SW) •
Art. 2.° Esta autorização é outorgada 110S têrmos estabelecidos no Código de Mlnas."
Art. 3.° O titulo 'da autorização de
pesquisa, que será uma .via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ .. ,.
650,00> e será transcrito' no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

e

Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1945,
é 57P da .República.
124,° da Independência

GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N." 19.457 - DE 17
DE AGélSTO DE 1945
Autoriza a Organização Henrique -Lage - Patrimônio Nacional - a pesquisar manganês no município de
Caeté, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos dó Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:

Art. 1.0 Fica <autorizada a OrganíPatrimônio
Nacíona! - a pesquisar manganês no
lugar denominado Mato Grosso, no
distrito de Morro Vermelho, no municipio -de . Caeté, Estado de Minas Gerais, numa área de cem hectares (tO()
ha) , delimitada por um quadrado, de
mil metros (l.000 m) de lado, que tem
um vértice a duzentos e cinqüenta e
cinco metros (255 m) no rumo magnético quarenta e um graus e quarenta
e cinco minutos noroeste (41° 45' NW)
do marco de, divisa entre as fazendas
Mato Grosso e Gandarela, sito na porteira desta última, e os lados que convergem no vértice considerado têm.
a partir dêle, os rumos oeste (W) e
norte (N), magnéticos.

.zaçâo Henrique Lage -

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Mipas.
Art. 3.°' O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto; pagará a taxa de mil
cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

ATOS
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Art. 4.° Revogam-se as disposições

ém contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales
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e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
4.500,00)

Art. 4.° Revogam-se as disposições
'
em contrario.

Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1945
124.° da Independência e 57.° da; Re~

pública.
DECRETO N.o 19.458·- DE 17
DE AGOSTO DE 1945
Autorize a emp1'êsa Cia. de Mineração
e Siderurgia do Gandarela,' da Organização Henrique Laqe - Patrimônio Nacional a, pesquisar linhito
no município de Santa Bárbara, Estculó de 'Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atríbuíçâo que .lhe confere o artigo
74, letra a, da Constdtuiçàc e nos termos do Decreto-lei n.c 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código' de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a empresa
oía. de Mineração e Siderurgia do
Gandarela, da Organização Henrique
Lage ..---- Patrimônio Nacional a.
pesquisar linhito no .Iocal denominado
Gandarela, no distrito de Conceição
do Rio Acíma, no município de Santa
Bárbara, Estado -de Minas Gerais, numa área de novecentos hectares (900
ha) . delimitada por um retângulo que
tem um vértice a duzentos e cinqüenta
e cinco metros (255 m) , no rumo magnético sessenta e cinco graus sudoeste
(65 0 SW) do, marco de divisa das fazendas Mato Grosso. e' Gandarela sito
na porteira destatúltdma, e os 'lados
que convergem no vértice considerado,
têm, a partir dele, os .seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatro
mil e quinhentos metros (4.500 m) ,
vinte e cinco graus sudeste (25 0 SE);
dois mil metros (2.000 m) , sessenta e
cinco graus sudoeste (65 0 SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada mos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorfzação de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagara a taxa de quatro
mil e quinhentos cruzeiros (Cr$
.

GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.O 19.459 -

DE 17
DE AGOSTO DE 1945

Autoriza a Cic, de Mineração e SiâeT'Urgia do Gandarela, da Organização
Henrique Lage - Patrimônio Nacional ~ a pesquisar minério de ferro
no município de Nová Lima, no Estado de Minas Gerais,

O Presidente da República usando
da atribuíção que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) ~
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a ora. de
Mineração e Siderurgia do Gandarela,
da Organização Henrique Lage - Patrímônío Nacional ~ a pesquisar minérios de ferro no local denominado
Fazenda da Agua Limpa, no distrito
de RIo Acima, munícípío de Nova Llma. Estado de Minas Gerais, muna.
área de oitenta e oito hectares e quatro ares (88,04 ha) , delimitada por um
polígono retíhneo irregular que tem
um vértice a novecentos e vinte e oito
metros (928 m) , no rumo magnético
quarenta graus e trinta minutos nordeste (40 0 30' NE), do cunhai sudeste
(SE) da velha casa da Fazenda Agua
Limpa, residência do Sr. Antônio dos
Santos, e os lados, a partir do vértice
considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos: seiscentos e vime- e
oito metros (628 m) , cinco graus nordeste (50 NE); quatrocentos metros
(400 m) , cinqüenta e seis graus nordeste (56 NE): mil oitocentos e vinte
metros (1. 820 m) , vinte e cinco graus

ATOS· DO PODER
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lados que divergem do vértice consluerado têm, a partir dêle, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
trezentos € cinqüenta metros <350 m) ,
SW); míl .« trezentos' metros (1.300
norte (N); oitocentos metros (800 m) ,
m) . quarenta e seis graus e trinta mioeste (W).
nutos noroeste (46 0 30' NW).
Art. 2.° Esta autorização é outorArt. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Oógada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
dígo de Minas.
digo de Minas.
Art. 35' O titulo da autorização de
Art. 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma' via autêntica
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de oitodeste decreto. pagará a taxa de" trecentos e noventa cruzeiros (Cr$ ....
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
390,00) e será transcrito no livro prótranscrito no livro próprio da Divisão
prio da Divisão de Fomento da Prode Fomento da Produção Mineral do
dução Mineral do Ministério da AgriMímstérto da Agricultura.
cultura.
Art. 4.° Revogam-se as díspoaições
Art. 4.° Revogam-se as dísposiçêes
em contrário.
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôato de 194;;,
Rio de .Janeiro, 17 de agôsto de '1945, 12'±.0 da Independência e 57.° da RI~
0
124.° da Independência e 57. da República.

sudeste (250 SE); duzentos e quarenta

metros (240 mi • sessenta e cinco graus
e trinta minutos sudoeste (65° 30'

pública.

GETULIO VARGAS
(}ETULIO ITARGAS

Apolonio Sales

Apolonio Sales

DECRETO N.o 19.460 - DE 17
DE AGõSTO DE 1945

Autoriza o cidadão braeíieirc José Rodrigues Viegas a pesquisar ouro e
associados no município de PíÚmgui,
Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos t&rmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Rodrigues Viegas a pesquisar ouro e associados no lugar de'nonünaco Gamboa de Cima, no distrito
de Conceição dó Pará, munícípío de Pitanguí, Estado de Minas Gerais, numa
área de vinte e oito hectares (23 ca) ,.
delimitada por um retângulo que tem
um vértice coincidindo com o marco
secular de jequitibá, situado à margem
direita do córrego Grata dos Melas,
marco êsse que serve de divisa entre
as proprredades de Eugênio Pinto Lemos e Antonio Tôrres de Freitas, e os

DECRETO N.O 19.461 - DE 17
DE AGõSTO DE 1945

Autoriza o ciâcuuio brasileiro Clóvis
Botelho Vieira a pesquisar argila,
calcário e associados no município
de Lnarança, na Estado de São Paulo.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constíttnçâo e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica .autorlzado o' cidadão
brasileiro Clôvis Botelho Vieira a pesquisar argila, calcário e associados no
lugar denominado Volta Redonda e
Maria Rosa, no distrito e muníciplo de
Iporanga, Estado de São Paulo, numa
área de quinhentos hectares (500 nei •
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a oitocentos metros (800
m) , 1;1-0 rumo verdadeiro sessenta e cinco graus e trinta minutos noroeste
(65° 30' N'W), da confluência do córrego do Fogo com o ribeirão Pilões, e os
lados, que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os se-

ATOS
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guíntes comprimentos e rumos: mil
e quinhentos metros (1.500 m) , norte
(N); três mil trezentos e trinta e.
três metros (3.333 m) , oeste (W).
ArL 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a, taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1045,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO

V II.RGAS

Apolonio Sales

DECRETO N,o 19.462 ' - DE 17
DE AGõSTO DE 1945

Autoriza a Companhia de Mineração' e
Iâetxüurqia São Paulo - Paraná, da
Organização Henrique Lage - Patrimônio Nacional a pesquisar
carvão mineral no murucipic de Siqueira Campos, Estado do Paraná.

o Presidente da República usando
da atributçâo que lhe confere o artigo
74, letra ai da Constituição e nos rêrmos do Decreto-lei n.o'1.985, de 29· de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia de Mineração e Metalurgta :São
Paulo-Paraná, da Organização HenrtqUe Lage - Patrimônio Nacional - a
pesquisar carvão mineral nos imóveis
denominados Fazenda Lidia, Boa Vista
e Pinhal ou Pinhalzinho, situados no
local denominado Barbosa, no distrito
e município de Siqueira Campos, Estado do Paraná, numa área de novecentos e trinta e sete hectares <937 nar ,
delimitada por polígono irregular que
tem um vértice a trezentos metros (30n
m) , no rumo magnético vinte e um

EXECUTIVO
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graus nordeste (21° NE), do marco do
quúómetro oitenta e sete (Km 87) da
Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, ramal de Paranapanema, e os lados a partir. do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e cem metros
(1.100 rm , cinqüenta graus noroeste
(500 NW); três mil e quinhentos e
trinta metros (3.530 mj , seis graus
nordeste (6° NE); dois mil trezentos
e sessenta metros (2.360 mj , oitenta
graus sudeste (SOO SE); mil quatrocentos e sessenta metros (1.460 rrn ,
quarenta graus sudoeste ({0° SW) ; novecentos e cinqüenta metros (950 m) ,
dezoito graus sudoeste (180 SW) ; quatrccensos e quarenta metros (440 m) ,
setenta graus sudoeste (700 SW) ; setecentos e trinta metros (730 m) , vinte
e sete graus sudoeste (27° SW): seiscentos e cinqüenta metros (650 m) ,
quarenta e seis graus sudeste (46° SE) :
oitocentos e trinta metros (830 m) , setenta e cinco graus nordeste (750 NE) ;
seiscentos metros (600 m) , quarenta
e dois graus nordeste (42° NE); novecentos e oitenta metros <980 m) ,
quarenta e nove graus noroeste (490
NW); seiscentos e sessenta e cinco
metros (665 m),. oitenta e sete graus
sudeste (S7° SE); mil e cem metros
(1.100 m) , cinqüenta e um graus sudeste (51o SE); trezentos e oitenta e
cínco metros (385 m) , vinte e seis
graus sudeste (260 SE); mil e oitenta
e cinco metros (1.085 m) , trinta e
três graus sudoeste (330 SW); mil e
quinhentos metros (1.500 m) , dois
graus sudoeste (2° S'VV); dois. mil quatrocentos e oitenta e oito metros e vinte
e nove centímetros (2.488,29 m), quarenta e oito graus noroeste (48° NW) •
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa .de quatro
rnil seiscentos e oitenta e cinco cruzeiros (Cr$ 4.685,00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
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Art. 4/' Revogam-se as dtspostções
em contrário.
Rio de Janeiro, lT de agôstc de 1945,
124.° da Independência e 57,° da República.

Art. 4,° Revogam-se as dlspostções
em contrárío,
Rio de Janeiro, 17 de egôstc de 1945.
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO, VARGAS

GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

Apo~onio

Sales

DECRETO N,? 19,464 DECRETO N,? 19.463 - DE 17
DE AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Luís José
de Avila a pesquisar água mineral
no município de Santo Antônio de
Pádua, no Estado do Rio de Janeiro.

DE 17
DE AGOSTO DE 19.45

Autoriza o cidadão brasileiro OdorvaZ
Fernandes Lopes a pesquisar quartzo,
pedras coradas e associados no municipio de ConseZheiro Pena, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
da atribuição que lhe confere o aruzo . 74. letra a, .da Constituição e nos têr74, letra a, da .consntutcno e nos termos do Decreto-lei n." 1".985, de 29 de
mos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínasr ,
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o ctdadào
brasileiro Odorval Fernandes Lopes a
Art. 1.0' Fica autorizado o cidadão
pesquisar quartzo, pedras coradas e asbrasileiro Luis José de Avila a pessociados, no lugar denominado São
quisar água mineral no lugar denomiPedro, no distrito de Penhe do Norte,
nado Serrote, no distrito de Ibitiporà,
munícípto de Conselheiro Pena, 'Estado
n : município de Santo Antônio de Páde Minas Gerais, numa área de quadua, no Estado do Rio de Janeiro, nurenta hectares e quarenta e dois ares
ma área de nove hectares (9 ha) , de(40,42 ha) , delimitada por um paralimitada por um losango, de trezentos
lelogramo, que tem um vértice a nometros (300 m) , de lado, que tem um
vecentos e cinqüenta -metros (950 m) ,
vértice a cento e vinte e seis metros
no rumo magnético cinqüenta 'e oito
(126 m) , no rumo magnético oitenta e
sete graus e trinta minutos norde-t c graus sudoeste (58° SW), da confluência dos córregos do Abreu e São Pe(87° 30' NE), do canto nordeste (NE)
dro, e os lados que divergem do vérda casa de residência de Alberto José
tice considerado têm. a partir dêle,
de Avna, e os lados que divergem do
os seguintes comprimentos e rumos
vértice considerado têm, a partir dêle,
magnéticos: quinhentos metros (500
os seguintes rumos magnéticos: trinta
e sete graus noroeste (37° NW) e cin- fi), cinqüenta graus noroeste (50°
NW); oitocentos e cinqüenta metros
qüenta e dois graus sudoeste (52° SW) .
(850 m) . cinqüenta e oito graus sudoesArL 2.° Esta autorização é outorte (53° S\V) ,
gada nos têrmcs estabelecidos no CóArt. 2.° Esta autorização é outordigo de Minas.
gada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.°, O titulo da autorização de
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
pesquisa, que será uma ;via' autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tredêste decreto, pagará a taxa de quazentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
trocentos e dez cruzeiros (Cr$ .. ;. ...
transcrito no livro próprio da Divisão
410,OO\. e será transcrito no livro próde Fomento da Produção Mineral do
prto da Dívísâo de Fomento da ProMínistérto da Agricultura.
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dução Mineral do Ministério da Agrtcultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57,0 da República.

I

GETULIO YARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.465 - DE 17
DE AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Roldão
Ferreira dos Santos a pesquisar' mica e associados no municípío de Bepera Feliz, Estado de Minas Gerais.
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Art. 3,0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será úma via autêntica
dêste decreto, pagará, a taxa de trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrárto .
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
'
'
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.o 19.466 ~ DE 17
DE AGOSTO DE 1945

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Autoriza o cuuiaão brasileiro Honôrio
Delgado de Paula a pesquisar cozemita e associados no município de
Barra do Pírai, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 1.0 Fica autorizado o, cidadão
brasileiro Roldão Ferreira dos Santos"
a pesquisar mica e associados no lugar
denominado Empoçado, no distrito 'de
Oaparaó, município de Espera Feliz,
Estado de Minas Gerais, numa área
de trinta e dois hectares (32 ha) , delimitada por um pentágono, que tem
um vérüíce a seiscentos e vinte e cinco
metros <625' ,m), no rumo magnético
cinqüenta e três graus sudoeste (53°
SW), da barra do' córrego Ipê Pel'c~.
ba, afluente do rio Oaparaó, e os lados, a partir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e sessenta metros (560), sul (S); novecentos
metros (900 m) , cinqüenta e sete
graus noroeste (57° NW); quatrocentos metros ,(400 m) , vinte e seis graus
e trinta minutos nordeste (26° 30' NE) ;
trezentos e setenta e Cinco metros
(375 m) , cinqüenta e dois graus e dezesseis minutos sudeste (52° 16 SE);
duzentos e 'oitenta e cinco metros
(285 m),' setenta e oito graus sudeste
(78' SE) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constdtuíçâoe nos têrmos do Decreto-Ieí n.c 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Honórto Delgado de Paula
a pesquisar dolomíta e associados no
lugar denomínadc Fazenda de Santana, no distrito de Dorâncià, munícípío de Barra do Píraí, Estado do Rio
de Janeiro, numa área de vinte e um
hectares e dezoito ares (21,18 ha) , delimitada por um polígono que tem um
vértice a. duzentos e vinte e cinco metros' (225 mj , no rumo magnético sessenta e quatro graus sudoeste (64°
SW) do canto sudoeste (SW) da sede
da Fazenda de Santana, e os lados a
partir do vértice considerado, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e quarenta e três
metros (743 m) , trinta e nove graus
e quarenta e cinco minut?s nordeste
(39 0 45' NE); trezentos e noventa e
sete metros (397 m) , treze graus sudeste (13° SE); setecentos e sessenta e
cinco metros (765 m) , cinqüenta e
um', graus sudoeste (51 0 SW); cento e
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trinta metros (130 m) , quarenta e oito graus e vinte minutos noroeste (43 0
20' NW); duzentos e quarenta e seis

ta graus noroeste (40° NW); duzentos
e oito metros e trinta e três centímetros (208,33 m) , cinqüenta graus su-

metros (246 m) , vinte e nove graus e
quarenta e cinco minutos nordeste

doeste vôü'' SW) .

{29° 45' NE).

Art. :ro Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Mínas ,

Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagara a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral da
Ministério da Agricultura.

Art. 4.° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos termos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O tízulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto. pagara a taxa de trczentos cruzeiros (Ci'$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.o 19.468 -

DE 20 DE

AGOSTO DE 1945
DECRETO N.O 19.467 --'-- DE 17
DE AGOSTO .DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro José Porjirio de Sousa a pesquisar mica e associados no município de Bananal,
no Estado de São Paulo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituiçâo e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Porfirio de .Sousa a
pesquisar mica e associados no lugar
denominado Retiro, no distrito e municipio de Bananal, no Estado de São
Paulo, numa área de cinco hectares
(5 ha) , delimitada por um retângulo,
que tem um vértice a duzentos e quarenta metros (240 m) , no rumo magnético cinqüenta e oito graus noroeste
(53° 'NW) da confluência dos córregos
da Ohandoca c José Mulato, e os lados,
que divergem 110 vértice considerado
têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e quarenta metros (240 m) , quaren-

Apmva projeto e orçamento para
const1'uÇáo de 1Lma ponte .sôbre o
riacho Guedes, no Estado de Alagoas.

o

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constdtuição, deereta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e orçamento na importância
de ors 190.069,00 (cento e noventa
mil e sessenta e nove cruzeiros), sendo Cr$ 44.485,00 de pessoal e Cr$ ....
145.584,06 de material, que com êste
baixam, devidamente rubricados, para
construção pela Inspetoria Federal de
Obras Contra as Secas, de 'uma ponte
de concreto armado, com 15 metros
de vão total e 5,5 m de largura útil.
sôbre o riacho Guedes, no município
de Palmeira dos índios, Estado de
Alagoas, correndo as despesas por
conta da verba de "Planos de Obras
e Equipamentos".
Rio de 'Janeiro, 20 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça

Lima
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DECRETO N.' 19.469 - DE 20 DE
AGOSTO DE 1945
novos projetos e orçamentos
para construção da ponte São João,
na Viação Férrea Federal Leste
Brasileiro.

'~4prova

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 'O artigo 74, letra a, da. Constituição, decreta:
Artigo umco. Ficam aprovados,
em substituição aos de que trata a
Portaria n.c 402, de4 de julho de 1941,
05 novos projetos e orçamentos, na
importância total de Cr$ 11.983.045,85
(onze milhões novecentos e oitenta e
três mil e quarenta e cinco cruzeiros e
oitenta e cinco centavos), que com
êste baixam, rubricados pelo Diretor
Geral do Departamento Nacional de
Estradas de Ferro, para construção da
ponte de são João, na Viação Férrea
Federal Leste Brasileiro.
Rio de Janeiro, 20 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da .
República.
.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima

rtzaçâo uma via autêntica do pre. sente decreto.
Rio de Janeiro, 20 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS

A.

de Souza Costa

DECRETO N.' 19.471 - DE 20 DE
AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Arna
Adolfo Rassweiler a comprar pedras
preciosas.

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o 'artigo 74, letra. a, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei TI.o 466.
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado O cidadão brasileiro Arno Adolfo Rassweiler, residente em Soledade, no Estado
do Rio Grande do Sul, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decretolei n.c 466, de 4 de junho de 1938.
constituindo título desta autorização
uma via autêntica do presente Decreto.
Rio .de Janeiro, 20 de agôsto de 1945.
124.° da Independência e 57.° da República.
<I

DECRETO N.' 19.470 - DE 20 DE
AGOSTO DE 1945

GETULIO 'lARGAS.

A. de Souza Costa.
Autoriza a firma brasileira Lourival
Pires & Irmão a comprar pedras
preciosas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei n.? 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo umco. Fica' autorizada a
firma brasileira Lourival Pires & Irmão; estabelecida em Diamantina, no
Estado de Minas Gerais, a comprar
pedras preciosas nos têrmos do Decreto-ieí n.c 466, de 4 de junho de
1938, constituindo título desta autoColo de Leis -

Vol. VI

DECRETO N.' ,19.472 - DE 20 DE
AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão português Joaquim
Jerônimo a comprar pedras preciosas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
tendo em .vísta o Decreto-lei n,c 466. '
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão português Joaquim Jerônimo,
residente nesta Capital, a comprar' peF. 24
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dras preciosas nos têrmos do Decretolei n.v 466, de 4 de junho de 1938,

constituindo título desta autorização
uma via' autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 20 de agõsto de
1945, 124,0 da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 19.473 - DE 20 DE
AGõ$TO· DE 1945
Declara de utilidade pública e auto-

riza a desapropriação de diversas'
áreas de terra necessárias à execução de uma linha de transmissão de
oua tensão entre a subestação existente em Estiva e a fábrica, em
construção, das Indústrias Químicas
eiei-o-ctoro S. A.; no Estado de
São Paulo.

O· Presidente da República. usando

3) áreà dos lotes ns. 9 e 10 com
708,00 m2 - de propriedade de 'D~
Maria de Lourdes Azevedo Soares;
4) 'área do lote n.? 11 com' 600,00 ma
- de propriedade das' Indústrias Químicas Elétro-Cloro S. A.
Art. 2.° A "The São Paulo Tramway,
Light and Power Company, Ltd..",
fica autorizada a promover a desapropriação das mencionadas áreas de
terra, de acôrdo com os arts. 3.° e 5.0"
letra a, do Decreto-lei. n.e 3.365, de
21 de junho de 1941.
Art. 3.° O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação"
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de agôsto de
1945. 124.°,da Independência e 57.° da.
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.o 19.474 -

DE 20 DE
AGõSTO DE 1945

Autoriza a Companhia Cimento Brada atribuição que lhe confere o arsileiro a construir uma linha de
tigo 74,' letra a, da Constituição. e
transmissão, entre a sede ,do mu·
tendo em' vista o disposto. no inciso
nicipio de Canoas e a vila de Esm do art. 2.°, do Decreto, n.? 17.808,
teio, no Est"ado do Rio Grande do
de 14 de fevereiro de. 1945, e nos arSul, a fim de receber energia elétigos 3'.0 e 5.°, alínea a, do Decretotrica da Companhia Energia Elétrilei n,v 3.365, de 21 de junho de 1941,
ca Rio Gratuiense,
decreta:
O Presidente da República. usando
Art. 1.0 Ficam consideradas de utilidade pública, nos têrmos do art. 5.°, da atribuição que lhe comere o artigo 74, letra a, da Constítuíçâo, e nos
letra a, ao Decreto-lei n.c 3.365, de
21 de junho de 1941, as seguintes áreas têrmos do art. 5.° do Decreto-Ieí número 852, de 11 de novembro de 1938:
de terra necessárias' à construção da
Considerando que a medida, requelinha de transmissão de alta tensão,
autorizada pelo Decreto n.c 17.808, de rida pela Companhia Cimento Brasileiro, foi julgada conveniente pelo
14 de fevereiro de 1'945, à "The São
Paulo Tramway, Light and Power Conselho Nacional de Águas e EnerCompany, .Ltd. ", entre a subestação gia Elétrica,
de Estiva e a fábrica, .em construDecreta:
ção, das Indústrias Químicas ElétroCloro S. A., no Estado de São paulo,
Art. 1.0 A Companhia Cimento Brade acôrdo com a planta apresentada . sileiro fica autorizada a construir. com
e aprovada, anexa ao processo respeo fim de receber energia elétrica da
Companhia Elétrica Rio Grandense,
ctivo, como segue:
1) área dos lotes ns. 1-2-3-4 e 5
uma linha de transmissão, sob a tencem 4.508,00 m2 de propriedade da
são nominal de 13.200 Volts, entre a
Prefeitura Municipal de São Paulo;
sede do município de Canoas e a vtIa
2) área dos lotes ns. 6-7 e 8 com
de Esteio, Estado do Rio Grande do
27.720,00 m2 - de propriedade de Sul, com a extensão aproximada de
Eugênio Lima;
7.500 metros.
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Art. 2.° Sob pena de caducidade da rança Pública (D. F.' S. P.), que, assinado pelo Ministro de Estado da
presente autorização, a interessada
Justiça e Negócios Interiores com êste
obriga-se a:
baixa.
I ~ Registrar êste título na DiviArt". 2.° O presente Decreto entra
são de Agüas, do Departamento Nacional da produção Mineral, do Minis- ' em vigor 15 dias após a data de sua
publicação.
térío da Agricultura, dentro de 30
(trinta) dias a partir de sua publiArt. 3.° Fica revogado o Decreto
cação;
n.o 17.905, de 27 de .reverctrc de 1945,
rI - Apresentar, à mesma Divisão,
e demais disposições em contrário.
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias,
Rio de Janeiro, 21 de agôsto de
a contar da data da publicação dêste
1945, ·124.° da Independência e 57.° da
Decreto, os estudos, projetos e orçaRepública.
mentos respectivos.
III ~ Iniciar e concluir as obras
.GETULIO VARGAS.
nos prazos que forem determinados
Agamenon Magalhães.
pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos, a que
se refere êste artigo, poderão ser prorRegimento do Departamento Federal
rogados, por ato do Ministro da Agride Segurança· Pública
cultura, ouvida a Divisão de Aguas.
Art. 3,0 O presente Decreto entra
CAPíTULO I
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contráDA FUrALIDl!.DE
rio.
Rio de Janeiro, 20 de : agôsto de
Art. 1.0 O Departamento Federal de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
Segurança Pública> (D. F. S. P.) , órgão
República.
diretamente subordinado ao Mímsrrc
GETULIO VARGAS.
da .Iustdça: e Negócios Interiores, terá
a seu cargo, no Distrito Federal, os
Apolonio Salles.
serviços de polícia. e segurança pública
e, no território nacional, os de policia
marítima, aérea e de fronteiras.
DECRETO N.? 19.475 ~ DE 20 DE
AGÔSTO DE 1945
Parágrafo único. Na, execução dos
Outorga concessão ao Município de serviços de polícia e segurança pública
o D. ;FI. S. P. prestará' cooperação aos
Rio Piracicaba para aproveitamento
serviços de pclícía-estaduads, especialde energia hidráulica da cachoeira
mente quando interessada a segurança.
Ponte Chata, no ribeirão do Carnacional ou a estruture. das .instivalho, também conhecido por Fituições.
dalgo, no Estado de Minas Gerais.
CAPíTULO II

Não foi publicado ainda no "Diário
Oficial" por falta de pagamento.
DECRETO N? 19.476-DE 21 DE
AGõSTO DE 194.
Aprova o Regimento do Departamento
Federal de Segurança Pública

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o art. 74',
letra a, da Constíuíçâo, decreta :
Art. 1.Q Fica aprovado o Regimento
do Departamento Federal de Segu-

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.° O D.F.S.P. compõe-se de~
Divisão de Policia Técnica (D. P. T.).
Divisão de Polícia Marftima, Aérea
e de Fronteiras (D. P. M.).
'
Divisão de Intercâmbio e Coordenação (D. 1. C.).
Corregedoria (C.).
Delegacia de Costumes e.'Diversões
(D. C. D.).

Delegacia de Roubos e Falsificações
(D. R. F.l.
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Delegacia de Economia . P o P li 1 a r
(D. E. P.l.

Delegacia de Vigilância (D. V.).
Delegacia de Menores (D. M.).
Delegacia de Ordem Política e Social (D.O.F.).
7 Delegacias Regionais (D. R.).
Serviço de Trânsito (S. T.).
Guarda Civil (G. C.).
Polícia Especial (P. E.).
Instituto Félix Pacheco (I. F. P.L
Instituto Médico L-egal (1. M. L,).
Serviço de Transportes (S. T.).
Serviço Médico (S. M. ) .
Serviço de Administração (S. A.).
Art. 3.0 O Chefe de Polícia terá um
Chefe de Gabinete, um Assistente Militar, quatro Oficiais de Gabinete e um
Ajudante de- Ordens, por êle designados.
Art. 4.° Os Diretores das Divisões;
Corregedor; Diretores dos Institutos,
dos Serviços e da Guarda Civil terão
Secretários por êles designados.
Art. 5.° As funções de Delegados Distritais e de Escrivães - Chefes de
Cartório serão exercidas, respectivamente, por Comissários de Policia, Bacharéis em direito e por Escrivães designados pelo Chefe de Polícia.
Art. 6.° As Seções poderão desdobrarse em turmas, mediante instruções dos
chefes dos respectivos órgãos.
Art. 7.° Os órgãos do D. F. 8. P. funcionarão perfeitamente coordenados,
em regime de mútua colaboração, sob
a orientação do Chefe de Polícia.
CAPíTULO III
DA COMPETÊNCIA E ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS

SEÇiiO I
DaD.P. T.
Art , 8.° A D. P. T. compete:

Art. 9.° A D. P. T. compreende:
.Gabinete de E x a m e s Periciais
(G. E. P.l.

Escola de Polícia (E. P.) .
Museu (M.).
Seção de Investigações Criminais
(8. L

c.i.

Seção de Administração (Se. A-i).
§

1.0 O G. E. P. compreende:

Seção de Qui."'11ica Legal (8. Q. L.) .
Seção de Grafotécnica e Contabilidade ./S. G. C.).
Seção de Locais (S. L.).
Seção de Fotografia Judiciária (S.
F. J.l.
§ 2.°

O Museu compreende:

Seção Técnica (8. Ta,).
Seção Histórica (S. H.).
Art. 10. Ao G. E. P. compete proceder aos exames periciais, avaliações
e arbitramentos, que lhe forem' requísitados pelas autoridades, policiais, judiciárias e administrativas, civis ou
militares, devendo para tanto:
I -

por intermédio da S. Q. L.:
a) realizar exames e perícias sôbre
armas brancas ou de fogo, manchas,
pêlos, detritos. poeiras, munições. pólvoras, explosivos, agressivcsvquímíeos:
máquinas infernais, aparelhos, instrumentos
contundentes,
beberagens,
plantas e demais objetos usados na
prática de infrações penais;
b) proceder as pesquisas microscópicas e realizar a análise química,
mineral ou orgânica, especial ou aplicada, bem como determinações físicoquímicas;
c) fornecer todos os elementos necessários para completar exames e perícias realizadas pelas demais Seções
técnicas do G. E. P.;
d) produzir as comprovantes macro
e micro fotográficas, ilustrativas dos
trabalhos de sua competência.

II - por intermédio da S. G. C.:
I - ministrar subsídios de ordem
a) realizar exames em geral, em litécnica, necessários ao bom desemvros, documentos, em todo e' qualquer
penho das atribuições dos demais ôr-. . material gráfico, quer manuscrito, dacgâos do D. F. S. P.;
tdlografado ou impresso; em selos, esII - promover a habilitação do pes- tampilhas, moedas e papéis de crédito
etc., em que se vise caracterizar adul-.
soal destinado ao exercício da função
polícíal.
tereçõcs, autenticidade, falsificação ou
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fraude, ou para constatar a existência
de qualquer infração penal;
b) efetuar pesquisas de tintas, tintas
secretas e investigações correlatas;
c) proceder à colheita de material
gráfico necessário aos estudos e confrontos;
d) .proceder à avaliação e constatação de objetos;
e) realizar exames em apetrechos e
acessórios de jôgo.
lU - por intermédio da S. L.:
a) realizar exames de locais em geral, sempre que houver suspeita de
qualquer infração penal;
b) orientar a colheita de documentação fotográfica dos locais- de infração penal e o levantamento topográfico, quando necessário;
c) realizar perícia sôbre as impressões paptlares encontradas nos locais
de infração penal, colhendo os elementos necessários a realização de confronto para fixação de identidade.
IV - por intermédio da S. F. J.:
a) a execução do serviço fotográfico
ou tílmagem nos locais de infração
penal ;
b) a reprodução de cocumentcs em
gtIal, inclusive a, colheita de documentaçâc fotográfica em varas, Cartórtos
011 quaisquer repartições públicas;
c) proceder a levántamcnt..s topo«raücos.

Art. 11. A' E.P. compete:
I - formar pessoal, nc.onttcoo a
executar os serviços técnicos do D. F.
S. P.;

II - aperfeiçoar o pesccal (tas carreiras e séries funcíonats espeotalízados do D.F.S.P.;
lI! - colaborar no aue-retconmento
dos servidores das Polícias Estaduais.
§ 1.0 Os cursos, proarameeccondíçôes de matricula, regime escolar e
condições de habilitação serác estabelecidos pelo Diretor da E. P ., com a
assistência da Divisão de Apcrfeíeoamenta do Departamento Administrativo do Serviço Público e submetidos, à
aprovação do Diretor da lJ f'. 'I.
§ 2,° A E.P. terá um Secretário
encarregado dasatividad.e,~ administrativas, executadas as que. pela sua

natureza, são da competência da Sc ,
A-l.

Art. 12.

Ao Museu compete:

I - preparar, selecionar. olasslflr-er
e -modelar todo e qualquer instrumento ou material que possa interessar
a futuros estudos, fazendo-lhes, em
cada caso, o histórico, tendo em vísta
os fatos pertinentes aos mesmos c. por
essa forma, revelando as atividades do
D. 1". S. P., devendo para tanto.

por intermédio da S. Ta ..
fazer a montagem de todo o material que lhe fôr entregue depois de
preparado, selecionado, classtncaoo e
modelado, quando fôr o caso, pelo Iaboratórío que lhe fica subordinado;
b) encaminhar à Seção Histórica o
material a expor para as devidas anotações sob o ponto de vista histórico
e pedagógico; e
c) receber os instrumentos dos crimes que lhes forem remetidos pelas
autoridades judiciais, na conformidade
da -legislação em vigor, aceitando ainda de terceiros doações de material,
sempre que o mesmo interêsse. ás finalidades do Museu,
I a)

por intermédio da S.R.:
a) fazer o histórico de cada peça 1.10
material que lhe fôr enviado pela Seção Técnica, procedendo, para com-·
pletá-Io, às investigações que !'ie fízerem necessárias para torná-lo minucioso quanto a sua origem, emprêgo,
efeitos produzidos, precisando nomes,
datas e tudo quanto com êle se rela-.
cíoner, de modo que possa servir a
futuros estudos. Nesse histórico deverá
salientar os fatos que possam tnteressar ao policial ou aos alunos da
Escola de Policia, servindo ao mesmo
tempo de estudo e estimulo; e
b) distribuir por salas de expostçâo o material remetido pela S.
T.
II -

Art. 13. A S. r. C. compete:
I - proceder a investigações, nos
casos de homicídios, tentativas de
morte, agressão fisica, atropelamentos, denúncias de casos suspeitos e
quaisquer outras infrações penais,
quando desconhecidos forem o' seu
autor ou autores;
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II
ouvir indiciados e outras pessoas que possam concorrer para. es..,
elareclmento dos fatos em ínvestígações:
1-

nr ~ averiguar, quando solicitada
por autoridade judiciária ou, em ca80S excepcionais, por autoridades policiais e administrativas, a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de
vista individual, familiar e social, sua
condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante êle, e quaisquer. outros
elementos que contribuírem para a
apreciação do .seu temperamento e
caráter.
Art. 14. -A Se. A-I compete:
I - promover as medidas preliminares necessárias à administração do
pessoal, material, orçamento e comunicações, a cargo do Serviço de Ad,:"
ministração do D. F. S. P., com o
qual deverá' funcionar perfeitamente
articulada', 'observando as normas e
métodos de trabalhocprescrítos pelo
mesmo;
II - executar o serviço mecanográfico em geral.

Seção Il

Da D. P. M.
A~·t. 15. A estrutura e competência definitivas da D. P. M. serão
determinadas oportunamente.
Parágrafo único. A Inspetoria de
Polícia Maritima e Aérea e a Delegacia de Estrangeiros com as suas organizações atuais integrarão a D. P.
M., até que sejam os serviços dessa
Divisão organizados definitivamente.

Seção 111

Da D. 1. C.

Art. 16. A D. 1. C. compete:
I - dar assistência aos Estados da
.Uníão, em assuntos de natureza po-

licial;
11 - coordenar as relações entre ~s
várias organizações policiais dos Estados e o D. F. S. P.;

UI -:- manter o intercâmbio de ~~
suntos e providências policiais com, os
países estrangeiros;
IV - , entrar em entendimentos com
as repartições públicas federais. quando a sua cooperação se fizer necesséria, para a solução de assuntos de
natureza policial;
V - manter um servico radtotelegráfico com o fim de facÚitar as o';)··
municações policiais com os Estados e
com os diferentes órgãos da admfníatração federal;
VI - organizar o cadastro da população fixa e móvel' do Distrito Federal,
que interesse aos serviços policiais.
Art. 17. A D. I. C. compreende:
Seção de Assistência às Polícias dos
Estados (S. A. E.);
Seção de Relações com Polícias Es...
trangeiras (S. R. E.);
Seção de Rádio, Telégrafo e Telefone (S. R. T. J;
Cadastro Policial (C. P.);
Seção de Administração (Se. A-'.H i
Art. 18. A S. A. E. compete:
I - intensificar o intercâmbio e o
regime de colaboração entre o D ..P.
S. P. e as polícias estaduais;
Ir - manter um serviço completo de
dados sôbre as organizações e legislacões policiais dos vários Estados e
TerritÓrios da União;
Irr - manter estreito contacto com
os serviços policiais dos Estados, no
sentido de coordená-los com os do
D. F. S. P. a fim de que se torne
mais eficiente a ação policial em todo
o território nacional;
IV - elaborar códigos cifrados por
meio dos quais se possa trocar correspondências telegráficas, _de caráter
confidencial.
.
Art. 19. A S. R. E. compete:
I providenciar quanto ao expediente relativo aos assuntos oriundos
dos países estrangeiros, efetuando a
tradução dos textos para o português;
II - encaminhar à S. A. E.', devidamente traduzidas,' as solícítações
feitas- pelos países estrangeiros, que
dependam da. cooperação das polícias
estaduais;
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m - articular-se com os: órgãos
policiais estrangeiros, a fim de que
sejam satisfeitas as informações solicitadas _pelos vários setores do D. F.
S. P;, bem como pelas organizações
policiais dos Estados e Territórios da
União;
IV - solicitar a colaboração dos
países estrangeiros quanto ao estudo
de assuntos policiais, de caráter internacional;
V - colecionar, por pais, todos os
elementos que regulem as ações polícíaís nos mesmos;
VI - .colígtr e catalogar todos os
assuntos de natureza policial internacional que cheguem ao conhecimento
da S. A. E.
Art. 20. A S. R. T. compete:
I -manter todos os serviços concernentes ao perfeito estado de runcíonamento das estações transmissoras e do serviço de-recepção da Seção:
II - manter um serviço de ligação
constante com as estações dos Estados, a fim de que as mensagens telegráficas possam ter curso expedito:
TIl - colaborar na íntercomunícaçâo de mensagens, entre os Estados
e Territórios da União;
Art. 21. Ao C. P. compete:
I - providenciar o levantamento
s-esidencíal da população fixa do Distrito Federal, que interesse aos serviços policiais;
II - manter o contrôle da popula-ção móvel do Distrito Federal, para
fins de cadastro;
TIr - providenciar junto aos -vártos
setores do D. F. S. P., no sentido
de coligir elementos índíspensâvets à
confecção e atualização dos fichários
cadastrais;

IV - organizar um serviço' desttnado ao fornecimento de cartões de
prova de residência;
V - manter um levantamento unoblliário residencial para o contrôle do
serviço de cadastro individual;
VI - solicitar a colaboração da
S. A. E., sempre que se fizerem necessárias as informações dos Estaaos
·e Territórios da União.

Art. 22. A Se. A-2, compete:
I - promover as medidas prelímtnares necessárias à admínístraçâo do
pessoal, material; orçamento e comunicações, a cargo do Serviço de Aduumstração do D. F. S P.. com o qual
deverá funcionar perfeitamente' artaculada, observando as normas é métodos de trabalho prescritos pelo
mesmo;
II - executar o serviço mecanográfico
geral.

em

Seção IV

Da Corregedoria
Att. 23. A Corregedoria compete:
I - proceder, periodicamente. a
correições gerais em todos os aervtços
policiais do Departamento, verificando-se ocorreram, no serviço, irregularidades, faltas e infrações, regulamentares ou de responsabilidade
penal;
TI - orientar e controlar os serviços processuais do D.F .. S. P.
expedindo normas e métodos de tra..
balho no sentido de uníformízá-Ios e,
simplificá-los;
III - velar 'pela fiel execução de
leis, regulamentos, ordens, portarias, e
instruções, relacionadas com as rínalidades do D. F. S. P.;
IV - receber reclamações sôbre irregularidades, cometidas por servidores do Departamento, provídencíandc
para que sejam sanadas, determinando
as diligências que julgar necessárias
ou encaminhando-as, se rôr o caso, ao
Chefe de Policia, com as sugestões
sôbre as medidas administrativas que
devam ser adotadas;
V - proceder a correições parciais'
em inquéritos policiais e avocar os
mesmos, quando o determinar o Chefe
de Polícia;
VI - dar parecer nas questões jurídicas que tenham de ser resolvidaspelo Chefe de Policia;
VII - manter contacto cornos
órgãos competentes da Justiça do Ois..
trito Federal e do Ministério Público,
no sentido de tornar mais proveitosos.
nos altos interêsses da Justiça, o exer...
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polícia judi-

Art. 24. A C., compreende:
Seção de Correição (8. Oor.j :
Seção Jurídica (8. J.);

Cartório.
Art. 25. A S. cor., compete auxt-

liar o Corregedor no processamento'
de tôdas as correições, fazer a eSC1:ituração às mesmas relativa, sugerir
quaisquer medidas tendentes à melhoria dos serviços e executar todos os
trabalhos de ordem administrativa da
alçada da Corregedoria, submetendo-os à aprovação do Corregedor.
Art. 26. As. J. compete opinar
nos assuntos jurídicos submetidos à
Corregedoria, de forma a' permitir uma

orientação metódica, sistematizada e
uniforme no cumprimento das leis por
parte dos diferentes órgãos do D.
F. S. P.
Art. 27. Ao Cartório compete;
I - instaurar, na forma da legislação em vigor, os processos penais
atribuídos à Corregedoria pelo Chefe
de . Polícia;

n - manter os registros necessários
.à execução dos serviços da Oorrege-

doria;

m - preparar o expediente da Corregedoria.
Seção V

Da D. C. D.

Art. 28. A D. C. D. compete:
I ,...... colaborar com os distritos po·liciais na' apuração e processamento
dos crimes previstos nos artigos 213 a
274 e 281 a 284, do Código Penal, bem
como das contravenções previstas nos
artigos 50 a. 58 e 61 a 65, da Lei das
Contravenções Penais;

n - processar, quando determinado
pelo Chefe .de Polícia;" as modalidades de crime e contravenções de que
trata o item anterior;
m, - fiscalizar as casas de díversões e sociedades recreativas e des-

portivas, concedendo, ouvida a Delegacia Regional respectiva, licença para
o funcionamento das mesmas.

Art. 29 A D.C.D. compreende:
Seção de Repressão ao Tráfico de.'
Mulheres, .Tóxlcos e Entorpecentes
(S.R.M.)

Seção de Diversões (S.D.).
Cartório.
.
Art. ?O. As S,R.M. e S.D. compete
proceder às diligências necessárias à
prevenção e repressão dos delitos compreendidos nas respectivas especialidades.
Art. 31. Ao Cartório compete:
! - instaurar, na forma da legislação em vigor, os processos penais decompetência da D.C.D:;
II - manter os registros necessários à execução dos serviços da Delegacia; e
lU - preparar o
expediente da
D.C.D.
SEÇÃO VI
Da D.R.F

Art. 32 -

A D.R.F .úcompete :

·1 .......:. colaborar com os Distritos PO-

liciais na apuração e processamento
dos crimes previstos nos artigos 155
a 180 e 289 a 327, do Código Penal,
bem como as contravenções prevístes.
nos artigos. 24 a 26, da. Lei das Contravenções Penais-; e
.
II - processar, sempre que aos Distritos Policiais falecerem- meios adequados de elucidação, os crimes e
contravenções constantes do item an-terior.
Art. 33 - A D;R.F, compreende:
Seção de Furtos e Roubos (S.F.RJ.
Seção de Defraudações e' Falsifica-·
ções (S.D.F.).
Cartório.
Art. 34 As S.F.R. e S.D.F. compete proceder às diligências necessárias à prevenção e repressão dos delitos' .compreendídos nas respectivas especialidades.
Art. 35. Ao Cartório é extensiva a
competência prevista no art. 31, dêste Regimento para .o Cartório de
D.C.D.
SEÇÃO VII
Da D.E.P.

Art. 35. A D.E.P. compete apu-.
rar e processar os crimes contra a
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Art. 42. A S. V.' compete:
economia popular compreendidos pela
legislação em vigor.
I - exercer a vigilância preventiva
Art. 37 - ." D.E.P. compreende:
da cidade, fiscalizando os pontos de
. embarque e de aglomeração;
Seção de Usura (S.U).
11 - reprimir a vadiagem e o porte
Seção de Locação de Imóveis (S:L.I.) .
Seção de Fiscalização de Preços de armas; e
(S.F.P.).
.
111 - realizar sindicâncias em tôrnc
Cartório.
de vadios e desordeiros.
Art. 38. As' S.U., S.L.I. e S.F.P.,
Art. 43. À,S. G. F. compete:
compete proceder às dilígêneias necessárias à prevenção e repressão dos
I - descobrir paradeiros e oferecer
delitos compreendidos nas respectivas garantias de vida;
especialidades.
, TI - localizar, intimar e fazer apreArt. 39. Ao Cartório
extensiva a
competência prevista no art. 31, dês- sentar índíciados acusados e testemute Regimento, para o Cartório da unas: e
111 - proceder a sindicâncias para o
D.e.D.
cancelamento de notas.
SEÇAO VIII
Art. 44 -r- A S. C R. compete:
é

Da D.V.

Art. 40. A D. V. compete:

colaborar com os Distritos Policiais na apuração e processamento
dos crimes previstos nos arts. 147 e
148, do Código Penal, bem como das
contravenções previstas pelos artigos
19, 59 e 60, da Lei de Contravenções
Penais;
II - complementar' a ação dos Distritos Policiais no que se refere ao
processamento dos crimes e contravenções constantes do item anterior;'
m - capturar condenados, desertores e insubmissos;
'IV - descobrir paradeiros;
V - localizar, intimar e fazer apresentar indiciados, acusados e testemunhas;
VI, - organizar o fichário dos criminosos; e
VII - realizar sindicâncias sôbre
antecedentes para o fim de cancelamentos de notas.
Art. 41. A D. V. compreende:
Seção de Vigilância (S. V.) .
Seção de Garantia de Vida e Descoberta de Paradeiros (S. G. P .) .
Seção de Capturas Recomendadas
I -

(S.e.R.) .

Seção. de Repressão à Mendicância
~S.R.

Md).

Seção de Fichários e Prontuários
S.F.Pt.) .

Cartório.

I - capturar condenados, acusados.
réus foragidos. criminosos, desertores e
Insubmissos, requisitados pelas autor-idades cívt s e militares: e
11 - cumprir mandados de prisão
preventiva e a-tminístrativa ,
Art. 45. A. S. R. Md. compete:

I - fiscalizar e reprimir a falsa
mendicância;
11 - recolher os mendigos inválidos; e
III - atender às requisições das autoridades, sôbre mendigos.
Art. 46 À S. F. Pt. compete:
I - organizar registros de presos,
detidos e criminosos;
11 - organizar prontuários sôbre a
vida pregressa de presos e criminosos;
lI! -- informar sõbre antecedentes;
IV - organizar mapas de detidos.
Art. 47 Ao Cartório é extensiva a
competência prevista no art. 31 dêste
Regimento para o Cartório da D. C. D;
SEÇAO IX
DáD. M.

Art. 48 A D. M. compete:
I - conhecer das infrações penais
praticadas por menores de l3anos de
idade, procedendo às investigações e
diligências necessárias à elucidação dos
fatos. encaminhando os menores ao
Juízo competente;
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n - tomar. providências necessárias
'à ressalva dos direitos dos menores de

cia prevista no art. 31 dêste Regi'"
menta para o Cartório" da D. C. D.

18 anos;

IH -'- providenciar sôbre a descoberta .do paradeiro de menores de 18
anos, bem como promover a apreensão dos mesmos;
IV - opinar sôbre a concessão de 'licença para realização de bailes ou restivais infantis;
V - exercer rigorosa vigilância em
tôrno das atividades dos menores, preveníndo-es ou reprimindo-as, mediante
fiscalização de teatros, cinemas, circos,
bilhares, .cassinos, bares, cabarés. clubes de dança e quaisquer outros estabelecimentos de diversões públicas ou
privadas;

VI - cooperar com o Juízo de Menores, Serviço de Assistência a Menores e Departamento de Ju.stiça do Trabalho na fiscalização das leis de proteção do trabalho de menores;
VII - conceder licença a menores de
18 anos para viajar, quando autorizados .pelos pais ou responsáveis;
VIII -'- processar as 'infrações consignadas no Código. de Menores.
Art. 49. A D. M. 'compreende:

Seção de Vigilância (8. Va.)
Seção de rnvestígacões (S. I.)
Cartório.
Art. 50. As S. Va. e S. 1. compete
proceder às diligências necessárias à
perfeita execução dos encargos confiados à D._ M.
Art. 51. Ao Cartório é extensiva a
competência prevista no art. 31 dêate
Regimento para o Cartório da D. C. D.
SEÇÃO X

Da D. O. P.

Art. 52.

A D. O. P. compete:

I - exercer o contrôle de tõdas as
atividades que visem à perturbação da
ordem política e social; e

TI - velar pela estabilidade das instituições.
Art. 53. A D. Q. P.-terá um Cartório ao qual é extensiva a competên-

SEÇÃO

xt

Das D. R.

Art. 54.

As 7 D. R. compete:

dirigir, orientare coordenar a.
execução' de todos os serviços policiais.
na respectiva Região, exclusive os _de
competência da Corregedoria e do seeviço de 'r'ránsíto:
II - adotar medidas que se fizerem
urgentes e necessárias à preservação
da ordem e segurança públicas; e
H'I - promover a melhor utilização
dos recursos disponíveis na respectiva
área de jurisdição, tendo em vista as.
necessidades imediatas do serviço.
I -

Art. 55. As 7 D. R.compreendem
os 30. Distritos Policiais (D. P.) distribuídos da seguinte forma:
l,a D.. R.: 1.0, 2.° 3.0 e 4.0 D. P.;

2.a D. R.: 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 10.0 e
30.oD.P.;
3.a D. R.: 9.0, 11.°, 12.0, 13.°. 14.0 e
15.o D . P . ;
4.a D. R.: 16.°,17.°,18.° e 19.0 D. P.;
5.a D. R.: 20.°,21.°,22. 0 e 23.0 D. P.;
6.a D. R.: 24.°,25.° e 26.° D. P.;
t» D. R.: 27.°, 28.° e 29.° D. P.

Art. 56. Aos D. P. compete a manutenção da ordem e tranquilldade
Rúblicas e a prevenção e repressão d~
mrracões penais, excluídas aquelas cujo
processamento fôr em Virtude de lei ou
de ato expresso do Chefe de Policia.
atribuído, privativamente, a qualquer
delegacia especializada.
Parágrafo único - Os D. P. terão
suas jurisdições fixadas em Portaria do
Chefe de Polícia.
Art. 57. Cada D. P. terá um Cartório, ao qual compete:
r - instaurar, na forma da legislavigor, os processos penais de
ção
competência do D. P.;
II - manter os registros necessários à execução dos serviços do Distrito; e
III - preparar o expediente do

em

D. P.

ATOS - DO PODER EXECUTIVO

SEÇÃO XII
Do S. T.

Art. 58.

Ao S. T. compete:

, I - organizar, dirigir e fiscalizar o

trânsito de veículos, pedestres e aníreais;
II - promover as medidas necessárias a prevenção de acidentes; e
II! - íncumbír-se da habilitação e
contrôle de condutores, de acôrdo com
os dispositivos legais.
·Art. 59. O S. T. compreende:
Seção de. Habilitação e Registro
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Art. 62. A S. Tc; compete:
I - pesquisar e identificar as causas
que perturbam a segurança e eficiência da circulação, e examinar os estudos e apreciação relativos às mesmas,
propondo medidas para removê-las;
II - estudar e sugerir medidas de
prevenção de acidentes;

lU - fazer estudos sôbre tarifas de
veículos de aluguel;
IV - pôr em prática os planos destinados a dotar de maior segurança e
eficiência a circulação de veiculas, pedestres e animais, nas vias públicas do
.
Distrito Federal;
V
realizar
propagandaeducativa
(S. H. R.l.
e manter intercâmbio de informações
Seção Técnica (S. Tc.).
e publicações relativas a trânsito púSeção de Ffscalízação (S. F.).
blico;
Seção de Infrações (S. If.)
Seção de Administração (Se. A. 3).
. VI - providenciar a execução e conZonas de ,Trânsito (Z., T.).
servação do serviço de sinalização;
Art. 60. Subordinados à S. F. funVII - manter, na sede do S. T.,.
cionarão o Corpo Motorizado (C'. Mt.) " uma turma de permanente vigilância,
e os Postos de Barreiras (P. Br.) e, a .qual se íncumbírá também de presà Se. A-3, fi Oficina de Conservação tar informações ao público, atender a
-e Reparos (O. R.).
reclamações e queixas e tomar conhecimento das ocorrências, para efeito
Art. 61. A S. H. R. compete:
de registro e providências cabíveís; .
I - examinar pedidos de aprendízaVII! providenciar o reboque de.
gem inicial, bem como de habilitação
veiculas na via pública, e atender às
de condutores de veículos;
requisições feitas nesse sentido, pelas
II - encaminhar os candidatos a
autoridades competentes;
exames médico e técnico; \
IX - expedir. guias para depósito de
lI! - preparar .Iicenças de aprendimultas, fora das horas de expediente
zagem e carteiras nacionais de habi- normal do S. T.;
litação;
X - organizar os fichários dos ponIV - examinar processos de substitos de estacionamento e os prontuários
tuição e revalidação de carteiras, pro- dos guardadores de automóveis.
videnciando a preparação das. mesmas;
Art. 63. AS. F. compete:
V - expedir guias de recolhimento
de taxas e emolumentos relativos a
T - proceder à fiscalização dos con.
exames médico e técnico;
dutores e vistoria deis respectivos veíVI - organizar os prontuários dos culcs nas vias públicas, bem como'a
notificação, apreensão" de documentos,
condutores de veículos;
VII - lavrar certidões referentes a retirada de veículos da circulação e
veículos, seus condutores e proprietá- providências complementares;
II - registrar e fiscalizar o emplarios;
camento de veículos;
VIII -- organizar o registro das carrI! - registrar a entrada, permateiras nacionais de habilitação expedi- nência e saída dos veículos estaduais
das-pelos Estados e Territórios;
e internacionais;
IX --.. :. . organizar o registro dos veíIV - efetuar o exame e registro dos
culos licenciados no Distrito Federal;
taxímetros;
V - fiscalizar a regulagem da veX - proceder à censura e averbalocidade dos veículos de transporte coção de partes relativas" a -infrações.
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letivo abrangidos por essa providência;

IX - encaminhar as guias de recolhimento de taxas provenientes da

realizar vistorias;
VII - fiscalizar as garages que explotarem comercialmente o estacionamento, depósito, consêrto ou pernoite
de veículos, bem como oficinas, emprêsas e estabelecimentos correlatos;
VIII .- organizar o prontuário dos
trocadores de veículos de transporte
coletivo.
Art. 64. Ao C. Mt. compete fazer
ronda, proceder à fiscalização' de condutores e vistorias dos veículos nas vias
públicas do Distrito Federal, e executar
os serviços especiais atribuídos pelo
Diretor.
Art. 65: Aos P . .BI'. compete fazer
vistorias e registrar, por espécie e categoria,' os veiculos que entrarem no
Distrito Federal ou dêle saírem,
fiscalizando e relacionando os respectivos condutores.
Art. 66. A S. If. compete:
I - registrar e tornar efetivas as penalidades impostas aos infratores;
II - comunicar às repartições as infrações cometidas pelos condutores de
veículos oficiais;
TIl - guardar as partes relativas a
infrações, assim como os documentos
apreendidos, até a execução das penalidades impostas, e o cumprimento das
demais exigências legais;
IV - expedir e registrar as guias
para recolhimento ou depósito de multas e a fazer, quando cabível, a conserção de depósitos em multas;
V - registrar dtàríamente as infrações verificadas e as multas pagas;
V I - estudar e preparar para despacho as petições sôbre penalidades
formuladas pelos 'infratores, e "examinar os pedidos de prazo para dirigir,
de condutores infratores, cujos recursos dependerem de diligências;
VII - ' organizar os processos para
exame médico dos condutores de veículos responsáveis por acidente na via
pública e demais casos previstos em
lei;
VIII - expedir guias para embarque de veículos, bem como para recolhimento ao Depósito Público ou autorização de retdrada do mesmo;

S. H. R.

VI -

Art. 67.

A Se. A-acornpete:

promover as medidas preliminares necessárias .àadministração do
pessoal, material, orçamento e comuntcecões, a cargo do Serviço de Administração do D. F. S. P., com o qual
deverá funcionar perfeitamente articulado, observando as normas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo;
II - executar o serviço mecanográfico em geral.
Art. 68. À O. R. compete vistoriar,
conservar e reparar todo o equipamento do S. T. e executar os trabalhos externos de sinalização, atinentes
ao trânsito de veículos.
Art. 69. As Z. T. compete:
I -

I - dirigir e fiscalizar o trânsito de
veículos, pedestres e animais;
II - fiscalizar os pontos de estacionamento e manter desimpedidos os
locais onde houver proibição regulamentar ou sinalizada.

SEÇÃO XIII
Da G.

Art. 70. A G.

a.

a.
compete auxiliar

a manutenção da ordem e tranqutltdade públicas, exercendo o policiamento ostensivo da cidade.

Art. 71. A G. a. compreende:
Seção de Contrõle (S. ce.i.
Seção de Fiscalização Geral (8.
F. G.);

Seção de Socorro Urgente (S. Ut.);
Grupos Regionais (G. R").
Seção de Administração (Se. "A-4) .
Parágrafo único. A S. U. compreende um Pôsto Central e mais Postos julgados necessários.
Art. 72. AS. ci, compete:
I - movimentar e controlar o efetivo da G. C. de acõrdo com 'as necessidades do policiamento;
n - suprir a competência dos Grupos Regionais, para efeito de escalas
de serviço, nOl"ID8.1 e extraordinário,
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quando se fizer necessano o emprêgc
de elevado número de guardas;
n! - manter íntima articulação
com a S. F., os G. R. e as Delegacias Regionais para efeito de poli';'
ciamento;
IV - exercer contrôle do armamento distribuído aos G. R.
Art. 73. A S. F. G. compete:
I - zelar pela disciplina dos guardas, observando, especialmente, a
conduta em serviço, dos encarregados
do policiamento;
II - remeter ao Diretor tôdas as
partes entregues pelos encarregados
da fiscalização geral, s6bre irregularidades verificadas;
III - atender às requisições de fiscais, feitas pela S. C. paravcheífar
turmas de serviços extraordinários ou
substituições eventuais de auxiliares
dos G. R.;
IV - organizar e fazer cumprtr as
escalas dos fiscais, verificando por estas, pelas partes diárias, papeletas dos
guardas e demais documentos, se as
ordens de serviço estão sendo cumpridas' dando 'ciência, ao Diretor, de
quaisquer irregularidades.
Art. 74. Ao S. Ut. compete:
I - atender com presteza, eficiên-'
cía e de aoôrdo com as instruções
baixadas pelo Diretor, aos pedidos de
socorro feitos por populares ou nelas
autoridades;
II ---' dar ciência às autoridades policiais competentes, das infrações penais verificadas por, ocasião do socorro prestado, apresentando-lhes,
imediatamente, as pessoas detidas.

Dos G. R.
Art. 75. Aos G. R. compete:
I - manter policiados, conforme as
possibilidades dos seus efetivos e de
acôrdo com a orientação da respectiva
Delegacia Regional os logradouros públicos compreendidos nas respectivas
jurisdições;
II - organizar escalas de serviço,
normal e extraordinário, desde que
não exijam emprêgc de elevado número de guardas;

lI! registrar e manter em dia
tôdas as alterações
ocorridas, quer

quanto ao serviço, quer quanto ao
pessoal" e, ainda, quanto ao material;
IV - atender às requisições de pessoal, feitas pela Delegacia Regional
respectiva para serviços de emergência;
V - comunicar imediatamente ao
Diretor e à S. Ctas. ocorrências lJtaves verificadas na respectiva jurisdição;
VI" - remeter, dlàriamente, à Se.
A-4 cópias de tôdas as partes sôbre
ocorrências verificadas e bem assim
os elementos indispensáveis à apuração da freqüência do pessoal;
VII - remeter, anualmente, à Se.
A-4, até 15 de janeiro, os originais das
partes sôbre tôdas as ocorrências e
respectivas cópias.
Art. 76. A Se. A-4 compete:

promover as medidas prelímínares necessárias, à administração do
pessoal, material, orçamento e. corou-o
níoações, a cargo do Serviço de Administração do D. F. S. P., com o
qual deverá funcionar .perfeítamente
articulada, observando as normas e
métodos de trabalho prescritos pela
mesmo;
II - executar o serviço mecanográfico em" geral.
I -

SEÇÃO XIV

Da P. E.
Art, 77. AP. E. compete:

o serviço repressivo, nos casos
de maior gravidade, e sempre que os
meios empregados pelo policiamento
comum não forem manifestamente
adequados;
II - reforçar os policiamentos de
emergência, quando necessário;
!II incumbir-se da proteção
pessoal das altas autoridades nas ce.
rimônias públicas;
I -

IV -. acompanhar, por determinação especial, em viaturas próprias, os
carros da Presidência .da República
e outros, para efeito de livre trânsito e" proteção às pessoas que os
ocuparem.
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Art. 78. A P. E. compreende:
Seção de Instrução (8. It . .);
Seção de Alojamento <8. AI).
Seção de Administração (Se. A-5).
Art. 79. A S.

re.

compete:

I - cuidar do preparo físico e do
aperfeiçoamento profissional dos polícias especiais;
II - promover as medidas necessárias à realização de provas para ingresso na P. E.;
IH - manter uma Biblioteca e um
Cassino.
Art. 80. A S. AI. compete 2. manutenção, fiscalização e limpeza dos
locais de estada dos policiais em serviço.
Parágrafo único. A S. AI. compre-

ende os dormitórios, refeitórios, cozinha, copa, barbearia, engraxate e
demais serviços afins.
Art. 81. A Se. A-S compete:
I ---: promover as medidas preliminares necessárias à administração do
pessoal. material, orçamento e comunicações, a cargo do Serviço de-Administração do D. F. S. P., com o
qual deverá funcionar perfeitamente
articulada, observando as normas .e
métodos de trabalhos prescritos pelo
mesmo;
II - executar o serviço mecanográfico em geral;
TIl- Superintender os serviços de
almoxarifado.
IV - manter os serviços de transporte privativo e a _respectiva oficina de pequenos e urgentes reparos.
SEÇ1W XV
Do 1. F. P.

Art. 82. Ã"o I. F. P. compete:
I ..:.... proceder à - identificação. de
acôrdo com e lei, de pessoas presas,
detidas, processadas e delinqüentes;
II - fornecer, mediante requerimento, carteira de identidade civil,
atestado de bons antecedentes, fôlhas
corridas. certidões ou quaisquer outros documentos destinados a provar
a identidade;

III - fornecer carteira funcional
aos servidores públicos e carteira profissional aos servidores do D. F.

s.

P.;
IV -

prestar -esclarecimentos sôbre antecedentes, sempre que requisitados pelas autoridades competentes;
V - fornecer à D. P. M. as .provas de identidade dos, indivíduos deportados e expulsos por ato emanado
das autoridades competentes;
VI - fornecer aos gabinetes de'
identificação das repartições milita...
res informações de antecedentes dos,
que se alistarem como praças;
VII - reconhecer, quando requeri"da, a autenticidade de impressões digitais apostas em documentos, sujeitando-se os interessados ao pagamento adiantado das taxas regulamentares;
VIII - realizar estudos sôbre problemas de identificação e crímínoIcgía, bem como os referentes às perícias sôbre impressões em geral;
IX - dar execução aos oonvêntcs
firmados com os países estrangeiros e
Estados da Federação.
Art -. 33. O!. F. P. compreende:
Seção Civil, (S. ov.) :
Seção Criminal (S. Cr.);
Seção Datiloscópica (S. Dt.);
Seção de Administração r.Se. A-6).
Art. 84. A S. c», compete:
I - orientar o público nos assuntos referentes à Seção;
II receber e examinar os documentos que forem de sua alçada,
dando-lhes o devido andamento;
lI! proceder aos trabalhos de
identificação civil que se relacionem
com o fornecimento de carteira de
identidade civil, funcional, profissional, fôlha corrida e atestado de bons
antecedentes.
Art. 35. A S. cr. compete:
I - proceder aos trabalhos de ídcn ..
tificação de presos, detidos, processados e delinqüentes e, em casos de urgência e na ímposlbilfdade de remoção de prêso ou detido, proceder 'à
colheita de fichas e de notas necessárias ao local em que .se encontrar
o identificando;
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n - preparar, quando solicitadas,
Art. 90. As S. C. M., S. N. e S.
as fôlhaa de antecedentes;
P. L., serão chefiadas por médicos
m - preparar e estudar os proces- legistas do r. M. L.
sos de cancelamento de notas;
.Art. 91. A S. C. M. compete:
IV - superintender o serviço foI - os exames médico-legais que se
tográfico.
refiram às especialidades dos médicos
Art. 86. A S .. Dt. compete:
legistas; clinicos, estômato-ortaímooto-ríno-laríngologtstas e neuro-pst1" - classificar, pesquisar e arquiquíatras;
.var as individuais decidactilares, de
II - a perícia médico-legal em
acôrdo com o sistema Vucetich;
n - propor medidas que concor- locais suspeitos de crime;
ram para o melhoramento do serviço
III - a realização de provas fotode classificação e arquivamento dos
gráficas necessárias às Seções técdatílogramos ,
nicas.
Art. 92 - A S. N. compete:
Art. 87. A Sc. A-6 compete:.
I
- . a realização das perícias de
I - promover as medidas preliminecrópsía:
nares necessárias à administração do
II ~ os exames externos de cadápessoal, material, orçamento e comuveres;
ntóacõesv a cargo do Serviço de AdIH - as colheitas, em tôdas as nemínístraçâo do D. F. S. P., com o
crópslas, de material para os exames
'qual deverá funcionar perfeitamente
na S. P. L.;
articulado, observando as normas e
IV - a administração das Salas de
métodos de trabalho prescritos pelo
Necrópslas e das instalações acessómesmo;
n - organizar o arquivo dos do- . rias.
cumentos e requerimentos apresentaArt. 93. A S. P .. L. compete:
dos ao Instituto;
.
I - a realização das perícias que
m - fornecer certidões extraídas
se refiram a histopatología, bacteriode livros 'e documentos arquivados no
logia, sorologia, hematologia, bíoquíInstituto;
mica e pesquisas' de manchas;
IV - manter uma. biblioteca;
II - a realização das perícias toxicológtcas ;
V' - executar o serviço mecanogrâfico em geral.
lU - as perícias radiológicas, inclusivenos cadáveres;
SEÇÃO XVI
IV - a preparação e conservação
de
peças anatômicas, em natureza e
Do L M. L.
em cêra ou desenhos para o Museu
de Medicina Legal.
Art. 88 - Ao 1. M. L. compete
a prática de perícias médico-judiciáArt. 94. A se. A-7 compete:
rias do D. F. S. P. e da -Justíça,
I - promover as medidas prelimibem como a realização de Investiganares necessárias à administração do
ções cientificas relativas à Medicina
pessoal, material, orçamento e comuLegal.
nicações, a cargo do Serviço de Administração do D. F. S. P., cem o
Art. 89. O 1. M. L. compreende:
qual deverá funcionar .perteítamente
Seção de Clinica Médico-Legal (S.
articulado, observando as normas e
C. M.);
métodos de trabalho prescritos pelo
Seção de Necrópsias (S. N.);
mesmo;
l i - manter uma Biblioteca;
seção de" Perícias de Laboratório
III - o registro dos laudos pericIais
(8. P. L.);
Seção de Administração (Se. A-7);
e o fornecimento de certidão dos
Zeladoria (Z.).
mesmos;
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IV - o serviço mecanográfico em
geral.
Art. 95. A Zeladoria compete:
I - a manutenção, conservação, segurança, vigilância do edifício e sua
limpeza interna e externa;
II - a e-xecução e direção dos serviços de portaria, tráfego de elevadores, oficinas, garage e outros correlatos;
lU - a fiscalização dos serviços de
bar, restaurantes e outros que forem
instalados no edifício;
IV - a administração dos Velórios,
Encadernação e -Lavandaria.

SEÇAD XVll

Do S. Tp.
Art. 96. Ao S. Tp. compete executar os serviços de transporte terrestre e marítimo c. manter e reparar todo o material moto-mecani-

zado do D. F. S. P.
Art. 97. O S. Tp. compreende:

Assistência Policial (A. P.);
Garage e Oficina Mecânica (G.
O. M.);
Seção de Administração (Se. A-a).

Art. '98. A A. P. compreende o
Pôsto Central e os Postes de Serviço
que forem Julgados necessários.
Art. 99. A A. P. compete transportar prêsos, loucos, mendigos e cadáveres, mediante requisição das autoridades competentes.
Art. 100. A G. O. M. compete:
I guardar, limpar e anotar os
defeitos do material moto-mecanizado doD. F. S. P.;
II - reparar e consertar o material de' transporte do D. F. S. F. e
substituir as peças necessárias.
Art. 101. A Se. A-8 compete:

I - promover as medidas preliminares necessárias à admínístraçâo
do pessoal, material, orçamento e comunicações, a cargo do Serviço de
Administração do D. F. S. F., com
o qual deverá' funcionar
perfeitamente articulada, observando as uor-

EXECUTIVO

mas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo;
II - executar o serviço mecano...
gráfico em geral;
lI! - guardar e distribuir as peças
sobressalentes, acessórios, pneumáticos e câmaras de ar destinadas ao
material moto-mecanizado do D. F.
S. P.; e
IV - abastecer de combustível' e Iubrificante o material motó-mecaníaado do D. F. S. P.
SEÇAD XVIII'

Do S. M.
Art. 102. Ao S. M. compete:
I - prestar assistência médico-social aos servidores do D. F. S. P.;
II - examinar os servidores do D.
F. S. P. para fins de processos ad. míntstratívos e colaborar com o Serviço de Biometria Médica do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos em assuntos de competência
dêste;
.
lU - proceder a exames de sanidade e capacidade física de candidatos
a condutores de veículos nos casos
previstos em lei;
IV - proceder a exames médicos.
inclusive' a verificação do estado de
embríaguês, em condutores de veiculas para fins de processos administrativos;
V - prestar assistência médica às
pessoas detidas nos presidias do D.
F. S. P. e fiscalizar as condições higiênicas dos locais, onde as mesmas
se encontrem.
Art. 103. O S. M. compreende:

Seção de Exames e Fiscalização

(S~

E. F.);

Seção de Observação e Tratamento
(S. O. T.);

Seção de Administração (SC. A-9)_
Parágrafo único. Diretamente subordinados ao chefe da S. O. T. haverá-rum enfermeiro-chefe e um zelador.
Art. 104. A S. E. F. compete:
I --'-- examinar os servidores, do D.
F. S. P. para fins de processos ad-
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ministrativos e colaborar com o Serviço de Biometria Médica em exames
para fins de iícença e aceno de faltas:
n ~ colaborar com o Serviço de
Biometria Medica na realização de
exames pertóuicos, de saúde dos .servídores do D. F. S. P.:
III ~ prestar socorros de urgência
aos servidores do D. F. S. P. em
suas residências ou nos locais de tr-abalho e encaminhá-los a S. O. T.,
quando fór o caso;
IV ~ organizar as carteiras de
saúde dos servidores do D.F.S.P.';
V - proceder a exames de sanidade e capacidade física de candidatos a condutores de veículos e a reexames de condutores nos casos previstos em lei:
VI - proceder a exames médicos,
inclusive à verificação do estado de
ernbrtaguês, de condutores de veículos
para fins de processos administrativos;
VII - estudar as medidas preventivas contra acidentes ou molestíaa
que possam atingir - os servidores do
D. F. S. P., quando no exercício
de suas funções;
VIII - providenciar a adoção de
medidas para a nígtentzaçâo dos locais de trabalho e para o confórto
do pessoal;
IX - prestar, nos presídios do D.
F. S. P., assistência medica às pessoas detidas, fiscalizando as condições higiênicas dos locais onde se encontrem;
X ~ manter laboratórios de análise, gabinete de oftalmologia. de
Raio-X e demais gabinetes' necessários
aos'exames médicos.
Art. 105 -

ITl -

sarías:
II - manter o registro dos doentes
internados e dos tratamentos realizados na Seção;
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arrecadar, registrar, guardar

e devolver os haveres dos doentes ín-

ternados;
IV - fornecer à S. E. F. os dados
referentes ao movímentc clínico e círúrgico para registro e, à Sc . A-.9. os
elementos necessários a levantamentos
contabeís e estatístícos ,
Art. 106 A Sc. A-9 compete promover as medidas preliminares ne-

cessarias àadministraçâo do pessoal,
material, orçamento e comunicações,
a cargo do Serviço de Admímstraçâo :
do D. F. S. P., com o qual devera
funcionar perfeitamente articulada,
observando as normas e métodos de
trabalho prescritos pelo mesmo.
Parágrafo único. A Se. A-9 compete ainda:
I - o registro dos' candidatos a
condutores e condutores de veiculas
examinados pelo S. M. e as respectivas conclusões médicas;
II - confeccionar relatórtos e proceder a estudos e levantamentos estaustícos sobre os trabalhos' do S. M.,
visando o aspecto econômico-financeiro;
IH - organizar o fichário do pessoal em exercicío no S .. M. para fins
de organízaçãode escalas de serviço
e de renas do pessoal;
IV organizar e submeter à
aprovação do Diretor as escalas de
serviço e de ferias do pessoal do
S. M.;
V ~ executar o serviço mecanográfico em geral.

SEÇÃO XIX

Do S. A.

A S. O. T. compete:

,I prestar assistência médico-cirúrgico-hospitalar aos servidores do
D. F. S. P. e ás pessoas detidas nos
presídios do referido Departamento,
mantendo para êsse fim enfermarias,
ambulatórios, centro cirúrgico, farmácia e demais dependências neces-

.

Art. 107. O S. A. é o órgão cencentral da administração gerar do D.
F. S.

P. cacendo-the a ortentaçúo,

execução e fiscalização das atividades referentes a pessoal, material O!'çamentc, estatística. comunícaçôea,
obras, biblioteca, tesouraria e portaria.
Parágrafo único. O S. A. e seus
órgãos funcionarão articulados com o
Departamento de Admímstraçào do
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Ministério da Justiça, Iormando sistema com o mesmo e recebendo, diretamente de suas Divtsoes e SerVIços, no respectivo campo de atividades

oríentaçào sôbre a forma de realizar
os trabalhos que lhes são pertinentes.
Art. 108. O S. A. compreende:

de salário, renovação de contrato, temoçào, substítuíçào. exoneração, demissão, dispensa. díspombüícade. aposentadoria, transferência, permuta e
readaptaçào .

Art. 113. A T. D. P. cabe:
- aplicar ou, conforme o caso,
Seção do Pessoal (8. P.l;,
orientar. a aphcaçâo, no D. F. S, P.,
Seção do Material (S. Mt.);
da legislação do pessoal referente a
Seção do Orçamento (S. O.);
direitos, vantagens, deveres, responSeção de Estatística ("S. E.I;
sabilidades e ação disciplinar:
Seção de Comunicações (8. C.);
II .,...- examinar pedidos de reconstBeçâo de Obras (8. Ob.v ;
deraçâo e recursos referentes a proBiblioteca (B.);
moção, bem como opinar a respeito:
Tesouraria (T.);
Portaria (P.).
lU - examinar processos administrativos submetidos a seu estudo e 8U-'
Art. 109. A S. P. compete a exegerir a aplicação da devida ação diacução, orientação, coordenação e riscíplínar, bem como, ao Chefe de Pocalízacâo das medidas de caráter téclicia, a apuração. em processo adminico, admtmstrativo, orçamentano e
nistrativo, de atos irregulares de. que
de contrôle. relativas a pessoal em
tiver conhecimento, praticados por
qualquer, setor do D. F. S.' P.
servidores do D. F. S. P.;
Art. 110. A S. P. compreende:
IV - examinar pedidos de reconTurma de Classificação e Lotação
stderaçâo e recursos de penalidades e
(T. L. P.l; I
.
de readmissão e reintegração, resulTurma de Movimentação (T.M.P);
tantes de afastamentos ocorridos em
Turma de Direitos e Deveres (T.
virtude de aplicação de penalidades.
D. r.»:
bem como opinar a respeito.
Turma de Cadastro (T. C. P.);
Art. 114. A T. C. P, cabe, em reTurma Financeira (T. F. P.);
lação aos ocupantes de cargos e carArt. 111. A T. L. P. cabe:
reiras. privativos do D. F. S. P., e
aos extranumerários:
I - colaborar corri a D. P. do D.
A. do Ministério, na forma por que
I - organizar e manter atualizados,
rõr solicitada, na elaboração de pla- com os elementos que colher, regisnos de classificação de cargos e funtros referentes a:
ções, de remuneração de promoção e
aJ cargos e funções gratificadas;
melhoria de salário;
b) funções de extranumeràrtos:
l i - investigar, .na forma indicada
C) funcionários e extranumerários;
pela D. P. do D. A., e à mesma end) conta corrente das carreiras ,e
caminhando os resultados obtidos,. a
do custeio do pessoal por órgãos de
natureza e espécie das atribuições
serviço:
inerentes aos cargos e funções do D.
e) natureza e espécie das atribuiF. S.· P., assim como as responsações dos cargos e runçôee:
bilidades decorrentes do exercício das
t) responsabilidades inerentes aos
mesmas.
cargos e funções.
Art. 112. A T. M. P. cabe aplicar
l i - ' manterem em dia o assentaou, conforme o caso, orientar a l!tpl~
mento individual dos servidores, execação, no D. F. S.· P., da legislação
relativa a movimentação do pessoal.· cutado de acórdo com os modêlos
oficialmente adotados';
compreendendo: nomeação, admissão,
reintegração, readmissão, reversão,
III - matricular os funcionários
aprcvettamento, designação para fundas carreiras privativas do D.F.S.P.
ção gratífícada; promoção, mellioria
e os extranumeràrioa;
I
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IV ~ organizar e publicar as listas
de antiguidade dos funcionários das
mineiras privativas do D.F.S.P.;
V - fornecer à O.P. do D.A. os
elementos que deverão ser incluídos
'no "Boletim do Pessoal";
VI - fornecer ,à D.P. do D,A. os
elementos necessários à elaboração
do "Almanaque do Pessoal" e à emissão da "Caderneta do Funcionário".
Art. 1J.5. A T.F.P. cabe:
I - organizar e manter \e111 dia a
ficha financeira individual dos servidores lotados no D.E .S.P.; .
II - controlar a remessa dos boletins de freqüência, elaborar as -fôlhas
de pagamento, as relações de descontos obrigatórios e autorizados, bem
.como os cheques e bilhetes com o extrato dos lançamentos, feitos em fôlha, dos servidores lotados no D.F.S.P.;
In - proceder a averbação e à
classificação dos descontos, exercendo
a respeito a fiscalização necessária,
conferir os valores averbados, claastficados, apurados e descontados, e expedir guias de crédito correspondentes
aos descontos autorizados, relativamente aos servidores lotados no D.F.

S.P.;
IV -

escriturar os créditos orçamentários e, adicionais distribuídos ao
D.F.S.P. e destinados a despesas do
pessoal, de acôrdo com a orientação
e as instruçôes da Oontadorta Geral
da República, bem como preparar as
tabelas de distribuição e redístribuíçâo cesses créditos;
V ---.: remeter, nos prazos determinados, à Contadoria Seccional junto ao
D.F.S.P., os elementos necessários
à centralízaçâo contábil a cargo dessa
seccional. e que forem determinacos
pela Contadoria Geral da República,
enviando cópia dêsses documentos à
S.O. do S.A.
Art. 116.
A S.Mt. compete a exe-

cução, orientação, coordenação, e fiscalização das medidas de caráter técníco, administrativo, orçamentário e de
contrôle, relativas a material em qualquer setor do p.F.S.P.
Art. 117. AS. Mt. compreende:
Turma Administrativa (T.A,M.)
Turma de Ccntabilídade (T.C.M.).
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Turma de Abastecímentor T. Ab.MJ
Turma de Aplicação e Recuperação
(T.Ap.M.) .
Art. 118 ~ A S.Mt. manterá, subordinados à T. Ab. M., um almoxarifado
central e Depósitos, onde não hOU\'CJ:
Seções de Adrmmstraçac. de acôrdc
com as necessidades do serviço.
Art. 119 - A T.A.M. compete:
realizar as concorrências e coletas de preço para aquístçâo ou alienação de material e para execução de
serviço, de acordo com o que lhe rôr
I -

atrtbuído ;
Il - lavrar os têrmos de ajustes.
acordos, contratos e quaisquer outros
atos 'relativos à aquisição aüenaeno.
cessão, permuta e baixa de matr nal
ou, prestação de serviço:
,
!II - examinar, do ponto de vista
legal, as questões relativas a mete-

nar:

.

organizar e manter em dia o
registro de fornecedores;
V - proceder ao exame do aspecto
das 'contas;
VI - examinar o aspecto lega] da
comprovação dos adiantamentos con'cedidos à conta de crédito para despesas de material e para prestação 'de
serviços que lhe competirem, observadas as instruções que forem expedidas
para êsse fim;
VII - propor ao Chefe da S. Mt.,
a aphcaçâo de penalidades aos fornecedores que hajam incorrido "em faltas.
IV -

Art. 120 - A T.e.M. compete:
contabilizar os créditos orçamentártos e adicionais para aquisição
de material e prestação de serviços
cverbá 2 do Orçamento) de acôrdo com
as Instruções da Contadoria Geral da
República;
II preparar as demonstrações
mensais do movimento dos créditos. de
acôrdo com as instruções da Contadoria Geral da República, enviando
cópia à S.O. do S.A. e Dontadorta
Seccional junto ao D.F.S.P.;
I

á

In - manter em dia o. registro de
prazos e vencimentos das prestações
de conta dos responsáveis por adiantamentos concedidos à conta de créditos orçamentários e adicionais;
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IV - extrair guias de recolhimento
de caução e os empenhos de despe-os
por conta de créditos movimentados
pela Seção:
V - contabilizar os bens móveis e
semoventes do Ministério administrados pelo O.F.S.P .. de acórdo com as
instruções da Contadoria Geral da
República, enviando balanços mensais
à s.o. do S.A. e à Contadoria 0:;->('ctonal junto ao D F S. P e manter .do
atualizada a conta' corrente dos responsàveís pela guarda dêsses oens.,
VI - providenciar .a tomada âe
contas dos .responsáveís pelos op' s
móveis e semoventes referidos no ltem
anterior';
VII - fiscalizar, in-loco, a produção
das unidades do D.F.S.P. a fim de

determinar a veracidade das informações enviadas;
VIII - examinar os processos de
comprovação de adiantamentos da
verba material.

VII - examinar o' mérito das aquisições realizadas diretamente pelos órgãos do O.F.S.P" ou servidores do
mesmo, em todo o território nacional,
propondo ao Chefe da S Mt. as medid28 convenientes para cteresa dos rnterêsses da Fazenda Nacional e observância das normas em vigor;
VIU fazer estimativas e orçamentos das requisições a serem enviadas aos' órgãos abastecedores:
[X - fornecer a T.A.J\Il, as especificações e os dados necessários para
as concorrências e coletas de preços
que 'lhe competirem:
X - prestar aos órgãos do D.F.S.P.
quaisquer informações que interessem
aos abastecimentos de material;
Xl - colaborar na organização de
nomenclatura e oadronízacào de materral, de acôrdo com 'as normas que
forem expedidas;
, I
-YJI - comunicar; à T .A,M. qualquer infração em que hajam Incorrido
os fornecedores;
XIII - dirigir os trabalhos de Almoxarifado Central e dos depósitos;
XIV - examinar os processos de
comprovação de adiantamentos, do
ponto de vista técnico-administrativo,
indicando ao Chefe da S, Mt. as lrregularídedes que observar.

Art. 121 - A T. Ab.M. compete:
organizar e encaminhar aos órgãos aoastecedores as requisições de
materiais necessários aos serviços do
D.F.S.P. ou providenciar .quanto .ãs
aquisições que competirem àS. Mt.:
II -' rever todos os pedidos, do ponto de vista da nomenclatura. das ~s~
pecttícacôes. das unidades e quantidaArt. 122 - A T,Ap.M. compete:
des. solicitando às repartições ou serI - escriturar, .em fichas apropriaviços, quaisquer dados julgados necesdas, por ar tígo e valor, os Iornecímensártos para melhor caracterizar o matexíal pedido;
tos feitos aos órgãos do D.F.S,P" bem
como os consumos que lhe forem coHf ~ examinar os pedidos com tndtmunicados, nas épocas e em modelos
cão de marcas, ou que determinem
determinados;
exclusividade, adotando as medicas
Que se tornarem necessártas, depois de
II - propor, por intermédio da S.Mt"
ouvida a T Ap.M,;
à D,IVI. do D,A" por conveniência ou
por atender a interesses de órgãos do
IV- aceitar e receber, através do
D,F.S.P., a venda, troca, cessão e
armoxarttado .e dos depósitos, de acordoação de material em desuso, imdo com a legislação. o material reoufprestável
desnecessário e a atirositaôo ou adquirido pela S. Mt., manvaçào dos têrmos de baixa decorreutendo atualizada a escrituração do estcs, bem como a baixa de respousatoque;
bilidade por acidente ou ínutálizacâo
V - distribuir 01,; redistribuir o material em estoque no almoxarifado, de . de material ou morte de animais:
H'I - recolher o material tnservtvel,
acórdo com a autorização do Chefe da
Secác;
em desuso, obsoleto, imprestável ou
desnecessário;
Vl - fornecer .os elementos técnicos
e os dados necessários a realtzaçao cte
IV ~ verificar a existência, uso e
inventários e registro das operações reestado de conservação dos 'bens móIanvas a material;
veis a cargo do D,F.S.P,;
I -

óü
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v _ realizar o inventário dos bP.llS
móveis e semoventes a cargo do D.
F. S. P., enviando cópia do mesmo a
D. M. do D. A.;
VI - fornecer ao Chefe da S. Mt.
dados estatisticos relativos a mater.at,
inclusive os de seu custeio, conservaçlo e recuperação;
VII - propor, normas para a aplicação e consuma de material.
Art. 123 - A S. Q. compete preparar a proposta orçamentária dó D. F.
S. P., coordenar e físcaêízar a aplicação dos créditos e as fontes de receita, assim como verificar se 3, execução do orçamento se está precessando de acôrdo com os planos de irabalho, no mesmo refletidos.
Parágrafo único - Todos os oeõtôos
de concessão de créditos orçamentários
ou adicionais. formulados pelos órgã..s
do D. F . S. P ., serão encaminhados por
intermédio da S. O.
Art. 124 - AS. O. compreende:
Turma de Previsão <T.P.O.).
Turma de Oontrôle da Despesa IT.
C. O.).

Turma de Físcalízaçâo da Receita
(T. F. O.).

Art. 125 - A T. P. O. compete:
I - preparar a proposta orçamentária do D. F. S. P., dentro dos programas de trabalho aprovados p80
Chefe de Polícia e em perfeita harmonia com as normas e instruções expedidas pelo órgão competente;
TI -- orientar e assistir os órgãos do
D., F. S. P. na coleta ·dos elementos
necessários ao preparo da proposta.
orçamentária:
In - Promover a coordenação de
todos os elementos estatíscos das aravídades do D. F. S. P., relacionados
~ com o custo dos trabalhos realtzacos:
IV - Promover estudos sistemáticos
do ponto de vista do custo dos serviços, estabelecendo comparações e ( 1) servaçôes aôbre trabalhos análogos
realizados em outras repartições, com
a Iínalídade de determinar coenctentes médios de custos específicos que
possam servir de base ao estudo orçamentário;

v - preparar o _expediente para a
abertura e registro de créditos. adícíonais, bem como o referente a alterações do orçam8nto.
Art, 126. A T.e.O. compete:
I - acompanhar a execução do orçamento do D.F.S.F., na' parte referente à despesa, por meio dos nalancetes e demede documentos enviados
pelas seções do S. A.;
II - organizar demonstrações mansais. e do exercício da situação u-çumentária dos diversos órgãos e do D.
F. S. P., baseadas nos balancetes
enviados pelas Seções do S. A.;
II! - organizar o cadastro das entidades subvencionadas pelo D. F.
S. P.;
IV -- opinar sôbre concessões, quan-

do delas decorrer despesa para o D.

F. S. P.

Art. 127 -

.

.

A T.F.C. compete:

I - verificar se a renda das dependências do D.F.S.P. é arrecada.l-v,
classificada e recolhida pela forma e~
tabelecidaem .lei;
II . .:. . . pronunciar-se sôbre as questões relativas à criação, alteração 0 11
supressão de taxas, emolumentos e u'Jtras contribuições, que decorram r.a
prestação de serviço pelo D.F.S.P. e
suas dependências, ou que resultem de
fiscalização pelo mesmo exercida;
IH - organizar demonstrações meusais da receita' orçamentária baseada
nos balanços financeiros cnvíarlos . pelas repartições do D.F.S.P., que, ce
qualquer forma, arrecadem renda ela.
União.
Art. 128 - A S. E. compete:
I - elaborar a estatística referente'
às atividades do D.F.S.P;
II - organízar os modêlos neCe3S2.rios à coleta de dados estatísticos pelos diversos órgãos do D.F.S.·P.;
lI! - coletar. deacôrdo com HS
normas fixadas pelos órgãos técntcoa
da Estatística, os elementos consmerados necessários aos mesmos;
IV - prestar assistência técnica e
procurar incentivar as possíveis fontes de informações estatísticas nos dlversos setores do D.F.S.P.
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Art , 129· - Todos os órgãos do D.
F. S. P. serão 'obrigados a fornecer dS. E. dados estatísticos, de acôrdo

com as normas e prazos. que fOr8D1
fixados.
Art. 130 - A S. C. compete:
I - receber. registrar. distribuir, expedir e arquivar a correspondência dos
órgãos localizados no edifício-sede do
D. F. S. P, e de-outros que, por rôrça
da natureza de suas atribuições, tenham. necessidade da interferência da
S. C., com 'exceção da ccrrespondên-

posições de caráter geral, destmadns
ao conhecímentc dos servidores, tais
como as referentes a portarias', círculares, escalas de serviços e demais
atos e Instruções do Chefe de PoHcía ,

Art. 134 -

Ao Arquivo compete:

guardar e conservar os 'processos, papéis, livros e quaisquer documentos, remetidos pelos diversos órg30S do D. F. S -. P.;
Ir - atender aos pedidos de remessas de processos e demais documeneia reservada, confidencial, pessoal e
tos sob sua guarda;
secreta;
IH - lavrar, de acõrdo com OB desII - atender ao público em seus
pedidos de informações, bem como. pachos dos Chefes de Serviços resorientá-lo quanto ao modo de apre- pectivos, as certidões requeridas, .rcsentar solicitações, sugestões e recla- ferentcs a documentos que se acharem arquivados;
mações;
In - publicar o "Boletim de ;'3e1'IV promover a incineração peviço" do D. F. S. P.
riódica de documentos julgados sem
valor, mediante autorização do CheArt. 131. - A s.e. compreende:
fe .da S. C.. que, a respeito, resolTurma de Recebimento e Informaverá com os Chefes de Serviço dos
ções (T. F.!.)
órgãos interessados;
Turma de. Expedição e Publtcaçâo
V promover o recolhimento, ao
de Despachos (T. E. P.)
Arquivo Nacional, dos processos e deArquivo (A.)
mais documentos aquivados ná mais
Turma de Orientação e Reclamade dez anos.
ções (T.O.R.)
Art. 135 - A T. O. R: compeArt. 132 - A T. R. E. compete:
te:
I - orientar o público sôbre todos
l-receber, registrar e dístrtburr a
os assuntos peculiares ao D. F .S. P . ,
correspondência, controlando o rese quanto ao modo de apresentar suas
pectivo andamento;
pretensões;
II -'- prestar aos interessados informações sôbre os processos.
H - organizar e manter atualizado, para informações, um fíchárlo rcArt. 133 - A T. E. P. compeferente a autoridades, servidores e órte:
gãos do D. F. S. P.;
l-receber todo o expediente preIH - receber e encaminhar, às, auparado para sair;
toridades competentes, as reclamaçóes
H - expedir a correspondência preformuladas pelo público ou por órparando os respectivos recibos ou regãos da administração, referentes às
lações se a entrega fôr efetuada pelo
atividades do D. F. S. P.;
Departamento dos Correios e TelégraIV, - adotar impressos apropriados
fos;
e formulários especiais para que o
IH - colecionar os recibos e as relações de correspondência entregues
público possa apresentar sugestões e
por aquele Departamento;
reclamações pertinentes ao funcl.uiaIV promover a publlcaçâo do
menta dos serviços do D. F. -S. P.
"Boletim do Serviço" e no Diário OfiArt. 136 - A S. Ob. compete:
cial, quando necessário,' dos despachos
l-consertar e conservar os oena
e decisões das .drferentes autoridades
móveis a cargo do D. F. S. P.;
do D. F. S. P, , bem como das cõsI

-
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TI - conservar e efetuar Ilgeiros
reparos nos imóveis admínlstradcs
pelo D. ,F. S. P.;
In - providenciar, junto à D. Ob.,
do D. A., na sentido de serem realizados consertos de maior vulto nos
imóveis referidos no item anterior,
fornecendo-lhe os elementos e estudos
indispensáveis.
Art. 137 - A Biblioteca comoete:
I .- propor ao Serviço de DOC1,u11t)n tação do Ministério, a aquístçáo,
claEsificação e catalogação de obras
de ínterêsse para o D. F. S. F., e
providenciar sôbre o, registro, guarda,
conservação e permuta das mesmas:
l i - franquear as salas de Iert.ura
e as estantes de livros e revistas às
pessoas interessadas, desde que não
perturbem a boa ordem da Biblíote-

ca:

pelo Chefe de Polícia e entregar os
adiantamentos . e suprimentos pelo
mesmo autorizados.
Art. 140. A Portaria tem a seu cargo o asseio e vigilância do edífícíosede do D.F.S.P. com todos os seus
pertences, e a execução e direção de
serviço de elevadores e dos demais
que lhe são pertinentes.
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DG PESSOAL

Art. 141. Ao Chefe de Policia incumbe:
I dirigir, coordenar e fiscalizar
os trabalhos do D.F.S.P. e representá-lo em suas relações externas, cor ..
respondendo-se diretamente com o
Govêrno dos Estados;

II - cumprir c fazer cumprir as
m - promover, por prazo deter- ordens
e instruções que receber do
minado, o empréstimo de publicncocs- Ministro da Justiça:
de acôrdo com as instruções 00 DlIn - despachar, pessoalmente, com
retor do S.A.;
o :Ministro de Estado;
IV - orientar o leitor no uso da
Biblioteca e auxiliá-lo nas pesquteas
IV - exercer a policia administrativa relativamente aos servícos dos
bibliográficas;
ministérios federais e da munícípaltV - cooperar com as demais Bi..
dade do Distrito Federal, de acôrdo
bliotecas do Serviço Público Federal:
com as respectivas autoridades;
VI - promover o eonhecnuento,
V - avocar qualquer Liquértto inspelo público, do que se contém na Bitaurado no D.F.S.P. ~ bem assim'
blioteca;
exercer diretamente tôdas as atríbuíVII - organizar e distribuir listas
çôes cometidas aos chefes dos' órgãos
bibliográficas sõbre assuntos de ínteintegrantes do Departamento:
rêsse do D. F. S. P.
VI - determinar a instauração de
Parágrafo único - A Blbüoteca
processos administrativos e de ínqué..
do S. D. do Ministério orientará a
ritos policiais podendo atrtbuí-Ios a
organização da Biblioteca do;3 A.,
para ela efetuando a aquisição, elas- qualquer autoridade policial a seu critério;
sífícaçâo e catalogação das publica"
ções.
VII _. baixar portarias, instruções
Art. 138 ----' A Tesouraria é o óre ordens de serviço;
gão incumbido, no D. S. P. A. .da
VIIr - despachar com os chefes
arrecadação, guarda, entrega, pagados órgãos que lhe são subordinados.
mento ou restituição de . valores perpodendo delegar poderes aos mesmos
tencentes à União ou a ela caucionapara decidir em seu nome;
dos, bem como dos depósitos eretuaIX - reunir, periõdícament i, os chedos, e reger-se-á pelo Regímentc-pados órgãos que lhe sâo subordina..
drãó, aprovado pelo Decreto número fes
dos, para discutir e assentar provi8.740, de 11 de fevereiro de 1942,
dências relativas aos serviços afetos
Art. 139. Além das atribuições preao D.F.S.P.;
v'stas no Regimento-padrão, cabe
X - opinar em todos os assuntos
ainda ao Tesoureiro do D. F .S. P. parelativos ao D.F.S.P., 'dependentes
gar as despesas que forem ordenadas
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de solução de autoridades superiores;
e .resolver os demais, ouvidos os órgãos que compõem o Departamento;

XI ~ determinar o cancelamento
de notas;
XII - conceder passaportes nos
termos da legislação em vigor, assinando os mesmos;
XIII - ordenar as: despesas que não
dependerem de expressa autorização
do Ministro da Justiça;
XIV antecipar ou prorrogar o
período normal de trabalhe;

XV - determinar a organização,
conforme as necessidades de serviço,
de horários especiais; "XVI - determinar ou autorizar a
execução de serviço externo;
XVII - movimentar, de acõrdo com
a conveniência do serviço, obedecidos

os limites fixados pela Iegíslaçáo em
vigor, o pessoal em exercício no
D.F.S.P.;
XVIII -

Art. 142. Aos Diretores das Dlvi.sões; Corregedor; Diretores dos LM.L.,
e I.F.P., Serviços, G.C., Comandante da P.E., Delegados Especializados
e Delegados Regionais incumbe:
I - orientar e coordenar as atividades dos órgãos respectivos;
II - despachar pessoalmente com
o Chefe de Policia;
III - baixar portarias, instruções e
ordens de serviço;
IV submeter, anualmente. ao
Chefe de Polícia, o plano de trabalho
do órgão respectivo;
.
V apresentar anualmente, ao
Chefe de Policia, relatório sôbre as
atividades do órgão respectivo;
VI - propor ao Chefe de Polícâa,
as providências necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços;
VII - reunir, periodicamente, os
chefes dos órgãos que lhes forem subordinados para assentar providênctas
relativas ao serviço, e comparecer as
reuniões para as quais sejam convocedes:
VIII - opinar em todos os assuntos relativos às atívidádes do Serviço,
dependentes de soluçâo de autoriríades superiores, e resolver os demais.
ouvidos os órgãos que compõem o
Serviço;
IX - organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho
com horário especial:
X - determinar ou autorizar a exe..
cução de serviços externos;
XI - movimentar, de acôrdo com
a conveniência do serviço,. o pessoal
em exercicio nos órgãos respectivos;
XII· - ' expedir boletins de merecimenta de funcionários que lhes forem
diretamente subordinados;

designar e dispensar os
ocupantes de funções gratificadas,
que lhe sejam diretamente subordinados bem como seus substitutos eventuais;
XIX - admitir. readmitir e dispensar, na forma da legislação, o pessoal
extranumerário;
XX - organizar a escala de férias
do pessoal que lhe rôr diretamente
subordinado e aprovar a dos demais'
servidores ~
XXI - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem diretamente subordinados;
XXII --'- elogiar e aplicar .penas disciplinares. inclusive a de suspensão
até 30 dias, aos servidores lotados no
D. F. S. P. e propor ao Ministro de
Estado a aplicação da penalidade que
exceder de sua alçada;
XIII -:-- organizar e alterar a escala
XXIII
conceder gratificações
de férias do pessoal que lhes fôr dipecuniárias a pessoa estranha à Poretamente subordinado e aprovar a
licia que descobrir e prender algum
criminoso, impedir a perpetraçâc de .dos demais servidores;
algum delito, ou que tiver prestado
XIV - elogiar e impor penas disserviços relevantes à administração ciplinares aos: seus subordinados,
policial;
clusive a de suspensão até 15 dias, e
representar ao Chefe de Policia quarfXXIV apresentar, anualmente,
ao Mínístrc de Estado, relatório sõbre do a penalidade não couber na sua
as atividades do D.F.S.P.
alçada;

in-
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xv

~

antecipar ou prorrogar o pe-

rfodo normal de trabalho;

XVI designar e. dispensar os
ocupantes de funções gratificadas <lo
respectivo órgão, bem como seus suosn,
tutos eventuais;
XVII - propor a admissão e dispensa, ou admitir e dispensar, quando
fôr o caso, na forma da legislação em
vig?r, o pessoal extranumerário;

XVIII corresponder-se, diretamente, sôbre os assuntos de sua competência, com os diversos órgãos do
D. F. S. P., devendo "dirigir-se, 1)1'rém, a quaisquer outras autorrdaoes,
por intermédio do Chefe de Policia,
ressalvadas as exceções legais.
§

1.0 Ao Diretor da D. P .. T. In-

cumbe ainda:
I aprovar os programas, condições de matrículas, regime escolar e
condições de habilitação dos Cursos
mantidos pela E. P.;
II - designar os ,pr.ofessores da.
E. P.; e
III - assinar com o Diretor da R P.
0.<; diplomas pela mesma concedídos ,
§
2.° Ao Corregedor incumbe,
ainda:
I - proceder às correções gerais e
parcíads;

II - encaminhar às Delegacias de
origem os processos baixados apos
anotação das irregularidades porventura encontradas, para adoção das
provídêncías que as mesmas sugerirem, marcando prazo para cumprimento das diligências solicitadas;
In - assinar os têrmos de abertr-ra
e encerramento dos livros da Corregedoria e visar os têrmos de abertura
e encerramento lavrados pelas autoridades no livro de fianças dos respectivos Cartórios;
IV - entender-se, diretamente, com
as autoridades administrativas e rudícíárfas, relativamente aos assuntos
que se relacionem com as atribuições
da. Corregedoria;
V - baixar instruções reguladora a
do funcionamento de todos os serviços
processuais a cargo do D. F. S. F.

§

D.

393

3.° Aos Delegados da D. C .. D.,
R~F.,D.

E. P.,D. V.,D. M.

e D. O. P., Incumbe, ainda, dar di~
na sede no D. F. S. P., alternadamente, durante 24 horas, provideucíando eôbre os casos que ocorrerem
durante êsse plantão.
§ 4.° Aos Delegados Regionais mcumbe ainda promover a articulaçao
permanente dos Distritos Policiais
com a D. C. D .• D. R. F.,D. E. P.,
D. V., D. M. e D. O. P., de medo
a fa.cilitar a prevenção e represeao
das diferentes modalidades de- delitos
em Que são as mesmas especíalízads.. s.
§ 5.° - Ao Diretor do S. T. incumbe, ainda:

I promover reuniões dos chefes
dos serviços oficiais e de tnsutntcões
partdculares interessadas em assuntos
de trânsito;
TI - aplicar "as penalidades prevístas pelo Código Nacional de Trânsito
e resolver sôbre os pedidos de jusurtcacãc de infrações bem como de re"Ievaçâo e redução de multas;

ITr - emttír carteiras nacionais ce
habilitação, licenças para aprcndízagem e demais licenças previstas pelo
Código Nacional de Trânsíto.. bem
como" substituir e revalidar carteiras
e presidir aos exames técnicos de acôrdo com os dispositivos do mesmo oôdigo;

IV - determinar o recolhimento
diário, mediante guia de contrôle, J,
Tesouraria do S. A. do D" F" S. P.,
das importâncias das multas, emolumentos e taxas arrecadadas pelo
Serviço;
V - determinar ou autorizar a. execução das obras destinadas à SÜ".D.Iiaacâo:
§ 6.° Ao Diretor do r. M. L. incumbe ainda:
r - designar, na S. C. M., os u-édicas legistas para as perícias;

II - funcionar como perito. quando
designado pela autoridade competente,
ou a seu critério;
IH ....,.. vísar. os documentos médicolegais;
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IV - promover reuniões dos médicas legistas a fim de serem revistas
as disposições legais' sôbre perícias,
sugerindo alterações julgadas necessà-

rias ao Interêsse da Justiça e que se
relacionem com a evoluçao da ciência.
§ 7.0 Ao Diretor do S. M. incumbe,
ainda:
I - a responsabilidade técnica dos
trabalhos e a orientação cíentmça
dos exames, tendo sempre em vista

a

natureza e a sua Iínalídade:
fazer com que seja mantido
o segrêdo profissional nos pareceres
exarados pelos médicos,
§ 8.° Ao-Diretor do S. A. incumbe,
ainda:
II -

I' -

providenciar sôbre a distribui-

ção do pessoal lotado no D. F .. S. P .•

de acôrdo com a legislação em vígor

ou, quando fôr o caso, com as instruções do Chefe de Polícia;
II - conceder licença aos chefes dos
órgãos do S. A.;
III - interpor pedidos de reconsideração ao Tribunal de Contas;
IV - autorizar a abertura de concorrência;
V - decidir sôbre retificação de
nome;
V I - solicitar isenção de direitos e
taxas alfandegárias e o" desembaraço
ele material nas alfândegas do pais:
VII - autorizar o levantamento de
cauções feitas para garantia de perfeita execução de acordos, ajustes rJU
contratos realizados pelos órgãos do
S. A.

Art. 143. Aos Delegados Distritais
e aos Diretores ou Chefes responsáveis por serviços, imediatamente M!bordínados às autoridades .a que se
refere o artigo anterior, compete:
I - dirigir, coordenar e fiscalizar.
a. execução dos trabalhos;
II ~ baixar instruções para a orientação dos trabalhos respectivos;
III - despachar pessoalmente com
o chefe imediato;
IV -, apresentar, mensalmente, f co
chefe imediato, um boletim dos trabalhos no respectivo setor e, anualmente,

um relatório dos trabalhos realízadcs
e em andamento;
V - dístrmuír o pessoal de acôrno
com a conveniência do serviço;
VI - expedir boletins de merecimenta dos funcionários que lhes forem diretamente subordinados;
VII - expedir certtdôes e atestados;
VIII organizar e submeter à
aprovação de seu chefe imediato a
escala de férias do pessoal que lhes
fór subordinado;
IX - elogiar e impor penas' disciplinares, aos seus subordinados, incrustve a de suspensão até 8 dias, e representar ao chefe imediato, quando
a penalidade não fôr de sua alçada;
§ 1.0 Ao Diretor dp G. E. P. incumbe, ainda:
I - designar os peritos para as perícias;
II - funcionar como perito quando
designado pela autoridade competente, ou a seu critério;
lI! - visar os laudos de exames
e perícias, análises, fotografias e oro.quis requisitados ao G. E. P.; a
IV - promover reuniões dos perttos a fim de serem revistas as disposições legais sõbre pericias, sugerindo
as alterações julgadas necessárias ao
Interêsse da Justiça e que se relactonem co~ a evolução da ciência.
§ 2.° Aos Delegados Distritais incumbe ainda:
I - providenciar. de acôrdo com as
leis, relativamente à prevenção dos
delitos, sínístros, riscos e perigos
comuns;
II - mandar instaurar inquéritos
para apurar crimes e processar as
contravenções ocorridas na respectiva
jurisdição e não atribuídos à com Detêncía privativa de outra autoridade:
111 - julgar. os exames de corpo de
delito;
IV - prender os réus em flagrante
delito ou contravenção, os índíciaoos
antes da culpa formada, contra 'J3
quais houver mandado ou ordem de
prisão expedida por autoridade competente, os pronunciados em criIDI"S
não afiançados ou em crimes ínafían-
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tiverem

V - representar à autoridade tudidiária sôbre a necessidade ou conve-

niêncía da prisão preventiva de índiciados em inquéritos instaurados;
VI - arbitra; e conceder a fiança
criminal;
VII - dar buscas e fazer apreen~
sões nos casos e com as formalidades
prescritas em lei;
VIII - participar à' autoridade competente a ausência das pessoas que se
houverem retirado da jurísdíção, com
destino ignorado, e o óbito. dos que,
nos têrmos da legislação em Vigor,
não houverem deixado herdeiros cu
sucessores notoriamente conhecidos.
acautelando os respectivos bens ate o
comparecimento de quem tenha quaüdadc para arrecadá-los;

IX - proceder, relativamente aos
bens achados, de- acóruo com o Que
dispõe o art. 591 do Código de !?I'Ocesso Civil, observando, quando nouver fundada suspeita de que os mesmos tenham sido subtraídos, o que
preceitua o art. 594 do mesmo> Código;
X - comunicar ao Diretor Geral do
Departamento Nacional do Trabalho,
para a aplicação da respectiva mun-e,
a falta de comunicação, no prazo ,lega.l, dos acidentes no trabalho que.
por outra via houverem chegado ao
conhecimento da Delegacia, procedendo a inquérito policial quando tat
procedimento Iôr requisitado por autoridade competente;

XI - estabelecer. em casos de incêndio rigoroso isolamento do toeai
a fim de facllitar a ação do Corpo de
Bomcetros e demais autoridades. ~ equísitando para tal. a fôrça que Jôr
julgada necessária. por intermédio tia.
Delegacia Regional respectiva;
.

providenciar.. em caso de incêndio. para que elejam acautelaoos
~ salvados existentes devendo nesse
Sentido, e sem prejuízo de suas atrtbuíçóea, Iacrlítar a atuação dos Delegados do Instituto de Resseguros dIJ
Brasil (1. R. B.);
XII -
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XIII·- promover, em caso de in-

cêndío, a apreensão dos livros e de
tudo quanto possa contribuir para

esclarecimento do fato. mandando
proceder a exame nos escomoros ou
Da parte incendiada dos prédios, ündo o que fará entrega do local ao
L R. B.;
.
.
XIV - dividir a jurisdição em zonas de fiscalização. atrtbuínd« ::',05
Comissários a responsabilidade sõbre
cada zOl1S,;
XV - ter sob SUE. vigilância o meretrtcío.: os menores nas condtçêes
previstas no Título VII, Capítulo UI,
dà Parte Especial do Código Penal,
os vadios e mendigos. provtdencíanoc
em cada caso de acôrdo com as matruçôes emanadas da respectiva DeIegacía especializada;
XV! -- nrovtoeoclar para que tenham conveniente -testino os loucos
e enfermos encontrados nas ruas:
XVII - comunicar ao S. T. os
acidentes de veiculas ocorridos em sua
jurtsdiçào, enviando cópias dos ('eg~
pectívos registros e, dentro de 24 noras, acompanhados da segunda 'ia cto
te lâo respectivo, os depósitos para .sarantía das multas 'por infração do
Código Nacional do Trânsito;
XVIII ...:... remeter, mensalmente, à
s. E. do S. A." de. acôrdo com os
modelos aprovados, o mapa das urtsoes efetuadas;
XIX -

enviar à Corregedorta.:

a) diàrlamente, cópias das ocorrências registradas no livro con-totente;
"bJ imediatamente após a remessa
dos processos a Juizo. cópias dos n~
íatórtcs que os Instruírem;
C)
mensalmente, ate o quinto dia
útil, um resumo dos fatos registrauos
durante o mês e um mapa de. movtmenta' de processos no Cartório, ue
acôrdo com os modelos fornecidos;

XX - comunicar à Corregedorm,
imediatamente, a devolução de inquéritos e processos baixados;
XXI - requisitar. U0 Diretor 'do
I.M.L, os exames que forem necessários para a demonstração e comprovação judicial da exístêncía de crimes e julgá-los;
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XXII - solicitar à D.P.T. as insvestigaçôes e pesquisas que Julgar
necessárias à elucídaçào de crimes
ocorridos em sua jurisdição, bem como
as perícias e pesquisas cíentmcas, utilizando-as na forma da legislação
vigente;
XXIII - mandar proceder às ín-

vestígaçôes necesaárías para averiguação da vida pregressa dos acusados

de crimes ou contravenções, de acordo com o que dispõe a respeito a tegíslaçâo em Vigor, recorrendo à D.P.T.
quando necessário;
XXIV -

proceder, quando fôr. o

caso, à reproduçâc simulada de raco
criminoso, com assistência e colaboração do G.E.?, observadas as restrições impostas emIeí ;
XXV - fazer, depois de realizadas
tôdas as dilígênctas do inquérito, mi-

nucioso relatório do que tiver sido
apurada, enviando os autos ao JUIZ
competente, observadas as normas do
Código de Prócesso Penal;
XXVI - dar, quotidianamente, duas
audiências, sendo 'uma de dia e outra
à noite, conservando-se na Delegacia
dentro. do horário fixado pelo Chefe
de Policia, salvd serviço externo de
policiamento ou diligência, e à noite,
o tempo necessàrtc para atender. às
partes e à regularidade do serviço.
Art. 144. Aos demais chefes de servíços, imediatamente subordinados aos
dirigentes de que trata o artigo anterior. ca bem as mesmas atrí tnnçôea
gerais do referido artigo, podendo, em
relação aos seus subordinados eíogtalos e impor-lhes somente penas 'dtsolplinares de' advertência e repreensão
e representar, ao chefe imediato.
quando a penalidade não rõr de sua
alçada.
Art.' 145. - Ao Chefe do Gabinete
incumbe:
'
I
executar e fazer executar tô.,
das as ordens e instruções que receber do Chefe de Póltcía e inteirar-se
do. serviços do D.F.S.P;, bem como
dos assuntos trazidos ao conhecimento da Chetta. submetendo-os àtdectsão do Chefe de Polícia ou os: resolvendo de ordem e em nome dêste:
II - abrir a correspondência, estudar, preparar e encaminhar todos os

papéis e processar que lhe forem dístrtbutdos pelo Ohere de Poncia. cem
como despachar o expediente que lhe
fôr deterrmnado;
IH - distribuir, orientar e coordenar os serviços cio Gabinete, nscanzando o seu bom andamento;
,
IV - substituir o Chefe de Polícia
nos seus impedimentos eventuais ate
30 dias.
.
Art. 146. Ao Assistente Militar, Oficiais de Gabinete e Ajudante de Ordens, incumbe executar os trabalhos
que lhes forem determinados pelo
Chefe de Polícia' -ou -pelo cnete de
Gabinete.
Art. 147. Aos encarregados dos serviços de Portaria, incumbe;
I - manter entendímen s diretos
com .os Chefes dos órgãos sttuacíos no
edíffcío-sede, tendo em vista o exato
cumprimento das obrigações regtmentais;
II - atender e dar Informações as
pessoas que tíverem ínterêsses a tratar no D.F.S-.P.;
IH - . providenciar quanto ao hasteamento do pavilhão nacional, no
dia em .que tôr determínado.
Art. 148. Aos Secretários incumbe:
I - atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o respectivo
chefe, encaminhando-as ou dandolhes conheeímento de. assunto a tratar;
II - representar o respectivo chefe,
quando para isso fôr designado;

IH redigir a correspondência
pessoal do respectivo chefe.
Art , 149. Aos Comissários de Policia incumbe:
I .;..... velar constantemente com assiduidade sôbre tudo quanto possa
interessar a prevenção dos delitos e
contravenções;
i II prestar auxílio aos Delegados
nas investigações para descoberta de
crimes e de seus autores e co-autores;

I'H - dar parte ao Delegado dos
crimes e contravenções que forem

I
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cometidos em seus Distritos, logo que
deles tenham conhecimento, meneionanoo as testemunhas, suas restdenoías ou lugares em que trabalham 0'1
são encontradas;
IV - fazer prender os criminosos
em flagrante, os/ pronunciados não
afiançados ou em crimes tnanançavete. aquêles contra os quais houver
mandado ou ordem de prisão preventiva e os condenados à prisão;

V - dar a viso ao Delegado acêrca
dos criminosos e pessoas suspeitas que
existam no Distrito;
VI - providenciar para que seja
prestado todo o auxílio às pessoas que,
na via pública, forem vitimas de mal
repentino, de acidentes ou receberem
ferimentos ou contusões, conctuzmdo-as para lugar onde lhes possam ser
ministrados os prtmeiros socorros
médicos;
VII - expedir guias para recolhimente de cadáveres ao 1. ~'Ii. L. e de
loucos ao Hospital Psiquiátrico;
VIII atestar, quando requerido
ao Delegado, a identidade, residência,
estado civil e pobreza das pessoas residentes na jurisdição, bem Como
qualquer outra circunstância para a
prova da qual seja exígtdo, por lei,
atestado de autoridade polícíaltIX - permanecer de plantão. na
Delegacia, durante 24 horas, alternadamente, de acõrdo com a escala organizada;
X
conhecer, preliminarmente,
durante o plantão, dos fatos crtrmno-,
sos que chegarem ao seu connectmanto, raa.nc,o as necessárias investigações e diligências, intimando' os acusados, ofendidos e testemunhas para' a
primeira audiência do Delegado. ao
qual darão de tudo ciência para proceder como de direito;
XI - solicitar o comparecimento
dos órgãos técnicos aos locais de crimes,
acidentes e desastres,. nos casos em
que, para melhor esclarectmenro do
fato, seja necessário o competente
exame;
.
XII - transportar-se. ímedíatamente, ao ter conhecimento da prática de
um crime, ao lugar onde êste tenha
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sido cometido, providenciando no
sentido de impedir qualquer mudança
no estado das coisas, até a chegada
dos peritos dos órgãos técnicos;
XIII - proceder, terminados os
exames perfcíaís, à arrecadação dos
Instrumentos do .críme e de tudo quanto possa contribuir para caracterização de delito e respectiva autoria, entregando-os ao' Delegado, para os fins
de direito;
XIV - 'providenciar para que não
sofra qualquer alteração, até ultimação do exame pericial, o local onde
se tenham verificado, acidentes e de;'
sastrcs de que resultem morte ou lesões corpoi ais ou dano em coisas de
propriedade da União;
XV -

dar, em caso de

incêndio,

aviso imediato ao Delegado do Distrito, ao Delegado Regional respectivo
e ao Corpo de Bombeiros, temendo
todas as providências urgentes até a
chegada da autoridade superior;
XVI - registrar as ocorrências mais
importantes, mencionando, em relação a cada individuo pr~so ou acusado, o nome, naturalídr " filiação, estado civil, idade, profissão e residência declarados na qualificação, .ou Indicados pelo autor da comunicação: a
hora, motivo e a ordem de prtsâo e
à "dtaposíção de que a-forrdaoe se
acha, o nome a profíssâo e a residência das testemunhas;

XVII - fazer um sucinto registro
das petições e oficios dirigidos ao Delegado de que deva ou possa resultar
a Instaui açâo de inquérito policial;

e

XVIII - mencionar,· em registro
próprio, dlscrímínadamente, os ceietos, dinheiro e valores que arrecadarem. entregando-os em Cartório, mediante recibo.
Art. 150. Aos Escrivães-Chefes de
Cartório incumbe:
,
I - dirlgf- e físcalfzar todos os trabalhos do Cartório, escriturando ou
orientando a escrituração dos respectívos livros;
H. - autuar os inquéritos e processos iniciados, distribuindo-os equítatívamente entre, os escrivães;
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subscrever os autos e termos

lavrados pelos demais escrivães e üs-

canzar o andamento dos inquéritos e
processos que lhes forem dtstríbuidos,
providenciando sobre as irregularidades encontradas, sob pena de responsabilidade;

IV - fornecer certidões e requerimentos de partes, uma vez' despachados pelo respectivo Delegado e as
que, sem uependêncía de, despacho,
sejam requeridas verbo ad verbum,

uma vez que não constituam segrêuo;
V - proceder a todos os têrmos de
natureza processual, bem como lavrar'
os autos de prisão em flagrante, as
procurações aivua-acta; os autos de
apreeneào. depósito, entrega, acareação, reconhecimento, qualificação, colheita de material 'gráfico, os têrmoa

de declarações, de fiança,' de compromisso, de representação; os mandauoa
de intimação, condução, busca e aareensêo, e mais autos e têrmos precessuaís, subscrevendo-os quando lavra:"
dos pelos demais escrivães;
VI - lavrar os têrmos de conclusão,
data, juntada, remessa e recebimento,
na forma do item anterior;

VII - mandar proceder a todo o
serviço de expediente e, estatística o.tínente à Delegacia, em cumprimento a
ordens superiores e do respectivo Delegado;
.

EXECUTIVO

XII -

providenciar sôbre o reco-

Ihímento de depósitos (~e multas no
prazo de 24 horas, e até o dia 5 de

cada mês, do valor das taxas de cadastro arrecadadas:
XIII - acompanhar o Delegado nas
dflígêncías externas em razão do ofi, cio;

XIV ---- velar pela observância dos
prazos legais de. ultimação e remessa de ínquerttos e processos,· bem como
dos que forem fixados pela Justiça ou
pela Corregedoria para a reahzaçao
de diligências, fazendo os autos conclusos ao respectivo Delegado, co.ri
antecedência de 48 horas, pelo menos, de sua expiração, com informação sõbre os motivos do retardamento;
XV - comunicar à Corregedoria,
imediatamente, a devolução 'dos inquéritos ou processos baixados;
XVI ~ proceder à entrega do Cartório, no prazo de 72 horas, a seu
substituto, legalmente
designado.
transferindo-lhe inquéritos e processos, objetos apreendidos e. depositados,
móveis, arquivos, livros devidamente
escriturados e mais metenars: da entregr será lavrado auto circunstanciado que, registrado no livro competente, será remetido a Corregedoria.

x - levantar, mensalmente, os mapas de movimento do Cartório e mais
dados estatísticos referente, remetendo-os a quem de direito;

Art. 151. Aos demais Escrivães incumbe:
I - providenciar sôbre tudo que Se
relacione com inquéritos e processos
que lhes forem dístríbuídos, inclusive
oficios, investigações, ínformaçôee, boletins indtvíduais e outras diligências.
praticando todos as atos referidos nos
itens V, VI e XIII do artigo anterior,
os quais deverâc ser examinados e
subscritos pélo Escrivão-Chefe:
II - responder pelo expediente do
Cartório em obediência à escala mensal que será organizada pelo EscrivãoChefe e aprovada pelo Delegado escala a que também concorrera o Escrívão-onere, quando o exigir a ne,,;,
cessídade do serviço;

XI - providenciar sôbre o recolhimento das fianças prestadas, no prazo improrrogável de 72 horas, sob pena
de responsabilidade, certificando no
respectivo livro o número da.' guia e a
data do recolhimento;

IH - conservar-se em contato com
a Delegacia fora das horas de expediente e quando responsável pelos
serviços do Cartório, de forma a poder
atender com presteza a qualquer cbamado:

VIII - estar presente às correições
procedidas pela Corregedoria, prestando tôdas as informações que lhes forem solicitadas;

IX - lavrar os têrmos de abertura
e encerramento dos livros do Cartório, os quais serão assinados e as .fôlhas rubricadas pelo Delegado, devendo o de Fiança ser visado pelo Corregedor;
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IV ......,. prestar contas I imediatas ao
Escrivão-Chefe do valor das fianças e
custas depositadas, para: o necessarío
recolhimento e selagem.'
Art. 152. 405 Oficiais de Diligências incumbe:
I - dar cumprimento aos mandados
regularmente expedidos;
II - proceder ao recolhimento; à re·
partição arrecadadora, mediante guia
expedida pelo Escrivão, das fianças depositadas em Cartóríc ;
lI! - conduzir os autos de inquérito
ou .prccesso para distribuição e para
entrega em Juizo e outras autoridades
e, bem assim os objetos que lhes digam respeito;
IV -- proceder à notificação de pessoas que devam prestar declarações;
V -, comparecer diàriamente ao
edíffcio-sede, dali conduzindo para .a.
Delegacia a correspondência e processos que lhes forem destinados;
VI - conduzir, entregar e distribuir
O expediente da Delegacia;
VII - prestar aos Escrivães. o auxilio que lhes Iôr solicitado. 'em diligências de inquéritos ou processos.

Art. 153 - Ao Enfermeiro-Chefe do
S. M., incumbe:
I - a guarda e conservação de todo
o material existente no Centro Cirúrgico, inclusive pelo Arsenal Olrúrgico, e providenciar com antecedência
os reparos e substituições necessários;
l I - permanecer na Seção dentro
dó horário que lhe rÓI' estabelecido e,
fora dêste, a qualquer hora do dia ou
da noite, quando a chamado;
IH
assistir os médicos operadores;

IV - proceder à esterilização do
material cirúrgico, mantendo sempre
as caixas de material de urgência,
prontas para ser utilizadas a qualquer
momento, bem como gaze e algodão
em estoque suficiente para atender aos
gastos do Serviço;'
V. .....:.: requisitar do farmacêutico o
material necessário ao Centro Cirúrgico, dando baixa, discriminadamente,

do material gasto em cada intervenção;
VI - orientar e fiscalizar. o serviço
dos enrermeíros-auxiüares, levando ao
conhecimento do Chefe da Seção qualquer irregularidade por êles praticada;
VII - fornecer, mensalmente, para
fins de estatística e documentação, o
movimento do Centro Ctrúrgíco, inclusive VIDa relação do material gasto.

Art. 154. Ao Zelador do S. M., incumbe:
I permanecer na Seção. dentro
do horário que lhe fôr designado, só
se ausentando com autorização de seu
chefe imediato, e comparecer ao S. M.,
a qualquer hora do dia ou da noite,
quando Iôr chamado;
II - ter sob a sua guarda e responsabilidade todo o material das enfermarias e ambulatórios, controlando o
seu emprêgc e providenciando os suprnnentos necessários.

III ~ zelar pela limpeza e higiene
das dependências do S. M., orientando e ríscaltzando os servidores encarregados dêsses misteres, e superintender os serviços de cozinha, copa e rouparia;
IV ~ receber os internados, fornecer-lhes roupa, designar-lhes leito e
tomar as demais medidas complementares.
Art. 155. Aos demais servidores
que não tenham atribuições especificadas neste Regimento, incumbe executar os trabalhos que lhes forem determinados pelo Chefe imediato.
CAPíTULO V
DA LOTAÇÃO

Art. 156. O D. F. S. P. terá a lotação aprovada por decreto.
Parágrafo único - Além dos funcionários constantes dà lotação, O D.
F. S. P. poderá ter pessoal extranumerário.
CAPíTULO VI
Do HORÁRIO
Art. 157. O horário normal de trabalho do D. F. S. P. será fixado pelo
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Chefe de Polícia, respeitado o número
de horas semanais ou mensais estaoeIecído-para o Serviço Público Civil.
Art . 158. A freqüência do pessoal
em trabalho externo será verificaria
por boletins diários de produção, controlados pelo superior imediato.

Art. 159. O horário da Portaria
será determinado em ato do Diretor do
S. A., obedecidas as seguintes normas:
I - oito horas de trabalho diário
para o pessoal operário em geral;
I1 - escalas. obedecendo ao mínimo
de quarenta e quatro noras de trabalho semanal. para os vigias e demais
trabalhadores sujeitos a regime de
plantâo:
III - seis horas de trabalho diário
para os cabineiros. devendo. nas horas
de movimento intenso dos elevadores. o
trabalho ser realizado em duas partes,
de três horas cada uma, com o mínimo
de uma hora de descanso entre elas,
obedecendo-se na organização das escalas. à condição mínima de trinta e
seis horas de trabalha semanal.
Parágrafo único -r- Os trabalhos ele
limpeza serão realizados fora das horas de expediente.
Art.. 160. O expediente da 'I'esourarta só poderá ser encerrado quando
concluídos os seus trabalhos diários.
Parágrafo único - As atividades de
recebimento ou pagamento abrangerão
qua tro horas de trabalho diário, no

mínímc .

Art. 161. Nào estâo sujeitos a ponto o Corregedor. Diretores de Divisão,
Institutos. Serviços e G. C., Oomandance ela P. E., Delegados, Diretores
do G. E. P. e da E:. P .. devendo, porém, observar o fioráno fixado.
CAPíTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÔES

Art. 162. Serão automàttcamente
substituídos em suas faltas' e impedímentes eventuais até 30 dias:
r - o Ohefe de Polícia. pelo Chefe
do seu Gabinete;

TI -

os ocupantes de' cargos em co-

míesâc, por servidores designados pelo

Chefe de Polícia e. conforme ocaso,
por indicação do chefe imediato;
lI! - os ocupantes de tunçôes gratificadas, por servidores deslgnacoa
pelos chefes imediatos.
§ 1.0 Haverá, sempre, servidores
previamente designados para as SUbstituições, de que trata êete artigo.
§ 2.° Em cada Distrito Policial
haverá sempre um corritssano, Bacnarel em Direito, previamente designado
para substituir o Delegado quanco este
se encontre ausente do Distrito, praticando todos os atos privativos do meamo, inclusive s. lavratura de flagrantes, expedição de nota' de culpa, arbitramento e concessão de fiança.
CAPíTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 163. As Secretarias ou Departamentos de Segurança e Chefaturas de Polícia dos Estados, e OS-, serviços correspondentes nos 'I'erritórtos,
receberão orientação do D. F. S. fi.
sõore assuntos de ordem política e ')0cíal, .relacíonados com a segurança
política do país.
Art. 164. Os agentes doD. F. S ..P.,
quando destacados para qualquer parte
do território nacional, receberão das
autoridades federais, estaduais ou
municipais todo o apoio e assistência
necessários ao perfeito cumprimento
da missão que lhes houver sido confiada.
'
Art. 165. As autoridades distritais
permanecerão em suas residências
quando de sobreaviso. deixando indicação precisa sôbre o local onde ocssam ser encontradas se tiverem necessidade de se ausentar; nos casos. de
prontidão assumirão ímedíatamente os
seus postos, onde ficarão até haver
cessado o motivo determinante da providéncía ,
Art. 166. Tôda autoridade policial
que testemunhar qualquer ocorrência
que reclame mtervencâo policial providenciará. obrtgatõríamente, como fôr
conveniente e de acôrdc com a lei, até
o comparecimento da autoridade competente. ainda que fora de serviço ou
escapando a ocorrência à sua alçada ou
jurtsdíçâo .
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Art.

167. Os

servidores do D. F.

S. P. com funções estritamente policiais, serão recolhidos à prisão espe-

cial, a critério do Chefe de Polícia,
sempre que, por circunstâncias ocasionais e no exercício .de suas atividades,
cometerem qualquer infração penal da
qual decorra prisão, antes da condenação definíttva ,
Art. 163. Nenhum servidor do D.
F. S. P. poderá fazer publicações e
conferências, dar entrevistas ou escrever sôbre assuntos de que tenha . conhecimento em virtude de seu cargo, r
sem autorização escrita do Chefe de
Polícia.
-Art. 169. Só poderão assistir aos
'trabalhos do 1. M. L. edo G. E. P.,
acompanhá-los ou nêles intervir o
Chefe de polícia ou pessoa por .êle especialmente designada, o Corregedor, o
Diretor da D. P. T .• .as autoridades
requisitantes e os representantes do
Ministério Público.
:Rio :deJanei'l'o,e:m21 de agôsto de
1945.- .41ga.m.emnQ1J, Magalhães.

Parágrafo único. A sede da Oomlssão poderá ser transfertda para 'outra
cidade julgada mais conveniente.
At:t. 4.° A Comissão é diretamente
subordinada ao Ministro, funcionando
mediante instruções por êste baixadas.
Art. 5;° A chefia da Comissão Aeronáutica Brasileira será excrcída por
oficial -superíor do Quadro de Oficiais
Aviadores.
Art.6.oCompete ao chefe da Comissão Aeronáutica -Brasílelra' realizar os contratos de fornecimento e
promover a sua execução e liquidação,
dentro das normas 'que lhe forem
atrlbutdas pelo Ministro.
Art. 7.° í:ste Decreto 'entrará em
vigor na data da sua publicação, !"evogadas .as disposições em contrário.
Rio. de Janeiro, 21 de agôsto de
1945,124;° da Independência e 57.0
da República.
GETU.LIO VARGAS.

JoaCjuim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N.o 19.4n ~ DE 21 DE
.(\GOSTODE 1945

DEeRETON.o 19.478 - DE 21
DE AGOi3TO DE 1945

Cria a Comissão Aeron,áutica BmsiZeira nos Ecstad{Js tnuaoe da Ame·
rica e dá outras providências.

Declara feriado no Distrito Peãenü
o dia 22 ,de agô$to de 1945

O Presldente xia Repúbltca, usando
da atribuição que Ihe confere o artigo 74, letra a, -da Constttníçâo, de-

considerando ser motivo de regusílo
público a chegada à Capital da República do segundo contingente da Fôrça
Expedicionária Brasileira; e
usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a da Constituição,
decreta:
Art. L~ O dia 22 de agôsto de 1945,
data do regresso do 2;° Contingente
. da Fôrça Expedicionária Brasileira. é
declarado feriado no Distrito Federal.
Art: 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e ·57."
da República.

ereta:
Art. 1.0 11: criada a Comissão .aeronáutica Brasileira CC. Aer. 131'.), destinada a adquirir nos Estados Um-tos
da América o material de aviação ae
que necessita o Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.° O Chefe da Comissão e' bem
assim o seu pesosal cívtlv .e 'militar
será de nomeação do Presidente da
República.
Art.. 3.° A C. Aer , Br., -terá vseríe

ém Washington, podendo dispor em
outras cidades ou centros aeronáuticos, de dependências que serão criadas
por ato do .Mímstro .
Col . de Leis -

VoI. VI

O Presidente da República:

GETULIO VARGAS.

Agamemnon ,Magalháes.
F. 26
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DECRETO N.· 19.479 - DE 23 DE
AGõSTO DE 1945
Aprova o Regulamento do Serviço de
Intendência da Aeronáutica

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento do Serviço de Intendência da
Aeronáutica, que" com êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Aeronáutica.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1945.

124.0 da Independência e 57. da Repú0

blica.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

'Regulamento do Serviço de Intendência da Aeronáutica
CAPíTULO I
DO SERVIÇO DE. INTENDÊNCIA

- material comum, de asseio e limpeza;
- insígnias e bandeiras;
- instrumental de música e marcial;
- móveis e utensílios;
- máquinas de escritório e de contabilidade;
- artigos de escritório e material de
expediente, ensino e educação, não
técnicos;
- legislação, modelos e cadernos de
encargos- respectivos.
b)

-

víveres;
material e utensílios -de rancho,
copa e cozinha;
- combustível para rancho;
- .Iegíslaçâo, modelos e cadernos de
encargos respectivos.
c) de suprimento:
- material de conservação, de aquecimento e de refrigeração;
,
- de qualquer outro material que
lhe fôr expressamente atríbutdo.
SEÇÃO II

SEÇÃO I

Organização

Finalidade e Competência

Art. 1.0 Ao Serviço de Intendência

da Aeronáutica (SlI.Aer.) incumbe o
que concerne:
- ao movimento -financeiro;
- ao -material de intendência;
- à subsistência.
Art. 2.° As questões gerais da competência do S. I. Aer. são:
A - Relativas a finanças:
a) provimento de fundos;
b) contabilidade orçamentária;
c) contabilidade financeira;
d) contabilidade patrimonial;
e). prestações de contas;
f) tomadas de contas;
g) inspeções administrativas;
h) assistência aos herdeiros dos militares;
i) legislação e modêlos respectivos.
B "". Referentes a provisões:
a) de material de intendência:
- fardamento, equipamento individual, material de alojamento -e de
acampamento;

de artigos de subsistência:

Art. 3.° O Serviço de Intendência
da Aeronáutica compreende os seguintes elementos:
órgãos de direção:
Geral:
- Diretoria de Intendência;
2 - Especializada:
- Divisão de Finanças;
- Divisão de Provisões de Intendência.
b) - órgãos de direção e execução:
a) -

1 -

1
nas
2

Regional:
Serviços de Intendência das ZoAéreas;
- Especial:

-

- Serviços de Intendência de órgãos
da Alta Administração (Diretorias e
Sub-Diretorias) e outros (Escolas, Fábricas, -Parques, etc'>.
c) -

órgãos de execução:

1 - Geral:
- Depósito, Central de Intendência;
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Depósitos' Especiais de Jntendêneia;
2 - Regional:
- Depósitos de Intendência (rias
Zonas Aéreas).
d) órgãos de execução local:
_ Formações de Intendência nas
Unidades Administrativas.
CAPíTULO II

§

2.° O

assistente, como auxiliar

ímed.atc dL Diretor, presta-lhe inteira cclabôraçâo nas runçoes que lhe são
privativas. c.em como coadjuvante. «i-

retos. Adjuntos.
§ 3.° A Seção Auxiliar (S.A.D.!,)
encarrega-se das alterações de pessoal,
serviço :'.e expediente, protocolo, arquív , correto, pubhcaçôes, conservação do material, instalações e demais
S81'viçOE oe caráter administrativo.
Fica na dependência direta do Assistente.

DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO GERAL E ESPECIALIZADA

SEÇÃO 11

SEÇÃO I

Da Divisão de Finanças

Da Diretoria .de Intendência

.Art. .4.° A Diretoria de Intendência da Aeronáutica -(D. I. Aer.j é o
órgão encarregado de superintender o
Serviço de Intendência, no Ministério
da Aeronáutica.
Art. 5.° A D. 1. ·Aér., diretamente
ou por íntermédío dos demais órgãos
do' S. L Aér., incumbe-se:
dirigir o seu pessoal;
gerir o material especificado
neste regulamento;
c) acompanhar ia gestão dos créditosdistribuidos ao Ministério da Aeronáutica;
.
d) fiscalizar as aquisições e provisões afetas ao S. L Aér.:
e) centralizar a contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial,
pertinentes à Aeronáutica;
j) providenciar quanto às prestações
e tomadas de contas. e às inspeções
administrativas na Aeronáutica, no
que lhe disser respeito;
g) tratar
das questões gerais de
competencía do Servíço..
Art. 6.° - A D. I. Aér. tem a seguinte organização:
- Diretor;
- Assistente e Adjuntos;
--:- Seção Auxiliar.
§ 1.0 O Diretor, como Chefe do S. t.
k"·., tem jurisdição téon.. 1, '-' técnicoadministrativa sôbre todos os órgãos
do Serviço, observadas porém as prescrições relativas a entendimento entre
autoridades militares. E' subordinado
diretamente ao Ministro da Aeronáutica.
a)

b)

Art. 7.° A Divisão de Finanças (D •
F. Aer) , tem por finalidade tratar
das questões que digam respeito a
numerário e contabilidade respectiva.
Art. 8,0 A Divisão 'de Finanças
(D. F. Aer.) é constituída:
- Chefe;
- Assistente e Adjunto;
- Três Seções;
- Tesouraria Geral.
§ 1.0 O Chefe, diretamente subordinado ao Chefe do S.LAer., é o responsável pela eficiência dos serviços
atribuídos à D.F.Aer.
r 2.0 O Assistente é o auxiliar imediato do Chefe, a quem presta sua.
inteira colaboração nas funções que
lhe são privativas. Tem como coadjuvante direto o Adjunto.
§ 3.° A l.a Seção <S.F.1.) trata de
contabilidade orçamentária e contabilidade ftnanceira ,
s 4.° A 2.a Seção (S. F. 2) tem por
incumbência os assuntos relativos à
contabilidade patrtmoníal, estatística,
prestações e tomadas de contas e inspeções administrativas.
§ 5:° A 3.a Seção <8. F. 3) trata.
dos casos de inatividade e pensões,
exerclcíos findos, legislação respectiva e questões gerais que lhe forem
submetidas.
§ 6,° A Tccouraría Geral arrecada
receitas e paga despesas da Aeronáutica, quando .devidamente processadas.
§ 7.° Por necessidade do serviço interno,as Seções' podem ser desdobradas em Sub-Seções, sem alteração do
quadro do _~essoal.
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SEÇÃO III

SEÇÃO II

Da Divisão de Prcuisôesâe Intendência

Dos Serviços de Intendência dos órgãos
da Alta A~ministração e outros

Art. 9.° A Divisão de Provisões de
Intendência (D., 'J. I.Aer) tem por finalidade cuidar dos' provimentos atinentes a material de intendência e
subsistência.
Art. 10. A Divisão' de Provisões de
Intendência (D.P.I.Aer) é consütuída:
~ Chefe;
- .e.ssistente e Adjunto;
- Três Seções.
§ 1.~ O Chefe, diretamente 'subordinado ao Chefe 'do S.I.Aer. " é responsável pela eficiência dos serviços atribuídos à D.P.I.Aer.
§ 2,.0 O Assistente é o auxiliar imediato do Chefe, a quem presta sua
inteira colaboração nas funções que
lhe são privativas. Tem como coadjuvante direto o Adjunto.
§ 3.0 A La Seção (S. P. 1) trata do
material de intendência e suprimentos
e respectiva legislação.
§ 4.° A 2.11. Seção (8. P. 2) incumbe-se das questões referentes a subsistência e legislação aplicável.
§ 5.0 A 3.11. Seção (S.P. 3) tem por
encargo as coletas de preços, .concorrêncíes, -ontratos, aquisições, mostruários .: legislação respectiva.
§ 6.° Por necessidade do serviço
interno, as (Seções podem ser desdobradas em Sub-Seções, sem alteração
do quadro do pessoal.
CAPíTULO IH
DOS ÓRGÃJG DE DIREÇÃO E EXECUÇÃO GERAL
E REGIONAL

SEÇÃO I
Do Serviço tje Lnietuiéncia aoe Zonas
Aéreas

Art. 11. Os Serviços de Intendência
das Zonas Aéreas (S·.I.Z.Aer) centralizam dentro das respectivas Zonas, as
questões e assuntos que digam respeito
a finanças e provisões. Sob o ponto de
vista administrativo e disciplinar ficam imediatamente subordinados aos
Comandantes de Zonas.

Art. 12. Os Serviços de Intendência (8. I.) das Diretorias, Sub diretorias, Escolas, Fábricas, Parques e
demais Estabelecimentos da Aeronáutica, centralizam, dentro das' respectivas .Unidades Administrativas, as
questões e assuntos ,pertinentes a finanças, provisões e outros que lhes
forem atribuídos. Ficam imediatamente subordinados aos Agentes Diretores
dos órgãos a que estiverem afetos, sob
o ponto fe vista administrativo e disciplinar.
CAPíTULO IV
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO

GERAL

E REGIONAL

ssçso

I

Do ]JepÔsitr.-' Centr4ld~ ~ntenàência
Art. 13. O Depósito Central de Intendência (D.Ç.LAer)
o órgão encarregado «e receber, armazenar e.distríbuír o material cuja provisão caiba
ao S.I..,Aer li: imediatamente subordinado áo Chefe da D.P.I.Aer.
Parágrafo único. O Depósito é constdtuído de duas Seções: Material de
Intendência (D. C..L !) e Subststêneia
é

CD.C.I.2) .

sscso

.II

Dos Depósitos Especiais âe I ntetuiêncui

Art. 14. Os Depóaltos 'Especiais de
Intendência (D.E.LAer.) são órgãos
incumbidos de assegurar, .em situações
especiais e em caráter transitório, os
provimentos de ums ou mais Unidades Aéreas no território nacional.
Parágrafo único. Os D.E.I.Aer.. serão organizados, por determinação 10
Ministro da Aeronáutica, à medida que
forem julgados necessários.
SEÇÃO III
Dos Depósitos de Intendência das
Zonas Aéreas

Art. 15. Os Depósitos de Intendência das Zonas Aéreas (D. I. Z. Aer . )

ATOS

no' PODER

são destinados a receber, armazenar' e
distribuir, nas respectivas, Zonas, as
provisões que lhes, forem afetas. São
imedi.:ttamente subordinados' ao S.L
zAer.

EXECUTIVO'

§ 5.° Quando convier ao serviço' o
A:Iiíio'xarifadb poderá Iuncíorrar conjuntamente com a Subsistência e o'
Reembolsável .

SEÇÃO IV

CAPíTULO VI

Dos Depósitos em geral

-Disposiçêee gerais

Art. 10. Os Depósitos (D.C.1.Aer.,
D.E.LAer. e D.I-.Z.Aer) disporão do
necessário aparelhamento (transporte,
próprio, câmara de imunização, etc.) ,
para o perfeito desempenho de sua finalidade.
Art. 17. Tôdas as Unidades Administrativas com sede em uma zona
Aérea: são providas pelo Depósito da
mesma Zona (A 3',a Zona Aérea pelo
D. C. 1. Aer.).

Art. 20. O mecanismo do funcionamento do Serviço de' Intendência nos
órgãos' de' que trata o presente Regulamento, 'constará de instruções gerais
ou especiais baixadas pelo Ministro da
Aeronáutica.
Art', 21. A atribuição dos Oficiais do
Quadro de intendência' da Aeronáutica
aos diferentes órgãos, cargos e funções
do' S. I. A'er., será feità pêlo Mttüstro

CAPíTULOV.
DOS ÓRGÃOS'DE EXECUÇÃO LOCAL

SEÇÃO úNICA
Das Formações de Intendência

Art. 18. As Formações de Intendência (F.!.) são órgãos que se encarregam' das questões da competência do
S. I. Aer , nas Unidades Admínístratívas. Ficam Imedíatamente subordinadas aos Agentes Diretores dos órgãos
a que estiverem afetas, sob o ponto
de vista administrativo e disciplinar.
Art. 19. As F. I. compreendem:
a) Tesouraria;
b) Almoxarifado;
c) Subsistência;
d) Reembolsável.
§ 1.0 A Tesouraria trata de recebimento de Iundos; pagamentos, prestaçào de contas e respectiva contabilidade:
§ 2.° O'Almoxarifado encarrega-se da
gestão do material de intendência ou
outro, que lhe fôr expressamente .atnbuido e sua contabilidade.
§ 3.0 A, Subsistência Incumbe-se do
rancho e sua contabilidade.
§ 4.° O Reembolsável ocupa-se do
fornecimento ao pessoal de tudo quanto
for essencial à sua manutenção. Tem
a seu cargo a contabilidade respectiva.

da~

.aeroneunce.

Parágrafo. único. O pessoal subalternó, militar e civil, necessário aos órgãos do' S'. I .. Aer. constará dos quadros" de efetivos, lotação e tabelas respectivas.
Art. 22. A movimentação dos oncíaís do Quadl'o de Intendência da'
. Aeronáutica será proposta pela ,Diretoria do Pessoal, com audiência do Chefe
do S. 1. Aer.
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1945.
-

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N.o 19.480 - DE 23
DE AGOSTO DE 1945
Exclui do regime de fiscalização a tírma que menciona, e dá outras providências

O Presidente da República usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos arts. 4.°
e 7,° do Decreto-lei n.v 4.807, de 7
de outubro de 1942, e no art. 4.°, parágrafo único, do Decreto-lei n.c 5.661,
de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica excluída do regime
de fiscalização pelo Govêrno, a firma
"Haga" - Fábrica de Ferragens H.
Galser, estabelecida na cidade de Nova
Firburgo, no Estado do Rio de Janeiro, cessando as atribuições do fiscal
nomeado.
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Art. 2.0 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições, em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de
1945, 124.° da Independência ~ 57Y
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N,' 19.481 - DE 23 DE
AGõSTO DE 1945
Cria séries funcionais, dispõe, sem aumento de despesa, sôbre as Tabelas
Numéricas de Extranumerârio-men~
salista da 'Divisão dl Enszno superior, do MinistériG' na Bâucacãa e
Saúde? e dá outras providências.

O Presidente da República. usando
da atribuição. que lhe contere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1:0 Ficam criadas, com os límítes, mtnímo e máximo, de salários fixados, respectivamente. nas referências
X e XV. as seguintes séries runcioneis:
Inspetor de Cursos de Administração
e Fin~nças.
Inspetor de Cursos de Arquitetura.
Inspetor de Cursos de Direito.
Inspetor de Cursos de' Engenharia.
Inspetor de Cursos de Farmácia e
Odontologia.
Inspetor de Cursos de Filosofia.
Inspetor de Cursos de Medrcína.
Inspetor de Cursos ae MÚSIca.'

Parágrafo único. Os Inspetores de
Cursos .de Direito. d- Engenharia e de
Medicina pooerão .tamoem mspecío-

nar, respectivamente, Cursos de Admí-,
mstraçào e s'ínanças cursos de Arquitetura e QUimica Inuustrial e OurSOl de Farmácia, Odonotologta e En-

fermagem.
Art. 2.° Picam substituídas. pelas
que acompannam êste decreto. as Tabelas Numéricas, "Orcímana e Suplementar. de Extl'anUmeràJ;'i0-mensalista
da Divisão do Ensino Superior do Departamento Nacíonar de Educação, do
Ministério da Educação e Saúde.

Art. 3.0 A Divisão do Pessoal, do
Departamento de Admtmsrtaçào do
Mtnístértc da Educação ? Saúde, publicará, dentro de 30 (trinta) dias,
contados da data dapublh.ação, dêste
decreto, a relação nominal dos extranumeràrtos-mensanstas aa DiVISâo do
Ensino Superior, dístrttnndos à vista
da nova organização das respectivas
Tabelas.
Art. 4,0 Os serviços de inspeção das
universidades livres equiparadas continuarão a ser executados na forma
prescrita pelo art. 26. do Regulamento
aprovado pelo Decreto n.c ::'1.734, .de
14 de julho de 1934.
Art. 5.0 âate decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçâo.
Art. 6.0 Revogam-se ao. disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1945,
124,0 da Independência e 57.0 da República,
GETULIO VARGAS.'

Gustavo Capanema.

MlNISTllRIO DA EDUCAÇAO E SAúDE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO -

DIVISÃO DO ENSINO SUPERIOR

Tabela Numérica Ordinária (Sede)
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Tabela Numérica Suplementar
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I
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Tabela' Numérica Ordinária (lnspeç ãc de esta.belecimentos 'em Alagoas)
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Tabela, Numérica Ordinária (Inspeção de estabelecimentos na Bahia)
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Tcbela Numérica Orônária (Inspeção de estabelecimentos no Ceará)
SITUAÇÃO ATUAL
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Tabela II
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Número
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I
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DECRETO N.' 19.482 -DE 23 DE
AGOSTO DE 1945
Concede à Globc Companhia Nacional
de Seguros autorização par.. j .mcionar e aprova seus estatutos.·

o

Presidente da

Repúb1ica,usando~

da atribuíçâo que lhe confere o

ano

74,

letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a operar
em seguros e resseguros dos ramos elementares, a que se refere o fui. 40,
n.? 1, do Decreto-lei u.c 2.063. de 7 de
março de 1940, a sociedade Globo Companhia Nacional de Seguros, com sede
nesta cidade do Rio de Janeiro e "0U&títuida em assembléias gerais dOS·SHbs~
crrtores do seu capital, realizadas a 11
de .novembro 'de 1944 e a 26 de maio
de 1945. bem como ficam aprovados
os estatutos adotados pela prtmeíra das
referidas assembléias.

Art. 2.° A sociedade ficará Integrarmente sujeita às reis e regulamentos
vigentes, ou que vierem a vigorar. sôbre
o 'objeto da autorízaçao de que trata
o presente decreto.
Art. 3.° Revoga -se as disposições
em contrário.
Rio-de Janeiro, 23 de agôsto de 1945,
124.° da. Independência " 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.' 19.483
DE 23
AGOSTO DE 1945
Retifica o art. 1.0 do Decreto n.O 13.628,
de 21 de outubro de 1943

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29· de janeiro de 1940 <Código de
Mínas) , decreta:

Art. (o Fica retificado o artigo
primeiro (1.0) do decreto número treze

mil seiscentos e vinte e oito (13.628)
de vinte e um (21) de outubro de
mil novecentos e quarenta e três
(1943), que passa a ter a seguinte
reoação: Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Mendes de Sousa a.
pesquisar calcário no lugar denominado Serra do Macaia, distrito de Ijaci,
município de Lavras, Estado de Minas
Gerais, numa área de sete hectares,
sessenta e dois ares e quarenta centdares (7,6240 ha) , delimitada por
um polígono que tem um vértice
à distância de trezentos e quarenta
metros (340 m) , no rumo magnético trinta e nove' graus sudoeste
(39° SW). da bifurcação das estradas de rodagem Lavras '- Ijaci, e os
lados, a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos ~ rumos magnéticos: quatrocentos metros (400 rol,
quarenta e cinco graus sudoeste (45°
SW); vinte metros (20 rm , dezessete
graus e trinta minutos sudeste 07° 30',
SE); cento e trinta e seis metros e
sessenta centímetros (136,60 m) , setenta e dois graus e trinta minutos
sudeste (72° 3U' SE); duzentos e vinte
metros (220 m) , dezessete graus e trinta minutos sudeste (17°30'., SE); noventa e cinco metros e cinqüenta centunetros (95,50 m) , setenta e sete graus
e vinte e três minutos nordeste (77 0
23' NE); duzentos e quarenta e oito
metros (248 m) , dez graus e trtnte
minutos nordeste (10° 30' NE);· duzentos e quatorze metros (2]4 mj . dezesseis graus noroeste (16° NW).
Art. 2.° A presente alteração de
Decreto não fica sujeita a pagamento
de t..xa, na forma do art. 17 do 06-'
digo de Minas.
Art. 3.° Ficam mantidas as demais
disposições dos artigos do referido
decreto, que passam a fazer parte
integrante do presente.
Art. 4.° Revogam-se as dísposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da Re-

pública.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N. o 19.484 - DE 23 DE
AGOSTO DE 1915
Retifica

o Decreto n.o

17.354, de 13 de
dezembro de ,1944

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-."
tdgo 74,' letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.895, de
29 'de Janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo pri-,
metro (1.0) do decreto número' dezessete mil trezentos e cinqüenta e quatro (17.354), de treze (13) de dezem-

bro de mil novecentos e quarenta e
quatro (944), que autorizou o cidadão brasileiro Ciro Ribeiro Pereira a

pesquisar minério de zírcõnto -e associados no município de Parreiras, Estado de Minas Gerais, o qual passa a ter
a seguinte redação: "Fica autorizado
o cidadão brasileiro Ciro Ribeiro Pereira a pesquisar minério de zdrcônio
e associados em terrenos situados no
lugar denominado. Pouso Alegre, distrito e município de Parreiras, Estado
de Minas Gerais, numa área de quarenta e sete hectares, cinqüenta e um
ares e quarenta centíares (47,5140 ha) ,
correspondendo à diferença entre a
área de quarenta e nove hectares e
oitenta aI'E)S (49,80 ha) definida no
artigo primeiro (1.0) do referido decreto número dezessete mil trezentos
e cinqüenta e quatro (17.354), de treze
(13) de dezembro de mil novecentos e
quarenta e quatro (1944), outorgado
a Ciro Ribeiro Pereira, e as duas primeiras áreas, respectivamente, com
um hectare, oito ares e sessenta centiares (1,0860 ha) e um hectare e vinte ares n,20 ha) , que foram concedidas, para lavra à Cia , Geral de Minas
S, A" pelo decreto número dezoito
mil quatrocentos e oitenta e seis
(13.486), de vinte e seis (26) de abril
de mil novecentos e uuarenta e cinco
(1945). A área de quarenta e nove
hectares e oitenta ares (49,80 ha) é
delimitada por um polígono mistfltneo que tem um vértice na confluência do córrego do Barreiro com o córrego do Retiro de José Emboaba, affu-"
ente do ribeirão Pouso Alegre. e os la.dos, a partir do vértice considerado,

têm: duzentos e cinqüenta e cinco
metros (255 m) , sessenta graus noroeste {60° NWI magnético: oitocentos e cinco 'metros (805 rrn , trinta
graus sudoeste (30° SV'l) magnético:
oitocentos c oitenta e cinco metros
(885 rm , trinta graus sudeste (30° SE)
magnético; o quarto <4.°) lado é o segmento retilíneo que partindo da extremidade do terceiro (3.°) lado, com
rumo sessenta graus nordeste (600
NE), magnético, alcança o ribeirão
Pouso Alegre; o quinto (5.°) lado é o
rio Pouso Alegre no trecho compreendido entre a extremidade do quar-.
te (4.°) lado' e a barra do córrego
Retiro de José Emboaba; o último
lado é o córrego Retiro de José Emboaba no trecho compreendido entre
sua barra e o vértice de partida. A
área de um hectare..oito ares e sessenta centrares (l.0860 na:' é delímitada por um pentágono irregular. que
tem um vértice a cento e vinte metros (120 rm . no rumo magnético dez
graus e trinta minutos noroeste noo
30' NW), da confluência do córrego
Campinhc com o rtbeirâo Pouso Alegre, e os lados, a partir do vértice
considerado. têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e
trinta metros (130 in), quarenta e
cinco graus nordeste (45° NE): oitenta e quatro metros (84 mi . quarenta e quatro graus noroeste (44° NW);
oitenta e quatro metros (84 fi), quarenta e cinco graus sudoeste (450 SW) ;
noventa metros (90 rm , dez graus
sudoeste (10° svn; quarenta metros
(40 m'i , leste (E), A área de um hectare e vinte ares (1,20 haj é delimitada por um hexágono irregular que
tem um vértice a cento e quatro metros (104 m) , no rumo magnético setenta graus noroeste (700 NW), do
ponto de amarração da área precedente, e os lados, a partir do vértice
considerado, têm os seguintes comprtmentos e rumos magnéticos: cento e
dez metros (110 m) , treze graus sudeste (13° SE); cinqüenta e quatro
metros 154 mj . vinte e dois graus sudoeste (22° SW): quarenta e quatro
metros <44 m) , setenta e cinco graus
sudoeste (75° SW): noventa e seis
metros (96 m) , quarenta e dois graus
e trinta minutos noroeste (42° 30'
NW); quarenta, e seis metros (46 m) ,
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vinte· e sete graus, nordeste (27° NE);
cem metros (100 m) , cinqüenta e seis
graus nordeste (56° NE) •
Art. 2,° Ficam. mantidas as demais
disposições dos artigos do referido deereto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 3,° A presente alteração de deereto não fica sujeita a pagamento de
taxa na forma. do art. 17 do Código
de Minas.
Art. 4,° Revogam-se as disposições
em, contrário.

Rio de Janeiro, 23 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N,o 19,485 - DE 23 DE
AGOSTO DE 1945
Concede à Caruccio & Comp. Ltda.
autorização para funcionar como empresa de mineração

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 :E: concedida à Caruccio &
Companhia Limitada, sociedade por
Quotas de responsabilidade limitada,
-com sede na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, constituída
pelo instrumento particular de vinte e
oito (28) de outubro de. mil noventos
e quarenta e três (1943), autorização
para funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o que dispõe
o art. 6.° § 1.0 do Decreto-lei número 1. 985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), ficàndo a mesma
sociedade obrigada a cumprir Intetegralmente as leis e regulamentos em
vig,or ou que vierem a vigorar sôore
O objeto da referida autorização.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrárto ,
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1945~
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N,o 19,486
DE AGOSTO DE 1945

23

Renova o Decreto n.o 12.171, de 7
de abril de 1943

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arartigo 74, letra a, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985.
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada- a cidadã
brasileira Consuelo Salgueiro F, de
Sousa, em renovação à autorizaçâo
que lhe foi conferida pelo Decreto
número doze mil cento e setenta e
um (12.171), de sete (7) de abril de
mil novecentos e quarenta e três
(1943), a pesquisar cassiterita e associados em terrenos situados no lugar
denominado Rio Abaixo. no distrito ce
Santa Rita. do Rio Abaixo, muníctptc
de São J oâo deI Rei, Estado de Minas
Gerais, numa área de duzentos e quatro hectares e quarenta e oito ares
(204,48 hai , delimitada por um poligono que tem um vértice situado à
distância de três mil metros (3.000 m l •
no rumo magnético dez graus noroeste
(10° NW), do marco quflométrtco cente. e quatorze (Km 114) da Rêde
Mineira de Viação, e os lados, a partir dêsse vértice, têm os. seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos e quarenta metros (840 mr ,
setenta graus noroeste 170° NW): três
mil metros (3.000 rm , cinqüenta graus
sudoeste (50 0 SW); cento e vinte metros 020 mj ,dez graus sudeste (1()O
SE); mil e trezentos metros (L. 300
rm . oitenta graus nordeste (80° NE);
dois mil trezentos e cinqüenta metros
(2.350 mi , cinqüenta graus nordeste
(50° NE).
Art. 2.°

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Oó. digo de Minas.
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Art. 3.° O título da autorização <te
pesquisa que. será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dota
mil e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 2.050.00)
e será transcrito no livro próprio da
Dívísâo de Fomento' da Produção Mineral do Ministério da Agrícultura ,

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 23 de agôsto .de
1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.o 19.487 - DE
23 DE AGOSTO DE 1945
ilutortza o cidadão brasileiro Amadeu
M enõee a lavrar .iaeíao: de calcário
e associadds no município de ttopevaJ Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra U; da Oonstituíçâo e
nos têrmos do Decreto-Ieí 0.0 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de

:M1nas). decreta.: :
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasile1ro Amadeu Mendes a lavrar jazida de calcário e associados em terrenos situados nas margens do córrego do Forno, no distrito de Ribeirão
Branco, munícípío de Itapeva, Estado
de São Paulo, numa área de trezentos
e cinqüenta e três hectares e cinqüenta
e seis ares (353,56 haj , delimitada por
um paralelogramo, que tem um vérticena confluência do córrego do
Forno, no rio 'I'aquari-Mirím, e os
lados que partem dêsse vértice têm 05
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinco mil metros <5.000 nu,
quarenta e cinco graus sudoeste- <450
SW); mil' metros <LODO rol, 'oeste
(W) .. Esta' autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
decreto.

Art. 2.0 O concessionário da eutortaaçâo fica obrigado a recolher aoscofres públicos, na forma da lei OStributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munlctpto, em cumprimento do disposto do art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não .cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos, 37
e 33 do Código de Minas ..
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra. na.
forma dos artigos 39 e 40 do- Código
de" Minas. '
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo 'Código.
Art. 6.° A autorização de- lavra
terá por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Míntstérío da Agricultura,
após o pagamento da taxa de sete
mil e oitenta cruzeíroa <Cr$ 7.080.001.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
í
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.Q
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.o 19.488 - DE 23 DE
AGOSTO DE 1945
Autoriza a Companhia Paulista de Míneração a lavrar -iaeiaa de quartzito
e associados, no município de M oiidas-Cruzes, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usandoda atrmuíçào que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei -n." 1.985, de 2g
de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autor-izada a Comoanhía Paulista de Mineração a lavrar
jazida de quartzito e associados loca-
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llzada na localidade de Coatinga, no
município de Mojt-das-Oruzes, Estado
de São Paulo, numa área de setenta
e nove hectares e sessenta ares
(79.60 ha) , delimitada por um parajelogramo que tem um vértice situado
à distância de mil e quarenta e quatro metros (1.044 m) , no rumo magnético trinta e dois graus e dezoito
minutos sudoeste (32° 18' SW) , do cruzamento da estrada Mcjt-Ribeírâo-ptres e da adutora Rio-Claro, e os lados .dívergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil metros (2,000 m) ,
quarenta e nove graus nordeste (490
NEl; quatrocentos metros (400,m),
trinta e cinco graus sudeste (35° SE) .
Esta autorização é outorgada medíante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Oódígo de
Minas e dos artigos 32, 33. 34 e Suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° A concessionária da autorização fica obrigada a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao. Município. em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3,° Se a concessionária da eutortzacâo não cumprir qualquer das
obrigações que' lhe incumbem. a au~
torização de lavra será declarada caduca ou nula. na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às- servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra. na rorma dos artigos. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mtneral e gozará dos favores discnímína.,
dos no art. 71 do mesmo Oódígc,
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no livro -próprto da Divisão .de
Pomento da Produção Mineral do Mi.,
mstérto da Agricultura. após o pagamento da taxa c' mil e seiscentos cruzeiros cors 1.600,00).
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Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 23 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.489 - DE 23 DE
AGOSTO DE 1945
Autoriza a emprêsa de mineração
Companhia Beneficiamento de Minerais S. A. a lavrar jazida de esteatita e associados no município de
Conselheiro Latciete, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmosdo Decreto-ler n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa
de mineração Companhia Beneficiamento de Minerais S. A. a lavrar jazida de esteatita e associados localizada na fazenda denominada Valente,
no distrito de rtaverava. município' de
Conselheíro-Laraiete, Estado de Minas
Gerais, numa área de seis hectares
(6 ha) , definida por um retângulo que
tem um vértice situado à distância de
sessenta metros (60 mi , da confluência dos córregos Chácara e Olhosd'Água, contados sôbre o eixo dêste
último, para íusante, e os lados divergentes dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos metros (200 m) ,
quarenta e um graus sudoeste (41 0
SWI: trezentos metros (300 rol quarenta e nove graus noroeste (49° NW).
Esta autorização é outorgada medíante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, -33. 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° A concessionária da autortzeeêo fica obrigada a recolher aos
J
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cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munícípío. em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se a concessionária da autortzacào não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autortzaçáo de lavra será declarada Caduca ou nula. na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins 'da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. ,5.° A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por titulo êste decreto, que será trans.crito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (CrS 600.00).
Art. 7.° Revogam-se .as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 19.490 - DE 23 DE
AGÕSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Amadeu
Mendes a lavrar jazida de calcário e
associados no município de Itapeva,
Bstaâo de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigc 74, letra a, da Constituição, e r 1S
termos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Amadeu Mendes a lavrar
jazida de calcário e associados' em
terrenos situados no distrito e municípío de Itapeva, Estado de São Paulo,

numa área de duzentos e oitenta e
quatro hectares e conqüenta e dois
ares (284,52 ha) , delimitada por um
retângulo, que tem um vértice na.
confluência jo córrego do Forno no
rio Taquari-Mirim e os lados, que
partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatro mil setecentos e quarenta
e dois metros (4.742 m) , norte (N);
seiscentos metros (600 rrn , oeste (W).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33 e 34 e suas
alíneas. além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° o concessionário da autorização fica obrigado a recolher 3:05
Cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código de Minas .
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autorização de lavra será declarada caduca ou nula. na forma dos artigos 37 e
38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra,na
forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorizaçào será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo' Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste decreto. que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura. após o paaamenta da taxa de cinco mil e setecentos cruzeiros rors 5. 700.QO).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 23 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da
República,
GETULIO

VARGAS

Apolonio Sales
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DECRETO N.' 19.491 - DE 23 DE
AGóSTO DE 1945

42';

. ao Estado e ao Município. em cumprimento do disposto de) art. 68 do Código de Minas.
Autoriza o cidadão brasileiro Alberto
Art. 3.0 Se o Concessionário da auGeraldinoFerreira a lavrar jazida
torizaçâo não cumprir qualquer das
dediamanies e associados no muniobrigações que lhe incumbem, a autocípio de Diamantina, Estado de Mi- , rízaçâo de lavra Será declarada cadunas Gerais.
ca ou nula, na forma' dos artigos 37 e
38 do Código de Minas.
O Presidente da República, usando
Art. 4.° As propriedades vizinhas
da atribuição 'que lhe 'confere o arestão sujeitas às servidões de solo e
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de '29 sub-solo para os fins da lavra, na
forma dos artigos 39 e 40 do Código
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
de Minas.
decreta:
Art. 5.° O concessionário da autoArt. 1.0 Fica autorizado o cidadão rização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
brasileiro Alberto Geraldíno Ferreira
e gozará dos favores discriminados no
a lavrar jazida de diamantes e assoart. 71 do mesmo' Código.
ciados em terrenos devolutas localizaArt. 6.° A autorização de lavra terá
dos no lugar denominado Córrego-dopor título êste decreto, que será transVintém, distrito de Datas, município
crito no livro próprio da Divisão de
de Diamantina, Estado de Minas GeFomento da Produção Mineral do Mirais, numa área de treze hectares
nistério da Agricultura, após o paga(13. haj , delimitada por um polígono,
mente. da taxa de seiscentos cruzeiros
que tem um vértice situado à distân(CrS 600,00).
cia de duzentos e quatorze metros
Art. 7.°. Revogam-se as disposições
(214 rrn , rumo magnético vinte e sete
em contrário.
graus sudoeste (270 svn, da barra do
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1945,
córrego do Vintém no ribeirão das'
Datas, e os lados, a partir dêsse vér124.° da Independência e 57.0 da
República.
tice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e setenta
GETULIO VARGAS
metros (270 m) , sessenta e sete graus
Apolonio soiee
e trinta minutos noroeste (67° 30'
NW); cento e sessenta metros (160 m) ,
quarenta e nove graus nordeste (490
NE); setenta e seis metros (76 li).
DECRETO N.? 19.492 - DE 24
quarenta e um graus noroeste (410
DE AGóSTO DE 1945
NW); trezentos e vinte e quatro metros (324 m) , vinte e dois graus e trinAutoriza o cidadâo brasileiro Armando
ta minutos nordeste (22° 30' NE); duA marante a pesquisar quartzo e aszentos e setenta metros (270 m) , sessociados no municipio de Mogi das
senta e sete graus e trinta minutos
Cruzes, Estado de São Paulo.
sudeste (67° 30' SE); quinhentos e
quatro metros (504 m), vinte e dois
o Presidente da República usando
graus e trinta minutos sudoeste (220
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo
30'SW). Esta autorização é outorga74, let.ra a.da Constituição e nos têrda mediante as condições constantes
mos do Decreto-te] n.? 1.985, de '29 de
de parágrafo único do art. 28 do Cójaneiro de 1940 (Código de Minas).
digo de Minas e dos artigos 32, 33 e
decreta:
34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras Constantes do mesmo CÓ~·
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
digo, não expressamente mencionadas
brasneíro Armando Amarante, a pesneste decreto.
quisar quartzo e associados no rugar
denominado Bairro da ouatmca, no
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
distrito de Tatassupeba. munícipto de
co.fres . públicos, na forma da lei, os
Mogi das Cruzes, Estado de São Pauto,
tributos que forem devidos à União,
em duas diferentes áreas, perfazendo
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74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
é delimitada por um triângulo que tem
um vertíce a seiscentos e trinta metros
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
(630 rrn , no rumo oito graus e vinte
brasileiro Antônio de Barros Meta a.
minutos sudoeste (8° 20' SW), do cenpesquisar calcário e associados numa
tro da ponte da estrada da Adutora
área de setenta hectares (70 nai . si~
Rio Claro sôbre o 1'10 Quatinga. e os
tuada no distrito e munícípío de Jtalados. que divergem do vértice conetpeva. no Estado de Sâo Paulo, área esderado têm. a partir dêle: quatrocensa delimitada por um retângulo. que
tos metros (400 mj , leste .(E); trezentem um vértice a seíscentos e setenta
tos metros (300 m) , sul (8). a segunmetros <67Ur.t). no rumo magnettco
da (2.a). com um hectare e quarenta
vinte e nove graus e quinze minutos
ares (1,40 na), é delimitada por um
sudoeste (290 15' SW), da casa de
triângulo que tem um vértice' a mil
Quirino de Tal em terras de Aterxo
trezentos e cinqüenta metros (1.3;,>0
Vieira. e cujos lados, divergentes dêsnn . no rumo dezessete graus e emse verrtce, têm os segutntes compriqüenta minutos sudeste (17° .50' SE),
mentos e rumos magnéticos: mil e
do centro da ponte da estrada da Aduquatrocentos metros (1.400 01), quetora 'Rio Claro sôbre o rio Quatinga, rema graus nordeste (40 0 l::lE): uuíe os tacos que divergem do vértice
nnentos metros (500 m) , cinqüenta
considerado têm. a partir dêle: cento graus sudeste <500 SE) .
e quarenta metros (140 fi), norte (N):
Art.. 2.° Esta autorização é outorcento e oitenta metros (180), oeste
gada nos termos estabelecidos no Có(Wl.
digo de Minas.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no OóArt. 3.° O titulo da autorização .de
digo de Minas.
pesquisa, que será uma via autêntica
Art. 3." O titulo da autorização de
deste decreto. pagará a taxa de setepesquisa. que será uma via autêntica
centos cruzeiros (Cr$ 700.00) e sera
deste decreto. pagara a .taxa de tretranscrito no livro próprio da Dívisào
zenros cruzeiros' «irs 300.00) e será
de Fomento da Produção Mineral do
transcrrto no livro próprio da Divisão
Ministerio da Agricultura.
de Pomento da Produção Mineral do
Art.. 4.0 Revogam-se as disposições
Míntsterao da Agricultura:
em contrário.
Art. 4.° Revogam-se as díspostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro. 24 de agôsto de 1945,
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1945. 124.0 da Independência e-57. 0 da Re·124.0 da Independência e 57.0 da República.
pública.
GETULIO VARGAS

um total de sete hectares

e: vinte e seis

ares (7.26 na) , assim definidas: a prtmeíra (LI'). com seis hectares (6 na).

GETULIO VARGAS
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Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.493 - DE 24
DE AGOSTO DE 1945

DECRETO N,? 19.494 - DE 21i
DE AGOSTO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
de Barros Motà a peeoiusar calcáriO
e ossocuuios no muaucuno de ltapevft,
no Estado de São Paulo.

Autoriza a sociedade de mineração Mineralurçie Limitada a pesquisar -minérios de ferro, de-manganês e associados no município de Mariana,
Estado de Minas Gerais.

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

O Presidente da .República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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74, letra a, da Constituição e nas têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a sociedade de mineração Míneralurgía Limitada a pesquisar, minérios de ferro,
de manganês e associados numa área
de cento e cinqüenta hectares (150 ha) ,
situada' no lugar denominado Rccínha,
distrito e município de Mariana, Estado de Minas Gerais, e delimitada por
um retângulo 'que tem um vértice a duzentos e setenta metros (270 m) , rumo cinqüenta e cinco graus noroeste
(55° NW) magnético, da nascente do
córrego Rocinha, e os lados que partem.dêsse vértice, com míl e quinhentos metros (1.500 m) , rumo trinta
graus sudoeste (30° SW) magnético;
mil metros (1.000 m) , rumo sessenta
graus sudeste (60° SE) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos' têrinos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da 'autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
e quinhentos cruzeiros (Cr$ 1.500,00> e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento .da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Art. 1.0 Pica autorizado o cidadão
brasileiro Paulo Mendes Lisboa a pesquisar argila plástica e caulim numa
área de vinte e· dois hectares, noventa
e dois ares e-quarenta e cinco centdares
(22,9245 ha) , situada no distrito e munícípíc de Magé, Estado do Rio de
Janeiro, e deltmítada por um retângulo, que tem um vértice no quílômetrc
cinqüenta e nove mais oitocentos metros (Km 59 + 800 m) , da The Leopoldina Railway Co. Ltd., eos lados.
que partem dêsse vértice, com quinhentos e vinte e sete metros (527 ms ,
e rumo trinta e três graus nordeste
(33° NE), quatrocentos e trinta e cinco metros (435 m) , e rumo cinqüenta
e sete graus noroeste (57° NW) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.·
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma, via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da' Divisão
de Fomento da Produçáo Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
. Rio de Janeiro, 24 de agôstc de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Rio de Janeiro, 24' de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.O 19.495 - DE 24
DE AGõSTO DE 19<15

,

Autoriza o cidadão brasileiro Paulo
Mendes Lisboa a pesquisar argila
plástica e caulim no município de
Magé, Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da .Constítuíçâo e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 ue
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
.

Apolonio Sales

DECRETO N.o 19. 496 - DE 24
DE AGõSTO DE 1945'
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Gonçalves àa Costa a pesquisar mi-:
, ca, pedras coradas e associados no
município de Mantena, Estado de
Minas Gerais.
O

Presidente da República usando

da atríbuíçâo que lhe contere o artigo
74. letra a. da Oonetrtuíçâo e nos têrmos do Decreto-Ieí n.v 1.985, de '29 de

janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Gonçalves da Cos-
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ta a pesquisar mica, pedras coradas e
associados no local denominado Córrego Central, no distrito de Bom Jesus
do Manteria, mumcipio de Mantena,
Estado de Minas Gerais, numa área de
trinta hectares /30 nai . delimitada por
um ret.ânguro que tem um vértice a

duzentos e sessenta metros <260 mi ,
no rumo magnetíco setenta graus sudoeste (70° SW), da confluência dos
córregos da Pedra e Central, e os 'la-

dos' que divergem do veruíce consícterado têm; a partir dêie, os seguiu 1es
comprimentos e rumos magnencos:
uumnentos metros /500 rm . vinte graus
sudoeste 1200 SW); seiscentos metros
<600 m) , setenta graus noroeste (70 0
NWl.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos termos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.Q O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autcnüco
deste decreto, pagara a taxa de trezentos cruzeiros rOrg 300.00> e será
transcrito no livro próprio da Dívtsáo
de Fomento da Produção Mineral do
Mínísterio da Agricultura.
Al't. '1.0 Revogam-se as díspcsíçôes
em contrário.

Rio de Janeiro. 24 deagôsto de 1945.
124.U da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

to a pesquisar grafita e associados numa área de doze hectares, vinte e oito
ares e vinte e cinco centiares (12,2825
ha) , situada no lugar denominado Ca-

poeira da Cruz, distrito e munícípío
de Santo Antônio do Monte, Estado de
Minas Gerais, e delimitada por um retângulo que tem um vértice a setecentos e trinta e cinco metros <735 rru ,
rumo oitenta graus noroeste (80° NW)
do ponto em que a estrada que vai de
Francisco Braz a Santo Antônio do
Monte atravessa o córrego Capoeira
da Cruz e os lados que partem dêsse
vértice com duzentos e oitenta e nove
metros (289 mj , rumo setenta e seis
graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (76 0 45' SW); quatrocentos e
vinte e cinco metros (425 rru , rumo
treze graus e quinze minutos noroeste
03° 15' NW) .

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
_Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será.
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da -Produção Mineral' do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1945,
124.0 da Independência. e 57. 0 da República.
GETULIO VARGAS

DECRETO N.' 19.497 - DE 24
DE AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Alves de Paula Neto a pesquisar
grafita e associados no munictpio de
Santo Antônio do Monte, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74,tetra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v. 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Alves de Paula Ne-

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.498 - DE 24
DE AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Filinto
de Sousa a pesquisar ametista, pedras coradas, quartzo e associados
no municipio de Urandt, Estado da
Bahia:

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nus têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
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janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro FiIinto de Sousa a pesquisar
ametista, pedras coradas, quartzo e
associados no lugar denominado fazenda do Salto, no distrito de 'I'anape,
município de Urandí, Estado da Bahia, numa área de noventa e três hectares, quarenta e três ares. e cânquenta
centíares <93,4350 ha) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a quatrocentos metros (400 no ,
no rumo magnético setenta graus noroeste (70° NW), da confluência dos
rios Santa Clara e de Braga e ,os
lados a partir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e' rumos magnéticos; duzentos metros (200
rm. oitenta graus noroeste (80° NW) ;
mil seiscentos e quarenta metros 0.640
m)
vinte graus noroeste (20° NW);
mil quatrocentos e quinze metros
(1.415 m) , leste (E) ; oitocentos metros
(800." mj , cinqüenta e um graus sudoeste (51° SW) ;. mil e sessenta metros
,0.060 m) , quatro graus e trinta minutos sudoeste (4° 30' SW) •
I

Art. 2.° Esta autorização é outorgada 'nos têrmos estabelecidos no C6~
digo de .Mínas,

Art . 3,° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autênttca
deste decreto, pagará a taxa de novecentos e quarenta cruzeiros (Cr$ ..
940.00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4,°' Revogam-se as disposições
em contrario,

Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1945,
12*.° da- Independêncía e 57.° da República.

DECRETO N.o 19.499 -

DE 24

DE AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Vivaldi
Junquetra Passos a pesquisar mica
no municuno de Muriaé, no Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos térmos, do Decrete-lei n." 1.985, de '29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta: '
Art. 1.0 Fica autorizado.o cidadão
brasileiro Vívaldl Junqueíra Passos a
pesquisar 'mica numa área de vinte e
quatro hectares e cinqüenta ares (24,50
ha.r . situada no distrito de Rosario ..:!.<3
Limeira, munícípíc de Murtaé. no Estado de Minas Gerais. área essa c.teümttada por um retângulo que tem um
vértice a oito metros (8 m) . no rumo
verdadeiro quarenta e' quatro graus e
trinta e cinco minutos noroeste (44°
35' NW) da ponte da estrada de rodagem de Limeira sõbre o córrego das
Palmeiras e os lados, divergentes dêsse
vértice. têm os seguintes comprtmentos e rumos verdadeiros: setecentos e
um metros <701 m) , quarenta e quarro
-graus e trinta e cinco minutos noroeste (44 0 35' NW); trezentos e emqücnta metros (350 m) , quarenta e
cinco graus e vinte e cinco minutos sudoeste (45° 25' SW).
. Art. 2,° Esta autorização é -oucorgada nos têrmoa estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de (Te·
sentes cruzeiros (Cr$ 30"0,00) e será
transcrito no livro próprio da Dtvís-co
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em con trárto,
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 194.;,
124.° da Independência e 57,° da Re-

pública.

GETULIO VARGAS

GETULIO, VARGAS
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DECRETO N.O 19.500 - DE 24
DE AGOSTO DE 1945
Autoriea a cidadã brasileira Mana
Margarida da Costa Santos a pesquisar diamantes e associados no mUnlcipio de Diamantina, no Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74. Ietrà a, da Constituição e nos têrmos. do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940' (Código de Mínas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasileira Marta Margarida da Oosta
Santos a pesquisar diamantes e assocrados numa área de quarenta e 0iPco hectares e setenta ares (45,70 na),
situada' na fazenda Palmital, dístrrto
de Extração, ·no município de Diamantina. Estado de Minas Geraís. e deIímípada por uma linha poligonal que
tem um vértice a quatrocentos e oítenta metros (480 m) , no rumo dezenove
graus sudoeste (19° SW), da confluencta dos córregos Palmítal e J aca, e os
lados, a' partir dêsse vértice, com os
seguintes comprimentos e rumos: mn
duzentos e quarenta e cinco metros
(1. 245 m) , nove graus e trinta minutos
nordeste (9° 30, NE); duzentos e dez
metros (210 m) , cinqüenta e dois graus
'quarenta e cinco minutos nordeste
(52 0 45' NE); oitocentos e cinqüenta
e cinco metros (855 m) , vinte' e dois
graus e trinta minutos nordeste ,22°
30' NE); duzentos metros (200 fi),
sessenta e sete graus e trinta mínuros
sudeste (67 0 30' SE); novecentos e
vinte metros (920 m) , vinte e dois
graus e trinta minutos sudoeste (22 0 '30'
SW); cento e setenta metros <170 mj ,
cinqüenta e dois graus e quarenta e
cinco minutos sudoeste (52 0 45', SVV·) ;
mil cento e setenta metros (1.170 mj ,
nove graus e trinta minutos sudoeste
(90 30' SW) ; duzentos metros (200 m) ,
oitenta e um graus noroeste (811) NW) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de qua-

e

troccntos e sessenta cruzeiros (Cr$ ..
460.00) e sera transcrtto no .livro próprto da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrã-

cultura.
!l.It. 4.°

Revogam-se as disposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1945.
124.° da Independêncía e 57. 0 da República,
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.501 - DE 24 DE
AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Vicente
de Paula Costa a comprar pedras
preciosas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, . letra a, da Constituição e
tendo em vista o Decreto-lei n.c 466.
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadâo brasileiro Vicente de Paula
Costa, residente em Diamantina. no
Estado de Minas Gerais, a comprar
pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.? 466, de 4 de junho de
1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente
Decreto.
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da.
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N." 19.502 - DE: 24
DE AGOSTO DE 194ó
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Felix Martins a pesquisar quartzo
e, associados no município de Campo
Formoso, Estado da Bahia.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arttgo
74.' letra a. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
-Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasüeírc Antônio Félix Martins a
pesquisar quartzo ~ .associados numa
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área .de setenta e nove hectares e de- 174, letra a, da Constituição e nos têrzenove ares (79,19 ha) , situada no
mos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
lugar denominado Curral- Frio, disjaneiro de 1940 (Oódígo de Minas),
trito e muníctpío de Campo Formoso,
decreta:
Estado da Bahia, área essa delimitada
Art , 1.0 Fica autorizado o cidadão
por um hexágono irregular, que tem
brasileiro Washington Ferreira Ptres a
um vértice no Olho d' Agua do Curral
pesquisar argila refratária e associaFrio, e os lados, a' partir dêsse vértice
dos numa área de dezessete hectares
têm os seguintes comprimentos e rué vinte e cinco ares (17,25 ha) , simos magnéticos: quatrocentos e oituada na fazenda do J atobá, distrito
tenta metros (480 m) , nove graus e
e munícípío de Belo 'Horizonte. Estatrinta minutos noroeste (9° 30' NW):
do de Minas Gerais, e delimitada. por
quinhentos e noventa e seis metros
uma linha poligonal que tem um vérti(fJ96 rn) , trinta e nove graus e trinta e
ce a trezentos e setenta e cinco. mecinco minutos sudeste (39° 35' SE);
tros (375 m) , rumo trinta e um graus
novecentos e trinta e cinco metros
noroeste (31° NW) magnético, do qui(935 ID), oitenta e quatro graus e qualômetro seiscentos e vinte e dois"
renta minutos nordeste (84° 40' NE);
(Km 622), da Estrada de Ferro Cennovecentos e dezenove metros (919 ms
tral do Brasil, e os lados, a partir dêsse
vinte e sete graus e dez minutos nordeste (27° 10' NE); mil trezentos e vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: cento e cinqüencinqüenta metros (1. 350 m) . treze
ta e cinco metros (155 m) , oeste (\V) ;
graus sudeste (I3° ilE); dois mil meoitocentos metros (800 m) , quinze
tros (2.000 m) , setenta e oito graus e
trinta minutos noroeste (78° ?O' NW) .
graus noroeste (15° NW); quinhentos
metros <500 m) , quarenta e nove graus
Art. 2.° Esta autorização é outornoroeste (49° NW); cento e vínte e
gada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
cinco, metros (125 m)," setenta e sete
graus nordeste (77° 'NE); quinhentos
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
e cinqüenta metros (550· m) , quarenta
dêate decreto, pagara a taxa de oítoe nove graus sudeste (49 0 SE) ; oítocencentos cruzeiros (cr$ 800,00) e será tos metros (800 mj , quinze graus sutranscrito no livro próprio da Divisão
deste 05° SE).
de Fomento da Produção Mineral do
Art. 2.° Esta autorização é outorMinistério da Agricultura.
gada nos têrmos estabelecidos no CóArt. 4.0 Revogam-se as -dísposíçõea
em contrário.
digo de Minas.
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1945,
Art. 3.° O titulo da autorização de
124.° da Independência e 57.° da Hepesquisa, que será uma via autêntica
'pública.
dêste decreto, pagara a taxa de treGETULIO VARGAS
zentos cruzeiros cora 300,00) e será
Apolonio Sales
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do '
Ministério da Agricultura.
DECRETO N.' 19.503 - DE 24
DE AGõSTO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Washington Ferreira Pires a pesquisar argila
refratária e associados no municipio
de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
Colo de Leis -

Vol. VI

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrárío .
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 194E,.
124.° da Jndependênéía e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales
F. 38
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DECRETO N.o 19.505 -

DECRETO N.' 19.504 - DE 24
DE AGõSTO DE 1945

Autoriza
Tôrres
dos _no
Estado

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
. RodTigues Ferreira a pesquisar mica,
quartzo e associádos no município
de Peçanha, Estado de Min~ Ge-

rais,

o Presidente da República

usando

da atribuição que lhe confere o artigo

74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
.
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
• brasileiro Antônio Rodrigues Ferreira
a pesquisar mica, quartzo e associados
rio local denominado Escadinha, no
distrito de Coroací, município de Peçanha, Estado de Minas Gerais, numa
área de quarenta e oito hectares, quarenta e um ares e oitenta e quatro
. centiares (48,4184 ha) , delimitada por
um paralelogramo, que tem 'um vértice a duzentos metros (200 mj , no
rumo magnético oeste (W), da confluência .dos Córregos da Táboa e da
Escadinha, _e os lados que divergem do
vértice considerado têm, a partir dêle,
os seguintes comprimentos e, rumos
magnéticos: quinhentos e cinqüenta
metros (550 m) , trinta e seis graus
nordeste (36 0 NE); novecentos metros
(900 m) , quarenta e dois graus sudeste (420 SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
ArL 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e noventa cruzeiros (Cr$ ..
490.00) e será transcrtto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1945.
124. da Independência e 57.0 da Re
pública.
Q

DE

24

DE AGõSTO DE 1945

4

o cidadão brasileiro Mozart
a pesquisar mica e associamunicípio de Itamarandiba,
de Mínas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição ~ nos têr-mos do Decreto-lei u.e 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica "autorizado O cidadão
brasileiro· Mozart Tôrres a pesquisar
mica e associados numa área de cem
hectares (100 ha) , situada na Serra
Negra, distrito de Carboníta, murncrpio de Itamarandíba, Estado de Minas
Gerais, e delimitada por um retângulo
que tem um vértice a trezentos metros (300 m) , rumo quarenta e um
graus e trinta minutos nordeste (410
30' NE) magnético, da foz do córrego
Pé de Galo, afluente do Ribeirão Vermelho, e os lados, que partem desse
vértice, com mil trezentos e sessenta
metros (1.360 m) , e rumo leste (E)
magnético, setecentos e trinta e cinco
metros (735 m) e rumo sul (S) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada ,nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma vía autênüca
dêste decreto, pagará a taxa de mil
cruzeiros (Cr$' 1.000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão' de
Fomento da Produção Mineral do Mimstérío da Agricultura.

Art. 4.0 Revogam-se ,as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1945,
124.0 da Independência e 57.0 da República.

GETULIO VARGAS

GETULIO VARGAS
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DECRETO N.' 19.506 - DE 24
DE AGOSTO DE 1945

DECRETO NP 19.501 - DE 25 DE
AGOSTO DE 1946

Autoriza o Cidadão, brasileiro Juliano
Henrique de Oliveira a pesquisar calcário e associados' no municipio de
Sorocaba, Estado de São Paulo.

Altera' a lotação do Quadro da Justiça, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.

O- Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituiçâo e nos têrmos do' Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código, de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro .jutíano Henrique de Oliveira
a pesq uísar calcário e associados :Qpma
área de trinta hectares (30 haj . situada no drstrâto de Salto de Pírapora,
munícípío de Sorceaba, Estado de São
Paulo, e delimitada, por um retângulo,
que tem um vértice a cento e cinqüenta metros (150 m) , rumo setenta e
cinco graus nordeste (75° NE) magnético. do canto extremo leste (E) da
fachada norte (N), da casa de residência de Benjamim Carlos de Freitas. e
os lados, que partem dêsse vértice. seiscentos metros (600 m) , rumo oitenta
e cinco graus sudoeste (85° SW) magnético. quinhentos metros (500 m) , rumo cinco graus noroeste, (5° NW) magnético.
Art. 2.° Esta autodzaçao é outorgada nos termos estabelecidos, no Côdigo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
'pesquisa, que será uma via ,autêntica
dêste decreto, pagaráta taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e "será
transcrito no livro próprio da, Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da Re..
pública.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Fica alterada a lotação 'dos
cargos do Quadro da Justiça, do Mi-,
nistério da Justiça e Negócios Intertores, na forma abaixo:
.
I - incluem-se, na lotação' permanente, da Justiça dos Territórios, constante da Tabela I, 2' cargos de Ofi:"
clal .de Justiça do Juízo' de Direito e
2 de Servente do Juizo de- Direito,
todos isolados de, provimento efetivo,
passando os cargos dessa natureza, na.
Tabela I, a figurar comum total ide
586 na Iotaçâo permanente;
TI - Incluem-se, na lotação perma-.
nente do Território, de Guaporé, constante da Tabela IV, os cargos mencionados no item 'anterior, passando os
cargos 'isolados ,,~e. provimento efetivo;
nessa Tabela, a fígurar com um total
de 58 na lotação permanente;
IH "- o total de cargos na Tabela I
.fica elevado para ,842,_" sendo 723 .na
lotação permanente e 119: na lotação
suplementar.
Art. 2P -ãste Decreto entrarácem
vigor. na data de-suaipublícaçâo ,
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
.

'.

Rio de. Janeiro, 25 de' agôsto de 1945,
124;° 'da 'rudepenõêncta "é"57.0 da República.
'
GETULIO VARGAS.

Agamemnon- Magalh"6.es.

DECRETO N.oI9:5Ó8- DE 25 DE·
AGOSTO DE 1945
Altera a

lotação do Ministério da
Educação e Saúde

O Presidente da Repúbltsa, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 74, 'letra a, da Cbnstituição, deereta:
Art. 1.0 Fica alterada a lotação'
numérica do' Mínistérlo da Educação
e Saúde, aprovada pelo Decreto número 18.261, de 3~4-45, a fim de -er
transferido um cargo' de Técnico de
Educação da lotação permanente do
Serviço de Documentação para a lotação permanente do Colégio Pedro n
- Externato.
Art. 2;° Fíca .alterada a lotação
nominal do Ministéri o da Educação' e
Saúde, aprovada pelo Decreto número 18.586,:de 10-5'-'45, para o efeito
de ser lotado o Técnico de Educação
Francisco de Sousa Brasil no Colégio
Pedro II - Externato.
Art. 3.° ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
'em. contráIio.
Rio de Janeiro, 25 de agôsto de 1945,
·124.° da Independência e' 57.° da
.República.
.GETULIO VARGAS

Gustavo Cainmemà

DECRETO 1'<.0 19.509 - DE 25 DE
AGOSTO DE 1945

Declare- suprimida, função na Tabela
Numérica 'Suplementar de Extranumerário-mensalista do Sanatório
Naval de Nova Friburgo, do Ministeria da Marinha.

O Presidente .da Repúblísa, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, deereta:
Art. Lo É declarada suprimida, na
Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista do Sanatório
Naval de Nova Friburgc, da Diretorla
de Saúde, .do Ministério da Marinha,

uma função de escriturário, rererêncía XVII.
.Art. 2.° este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 25 de agôsto de 1945,
124.0 da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Henrique A. Guilhem

DECRETO N.' 19.510 - DE 25 DE
AGOSTO DE 1945
Altera a Tabela Numérica OrdinárÚt
de Extranumerário-mensalista do
Quartel General da 2.a Zona Aérea,
ao Ministério da Aeronáutica.

o Presidente da Repúblisa, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, confonne a
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
do Quartel General da 2.8. Zona Aérea,
do Ministério da Aeronáutdca,
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 155.400,00 (cento e cinqüenta e cínco-mil e quatrocentos cruzeiros) anuais, correrá à conta da
Verba 1 - Pessoal, Consignação I I Pessoal Extranumerário, Subconslgnação 05 - Mensalistas, Anexo n.c 13 Ministério da Aeronáutica, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° ltste decreto entrará em
vigor na '~ata de sua publicação.
Rio de Janeiro, 25 de agõsto de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

Joaquim Pedro Salgado Filho

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
QUARTEL GENERAL DA 2:80 ZONA AÉREA

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL

Número
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I
I
I
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I
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I
I

i

I
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II
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I

~
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I
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1
1

2
3
4

I
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X
IX
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2

I

Tabela

I

I

XIV
XIII
XII

I

.
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DECRETO N.' 19.511 -'-- DE 25 DE
AGOSTO DE 1945

Art. 2.0 A despesa com a exeeucâo
do disposto neste decreto. na.mp'Jl'-

Altera a Tabela' Numérica Ordinária
. de Exatranumário-mensalista do Depósito de Aeronáutica do Rio de Janeiro, d:o Ministério da Aeronáutica

sessenta e dois mil e oitocentos cruseíros) anuais, correrá à conta da

tâncía de CrS 262.800,00 (duzentos e

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, .da Constituição, de-

creta:

.

Arb.: 1.0 Fica' 'alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica 01"'dínana de Extranumeràrio-mensansta
do Depósito 'de Aeronauttba do Rio de
janeiro, do MiIiistério da -Aeronáubica.
i

Verba 1 -

Pessoal Consignação II -

Pessoal Extranumerário, SUbconsigna-'
ção05 - Mensalistas - Anexo n.c 13
- Minísteríc da. Aeronáutica. do Orçamento Geral da Repúolíca para 1945.
Art. 3.0 ~ste 'decreto entrará em vigor na data de sua. publícaçâo,
Rio de Janeiro, 25 de' agôsto de 1945.
124.° da Independência e 57.0 da Repú-

blica.
GETULIO VARGAS.

Jqaquim Pedro Salgado Filho.

MINISTÉRIO DA AERONAUT!CA
DIRETORIA DO MATERIAL DE A-ERONÁUTICÃ -

DEPÓSITO DE AERONAUTICA

r-o are

DE JANEIRO

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL
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Tabela
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Tabela
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Tabela
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I

2
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3
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4

I
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I

Motorista
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I

1
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DECRETO N.' 19.512 ~ DE 25 DE
AGõSTO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista da
Diretoria do Pessoal, do Iâimistérío
da Aeronáutica.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. confere o artigo ·74, letra a, da Constituição. decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista, da DÍretoria do Pessoal, do Mi...
nístérto da Aeronutica.

Art. 2.° Da despesa com a execueâo do disposto neste Decreto, na importância anual Cr$ 34.800.00 <trinta
e quatro mil e oitocentos cruzeiros),

4.Í.d

ors

27,000,00 (vinte e sete mil cruzeiros) correrão à conta da subconsignaçâo 05 e Cr$ 7.800,00 (sete mil e
oitocentos. cruzeiros), à conta de destaque da Subconsígnação 08, ambas
de Consignação TI ~ Pessoal Extranumerário, Verba r - Pessoal, Anexo
n.c 13 ~ Ministério da Aeronáutica,
do Orçamento Geral da República
para 1945.
Art. 3.°' ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em. contrário.
Rio de Janeiro, 25 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GE"rULIQ VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

""
""
MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
DIRETORIA DO PESSOAL

Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
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DECRETO N;o 19.513
DE 25 DE
AGOSTO DE 1945
Disposições regulamentares dest'inadas
a reger a concessão do auxilio federal
para o ensino primário.

O Presidente da República a fim
de dar: execução ao JiSD'1StO no artigo 5.° do Decreto-ler n." :l: ~158, de 14
de novembro de 1942, e usanoo da atrlbuícâo que lhe confere ti art. 74, letra
a, da Constituição, decrete.:
Art. 1.0 Os recursos do Fundo Nacional de Ensino primar». instituído
pelo Decreto-lei n.v 4.985, de 14 de novembro de 1942, eerào anualmente
aplicados, sob -a espécie de auxílios
federais, com o objetivo de promover
a ampliação e· a melhoria dos sistemas
escolares de ensino primário de todo
.o país.
Art. 2.° O auxilio federal' para o
ensino primário será ccncedtdc a cada
um dos Estados e 'I'errrtórlos e bem
assim ao Distrito Federal, de conformidade com as suas maiores necessidades.
§ '1.0 As maiores necessidades, em
cada unidade federativa, serão avaliadas segundo a proporção do número
de crianças, entre sete e onze anos de
idade, que não" estejam matriculadas
'em estabelecimento de- ensino prfmárto.
§ 2.° Serão levados em conta, para
o cálculo, o número, em todo o país,
e o número, em cada unidade federativa, de crianças em idade escolar -nâo
matriculadas, de forma qt-e à relação
percentual dêsses números COI responda
a distribuição percentual dos recursos
disponíveis em cada exercício financeiro.
Art. 3.° O cálculo, de que trata o
artigo anterior, será baseado nas seguintes critérios:
1. 'A população escolar primária
corresponderá a 12.5% da população
geral, tomando-se, para a aj-recíaçâo
em cada ano, os dados do Instituto
Brasileiro de Geografia.e Estatística.
2. A matricula do ecau;c 'primário
será estimada . segunao os oados rio
último levantamento e.o-n-vdo peloServiço de Estatística da Educação e saude, do Ministério da crducacao e Saúde.

Art. 4.° Os auxílios federais, provenientes do Fundo Nacional de Ensino Primário, serão aplicados .nos têrmos seguintes;
1. A importância correspondente a
70"/0 de cada auxílio rederal destinars~-á a construções escolares. Os projetos deverão ter aprovação. prévia do
Ministério da Educação e Saúde. As
obras serão executadas pela autorrda-:
de administrativa de cada unidade re-.
derativa interessada. corrernto as despesas, no todo ou em parte, por conta
do auxílio federal' concedido.
2. A importância correspondente a
25% de cada auxílio federal será, aplicada na educação primária de adolescentes e adultos analfabetos, observados os têrmos de um plano geral de
ensino supletivo, aprovado pelo Ministério da Educação '2 Saúde
3 - A importância correspondente a
5.% de cada auxílio federal, converter-se-á em bôlsas de estudo destinadas ao aperfeiçoamento técnico do pessoal dos serviços de inspeção e oríen~ teçâo do ensino primar-c
a critério
do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos.
Art. 5.° A concessão do auxilio federal para o ensino primário dependerá, em cada caso, ue acorctc .espectaí,
celebrado entre o Mírustrc da Educaç â o e Saúde e o representante devidamente autorizado da tmctaoe federativa interessada, aten.udos os critérios
gerais indicados nos artigos anteriores,
e mediante prévia autcrízação do Presidente da República
§ 1.0 Os acordos referentes a cada
exercício financeiro serão assinados no
seu ímcío, ou mesmo cn-cs. desde que
esteja decretado o orçamento federal
correspondente.
§ 2.° Ao Ministério da Educação e
Saúde incumbirá, por truermédío de
sua competente repartição r.cmtmstratíva, fiscalizar, em todos os seus têrmos, a execução dos ecorctos especiais
celebrados na forma do presente artigo.
Art 6.° Para que possa receber o
auxílio federal des-maco ao ensino
primário, cada unidade federativa deverá. comprovar quqesatisfez, no ano
anterior. os compromissos assumídca
com a União, em virtude ia Convênio
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Nacional de Ensino Primarío, celebradú a 16 de novembro de 19~2
Art. 7.° Os acordos especiais para
a concessão do auxilio federal para o
ensino primário, no corrente ano, poderão ser assinados até 31 de dezembro. ficando a entrega. uc- euxtlío na
dependência ,de que a unidade federativa interessada haja cumprido.
tôdas as cláusulas do Convênio Nacional de' Ensino Prlmarro, a-sínado a 16
de novembro de 1942
Art. 8.° ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de agôstc de 1945,.
124.° da Independência e 5~i.o da República.
GETULIO V ARCAS.

Gustavo ':...:apanema.

DECRETO N.o 19.514-DE 27 DE
AGOSTO DE 1945
Dispõe sôbre
repartições
da Justiça,
e Negócios

a lotação nominal das
atendidas pelo' Quadre
do Ministério da Justiça
tnterícrec.,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e tendo em
vista o Decreto n.c 18:522, de 30 de
abril de 1945, decreta:
Art. 1.0 A lotação- nominal dos funcionários das repartições atendidas pelo
Quadro da Justiça do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores é a constante das tabelas anexas ao presente
decreto.
Art. 2.° Os funcionários removidos
por efeito dêste Decreto deverão entrar
em exercício, na repartição em que
foram lotados, no prazo estabelecido
pela legislação em vigor e independentemente de qualquer comunicação.
.Art. 3.° ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.

DECRETO N.o 19.515 . .:. . . DE 27 DE
AGõSTO DE· 1945
Autoriza a Emprêsa Sul Brasileira de
Eletricidade S. A. a construir, entre
Jaraguá e a Usina Bracinho, uma
linha de transmissão até à Estrada
Schroeder n. 11.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do art. 2.°, do Decreto-lei número 2.059, de 5 de março de 1940,
Considerando que a medida, requerida pela emprêsa interessada, foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica,
decreta:
Art. 1.9 A Emprêsa Sul Brasileira
de Eletricidade S. A., com sede na
cidade de .Joinvile, Estado de Santa
Catarina, fica autorizada a construir,
entre .Iaraguá e a Usina Bracínho,
uma linha de transmissão até à Estrada Schroeder 11. TI, com a extensão aproximada de 11 km e sob a tensão nominal de 6.000 volts.
Art. 2.° Sob pena de caducidade da
presente autorização, a interessada
obriga-se a:
I - Registrar êste titulo na Divfsão de Aguas do Departamento Nacional da Produção Mineral - Ministério da Agricultura, dentro do prazo
de trinta (30) dias, após a sua publicação.
TI - Apresentar à mesma Divisão
de Águas, dentro do prazo de noventa
(90) dias, os estudos, projetos e orçamentos respectivos.
IH - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministério da Agricultura.
Art. 3.° nete decreto entra em vígor na data- de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N.O 19.516-

DE 27 DE
AGõSTO DE 1945

Autoriza a Companhia Luz e Fôrça
"Santa' Cruz" a instalar uma terceira unidade geradora, de 3.000 KVA,
na sua usina de Piraju

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
tãrmos do art. 2.° do Decreto-lei número 2.059, de 5 de março de 1940,
Considerando que à medida, requerida pela emprêsa. interessada, foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétnca:
Decreta:
Art. 1.0 A Companhia Luz e Fôrça
"Santa Cruz", com sede na capital do
Estado de -São Paulo e. exploração de
serviços públicos de eletricidade _ em
vários municípios dêsse Estado e do
de Paraná, fica autorizada a Instatar
uma terceira unidade geradora, de
3.000 KVA, na sua usina de Piraju,
Art. 2.° Sob pena de caducidade da
presente autorização, a interessada
obriga-se a:
I - Registrar êste título na Divisão
de Águas do Departamento Nacional
da Produção Mineral - Ministério da
Agricultura, dentro do prazo de trinta
(3D) dias, após a sua publicação.
.
II - Apresentar à mesma Divisão de
éguas, dentro do prazo de noventa
(90) dias, os estudos, projetos e orçamentos respectivos.
III - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que .forem determinados pelo
Ministro da Agricultura.
'
Axt". 3.° 1l.:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.

DECRETO N.o 19.517 -

DE 27 DE

AGõSTO DE 1945
Autoriza a Emprêsa Sul Brasileira de
Eletricidade S. A. a construir uma
linha de transmissão, para fornecimento de energia elétrica aos povoados de Campinha e de Massaranduba Central, município de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 2.059, de 5
de março de 1940,
Considerando que a medida, requerida pela emprêsa interessada, foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional .de Águas e Energia Elétrica,
decreta:
Art. 1.0 A Emprêsa Sul Brasileira
de Eletrtcídade S. A. fica autorizada
a construir uma linha de transmissão, entre o local denominado Trafo
Schmidt, na linha de .Iaraguá, e os
povoados de Campinha e de Massaranduba Central, município de Blumenau, no Estado de Santa Catarina.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade da
presente
autorização, a interessada
obriga-se a:
I - Registrar êste título na Divisão
de Águas, do Departamento Nacional
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura, dentro de 30 (trinta) dias
a partir de sua publicação.
II - Apresentar, à mesma Divisão
de Águas, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação
dêste Decreto, os estudos, projetos ~
orçamentos respectivos.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos, a que
se refere êste artigo, poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a mencionada Divisão
de Aguas ,
Art. 3.0 O presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de agôsto de
1945, 124.°. da Independência e 57.0
da República.

GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

Apolon'io Sales.
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DECRETO N.O 19.518 - DE 28 DE
AGOSTO DE 1945
Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
nos têrmos de art. 1.0, alínea n do
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de -abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos quatro
cargos da classe. F da carreira de
Polícia Especial, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vagos em virtude da
transferência de Rafael Pethy Peralvo para outro cargo e das exonerações
de Abelardo Mendes, .João-Batista de
Sousa e Válter François 'de Faria, devendo a dotação correspondente ser
levada a 'crédito da conta corrente do
Quadro Permanente do mesmo Ministério.
(4)

Art. 2,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57'.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.

DECRETO N.o 19.519 . . :. . . DE 28
DE AGOSTO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 9.1'tígo 74,. letra a, da Constituição, e
nos têrmos do art. 1.0, alínea n do
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido um (1)
cargo de Diretor, padrão K, do Quadro Supleméntar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. vago em
virtude da transferência de Meton de
Alencar Neto para outro cargo, devendo a dotação correspondente ser levada
a crédito da conta corrente do Quadro Permanente do mesmo Mínistério.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em .contrárto .
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.

DECRETO N.o 19.520 - DE 28 DE
DE AGOSTO DE 1945
Transfere função para a Tabela Nu-:
mérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Meteoroloçna, do Ministério da Agricultura.
O, Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica transferida, da Tabela Numérica Suplementar para a
Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de
Meteorologia, do Ministério da Agrtcultura, urna função de tradutor, referência XIX.
Parágrafo único. A .tunção a que
se refere êste artigo continuará preenchida pelo seu atual ocupante.
Art. 2.° Fica suprimida a Tabela
Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista do mesmo 'Serviço.
. Art. 3~0 1J:ste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação.
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.521 - DE 28 DE
AGOSTO DE 1945
Transfere função para a' Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço Técnico
de Aeronáutica, do Ministério da
Aeronáutica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica' transferida, da Tabela Numérica Suplementar para a
Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensàlista do Serviço Técnico . de Aeronáutica, da Diretoria dó
Material da Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica, t e transformada
em tradutor, referência XXII, urna
função de tradutor especializado, da
mesma referência.
Parágrafo único. A função a que
se refere êste artigo continuará preenchida pelo seu atual ocupante.
Art. 2.° Fica suprimida a Tabela
N.umérica Suplementar de Extranumerário-mensalista,. do mesmo Serviço.
Art. 3.°' aste Decreto entrará em
vigor.na data de sua publícaçào.
Rio de Janeiro: 28 de agôsto de 1945,
124.c da Independência e 57.° da.
República .:
GETULIO VARGAS

Joaquim Pedro Salgado Filho

DECRETO N.' 19.522 - DE 28 DE
AGOSTO DE 1945
Declara de utilidade pública, para
desapropriação pela Estrada de
Ferro Central do Brasil, imóveis
necessários à modificação do pátio
da Estação de Acari - Ramal- de
Rio' d'Duro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituiçâo, e de
acôrdo com os arts. 2.°, 3.° e 5.°, alínea "I", do Decreto-lei n.v 3.365, de
21 de junho de 1941, decreta:
Art~ 1.0 São declarados de utíüda-"
de pública, para desapropriação pela
Estrada de 'Ferro Central, do Brasil, os
imóveis necessários à modificação do
pátio da estação de Acari . -:.. . Ramal do
Rio d'Ouro, compreendidos no desenho
n,« 28, de 16 de abril de 1945, da Divisão Auxiliar daquela Estrada, que,
com êste, baixa, devidamente rubricado.
Art. 2.0 Nos têrmos do artigo 15do Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de ju-

nho de 1941, é declarada a urgência
da desapropriação.
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de 1945,
124.° da Independênóía e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima

DECRETO N.o 19.523 -

DE 28 DE

AGOSTO DE 1945
Rescinde o contrato de concessão do
pôrto de Cananéui, a que se refere
o Decreto n.o 23.029, de 2 de agôsto
de 1933.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe .conrere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
tendo em vista o. que consta do Processo n.? 18.576-45, do Departamento
de Administração do Ministério da
Viação e Obras Públicas, decreta:
Art. 1.0 Fica rescindido, de acôrdo
com a cláusula XXXII,. alínea a, das
que baixaram com o Decreto número
23.029, de 2 de agôsto de 1933, o contrato de concessão do pôrto de Cananéía, a que se refere o mencionado
decreto.
Art., 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima

DECRETO N. ° 19.524 -

DE 29 DE

AGOSTO DE 1945
Declara de utilidade pública o "Insti. tuto Central do Povo", com sede' no
Distrito Federal.

O Presidente da República,
Atendendo ao que requereu o "Instdtuto Central do Povo", com sede no
Distrito Federal, o qual satisfez as exigências legais, e usando da atribuição

ores
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que lhe confere o art. 2.0 da Lei n.c 91,
de 28 de agôsto de 1935, decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do art. 2.°
da Lei n.? 91, de 28 de agôsto de 1935;
o Instituto Central do Povo, sediado
no Distrito Federal.
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de
1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães'.

DECRETO N.o 19.525 - DE 29 DE
AGOSTO DE 1945
Dispõe sôbre as Tabelas -Numéricas,
Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista de diversos
órgãos do Serviço Florestal, do Ministério da Agricultura, e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, de conformidade com a relaçâc anexa, a raneí»
Numérica Ordínárta de Extranumerário-mensalista do Parque Nacional

de Iguaçu, do Serviço Florestal, do
Ministério da Agricultura.
Art. 2.° Picam substituídas, petas
que acompanham êste Decreto, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suptcmentar, do Serviço Florestal, do lViinistério da Agricultura.
Parágrafo únícc , A Divisão do Pessoal. do Departamento de Admints
tração do Ministério da Agrtcutcura.
publicará, dentro de 30 (trinta» dias,
contados da data da publtcaçào deste
Decreto, a relação nominal dos extranumerários-mensalistas do Serviço
Florestal. distribuidos à vista da nova
crgamzaçào das respectivas tabelas.
Art. 3.° A despesa com a execução
do disposto no art. 1.0, na ímportâncía de Orê 106.800,00 (cento e seis mít
e oitocentos cruzeiros) anuais, correrá
à
conta da Verba 1 ~ Pessoal. 'co».
slgnaçâo II - Pessoal Extranumerário, Subconstgnaçâo 05 ~ Mensalistas,
Anexo n." 14 - Ministério da Agricultura, do Orçamento Geral da República para 1945.
Are. 4.0 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro. 29 de agôsto de
1945. 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
A

GETULIO VARGAS.

Apolonio

sauee,
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DECRETO N.

o

19.526

DE 26 DE

AGOSTO DE 1945

Declara sem efeito o Decreto n.o 17.784,
de 8 de fevereiro de 1945

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Iet n." 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).

e tendo em vista o que requer o íntercssado, flecreta:
.
Art. 1.0 Fica declarada sem efeito
a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Valdemar Marques de Assis
pelo Decreto-número dezessete mil oitocentose setenta e quatro (17.874),.
de oito (8) de fevereiro de mil novecentos e quarenta e cinco (1945). para
pesquisar minério de ouro e associados no município de Pequl, Estado de
Minas Gerais.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGhS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.o 19.527 - DE 29 DE
AG0STO DE 19~5
Renova o Decreto n.O 12.017, de 19 da
março ce 1943

o Presidente da República, usando
da atrtburcâo que' lhe contere c artigo 14, letra a. da Oonstatutçàc €' nos
têrmos do Decreto-lei n,v 1.985. de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Mlnas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica renovado o Dcccreto
numero doze mil e dezessete (iz 01?l •
de dezenove (19) de março Jt' mil
novecentos e quarenta e tres (19431-,
que autorizou o cidacíào brasileiro Renato Eguno de Sousa Aranha a pesquisar ouro em jazida de atuvíào si...
tuada no leito e margemido rio do
Arraial, no distrito e muníctpto de
Gaspar. Estado de Santa Oatarlna,
numa área de setenta e três hectares, cinqüenta e cmco ares e oitenta

e nove centrares (73.5589 ha) , delimitada por um hexágono irregular. que
tem um verucc a duzentos e trinta
e três metros (233 rol, rumo mag'né...
tdcó quarenta e seis graus e quaren..
ta e um minutos nordeste 1460 41 NEl.
da confluência do ribeirão do Mais
no 1'10 do Arraial, e os lados. a partir desse vertíce, têm os seguintes
comnnmentos e rumos magnéticos:
quatrocentos metros (4:00 rol, sessen..
ta e seis graus e quarenta e nove roi ..
nutos sudoeste (66° 49' SW); seiscen..
tos e 'noventa e seis metros (696 In),
cinqüenta e oito graus e dois minutos sudeste (58 0 2' .SE); mil cento
e trmta e um metros (1. 131 mr . leste <E,): quinhentos metros (500 rm ,
norte (N): mil cento e trinta e um
metros (1.131 rol oeste (W): duzentos e vinte e cinco metros (225 m i ,
oitenta e três graus e' quarenta e sete
minutos noroeste (83 0 47' NW).
Art. 2.° Esta autorização e autor..
gada luas têrmos estabelecidos no CÓ..
digo de Minas.
Art. 3.° O titulo da autoi'Izacâo de
pesquisa, que será uma via autêntí..
ca dêste Decreto. pagará a taxa de
setecentos e quarenta cruzeiros r Orô
'740.00) e será transcrttocrio livro pró..
prto da Dívtsáo do Fomento da Pr'o:..
ducâc Mineral do Ministério da Agri..
cultura.
Art. 4,°

Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro. 29 de agôsto de
1945, 124.0 da Independência e 57,0 da

República.
GETULIO

V lo.RGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 19,528 - DE 29 DE
AGOSTO DE 1945
Autoriza a Chromium S. A. a pesqui..
sar cromita G associados no municipio de Pium-i, no Estado de Mlhaa
Gerais,

o Presidente da República, usando
da atribuição .qua lhe confere o artdgo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmoa do Decreto-íei n.c 1.~85> de
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29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a ohromium S. A. a pesquisar cromíta e asSOCIados no distrito e munícrpío de
ptum-I, ao Estauo de Minas Gerais.'
numa área de sete hectares, setenta
e oito ares e sessenta e sete centreres 17.786'7 na r, delimitada por um
tra.pesio que tem um vertace a sete~
centos metros (700 m I. no rumo verdadelro vtnte , e três graus e trinta
mInutos noroeste (23 0 30' NW1, do
centro da soleira do portal da casa
sede da Fazenda Serra, e os lados
que divergem do vértice considere-to
têm, a partir pele, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento
e trinta metros (130 mj . trmta minutos . noroeste (30' NW 1 :' seiscentos
e dezesseis metros (616 rm . setenta e
seis graus sudoeste 176c SW): cento e
vinte metros (120 m r, trinta minutos sudeste (30' SZl: seiscentos e dezesseis metros (616 rm . setenta e seis
graus nordeste (76° NEl.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos nu Córogo de Minas.
.
Art. 3.° O título da autorlaacâo de
pesquisa, que será uma VIa autênttce deste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Ct'S 300,00) fi será
transcrito no livro próprio da Divi·
são de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 29 de agôsto de
1945. 124.° da Independência ef57,0 da
Repúblíca,
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Saltes.

DEORETO N.' 19.529 - DE 29 DE
AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadâo brasileiro Elp1dio
Gonçalves da Costa a nesquisar ta~,

tcuita, -moruizitc e minérios de cobuttc. no município de São João deI
Rei do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o ar-

.\63

tígo 74, letra a da Constituição e nos
têrmos do Decreto-rei n.> 1.985, de
2!. de janeiro de 1940 <Codigo de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorlaado O cidadão
brasileiro Elpidio Gonçalves da Costa
a pesquisar, tantaüta, monazíta e minérios de, cobalto numaiàrea de cinqüenta e quatro hectares e vinte e
nove ares (54,29 ha) situada no lugar denominado Fazenda .da Barra,
distrito de Cassiterita. município de
São João del ReI, no Estado de
Minas Gerais, área essa delimitada.
por um otogono irregular que tem um
vértice a duzentos e oitenta e dois
metros (282 rm rumo magnético quatro graus noroeste {4° NWI do marco
quilométrico cento e cinqüenta e dois.
(Km 152) da Rêde Mineira de' Viação e cujos lados. a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
c rumos magnéticos: quinhentos e
cinqüenta e três metros (553 m)
vinte c dois graus vinte minutos nordeste (22° 20' NE), quatrocentos e
trinta metros (430 -rm sessenta e
cinco graus vinte minutos sudeste
(65° 20' SE), quatrocentos e sessenta
e seis metros (466 rm setenta e cincograus trinta minutos sudeste (75° 30'
SE). duzentos e três metros (203 m)
dezenove graus trinta minutos Gudeste (19 0 30' SE), duzentos c três metros (203 TIl) setenta e três graus
quarenta minutos sudoeste <73° 40'·
SW), duzentos e quarenta c quatro
metros (244 m) oitenta e quatro graus
quarenta minutos sudoeste (84° 40'
SV'l), quinhentos c setenta c clncometros <575 m) trinta e oito graus
quarenta minutos sudoeste (38 0 40'
SW). seiscentos e três metros (603 m)
trinta c dois graus vinte minutos noroeste (32 0 20' NW) ~
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos· no CÓ·
digo de Minas.
Art. 3,° O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de quinhentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
550,08), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Ag:ri..
cultura.
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Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de
194'5, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.530 - DE 29 DE
AGoSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro EVaJ'isto
Franco Ferreira da Costa a pesquisar minério de ferro no município
de Cêrro-Azul, Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74~ letra a, da Constituição e n0S
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas I .•
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Evariste Franco Ferreira ia
Costa a pesquisar minério de ferro
nos lugares denominados Queimadinha e Campina Grande dos Ilhéus,
no distrito de Votuverava, município
de Cêrro- Azul, Estado do Paraná, em
cinco diferentes áreas, perfazendo um
total de setenta e sete hectares e oitenta e cinco ares (76,85 ha.) , assim
definidas: a primeir-a (l.a) , com dez
hectares e Cinqüenta ares <10,50 ha.r,
é delimitada por um retângulo, que
tem um vértice a setecentos e qua-renta metros (740 m) , no rumo magnético dezesseis graus e trinta minutos sudeste (16° 30' SE), do canto
.sudoeste (SW) da. casa comercial de
Carlos Stoval, e os lados que dívergem do vértice considerado têm, a
partdr dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos
metros (300 mj , setenta e três graus
e trinta minutos 'nordeste (730 '30' NE) ;
trezentos e cinqüenta metros (350 m) ,
.dezesseís graus e trinta minutos eudeste (16° 30' SE); a segunda (2.e..) ,
com vinte e dois hectares e dez ares
(22,10 ha) , é delimitada por um quadrilátero irregular, que tem um vértice a trezentos e dez metros (310 m) ,
no rumo magriétâcc setenta e cinco

graus e trinta minutos noroeste
(75° 30' NW), do marco existente na
encruzilhada das estradas Itaperuçu
- Meia-Lua e Itaperuçu -:- Santa Felicidade, e os lados, a partir do vértice considerado; têm os· seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
quinhentos e vinte metros (520 rm ,
oitenta e quatro graus e trinta minutos sudoeste (84 0 30' SW); .setacentos metros (600 mj , cinco graus e
trinta minutos sudeste (50 30' SE);
seiscentos e vinte e seis graus e »ítenta e dois centímetros (626,82 m) ,
cinqüenta graus e trinta e três minutos nordeste (500 33' NE); duzentos e cinqüenta metros (250 m) , cinco graus e trinta minutos noroeste
(50 30' NW); a. terceira <3. a) , com
dezoito hectares <18 ha) , é delimitada por um retângulo que tem um
vértice a cento e cinqüenta metros
<150 m) , no rumo magnético vinte e
sete graus e dez minutos noroeste
(270 10'NW), do canto norte .(N) da
casa de Valdermro Fagundes, e os lados que divergem do vértice' consíderado têm, a partir dêle, os seguintes
comprimentos e rumos magnetacoa:
trezentos metros (300 mr, quarenta e
quatro graus e trinta minutos noroeste (440 30' NW); seiscentos metros
(600 m) , quarenta e cinco graus e
trinta minutos sudoeste (450 30' SW) ;
a quarta (4,a) , com quinze hectares
e setenta e Cinco. ares <15,75 haj , é
delimitada por um quadrilátero Irregular, que tem um vértice a novecentos e setenta e um metros e vinte
e seis centímetros (971,26m), no rumo magnético oitenta e sete graus e
vinte ·00 três minutos nordeste (870
23' NE); do marco existente na encruzilhada das estradas Itaperuçu Meia-Lua e Itaperuçu - Santa Felicidade, e os Iados« a partir do vértice
considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos metros (700 m) , setenta e seis
graus e trinta minutos sudeste (76~
30' SE); trezentos metros (300 mj ,
treze graus e trinta mínútos nordeste
(130 30' NE); setecentos e quinze metros e oitenta e nove centímetros
(715,89 m) , oitenta e oito graus e
trinta e seis minutos noroeste (880
36' NW); cento e cinqüenta metros
(150 m) , treze graus e trtnta minutos sudoeste <13° 30' SW); a quinta
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(5,3) com dez hectares e cinqüenta
ar~s" (10,50 ha) ,é delimitaq~ por um

ret~ngulo,

que tem um vérttce a duntos e noventa e quatro. metros e
~~zoito centímetros (294,18 m) , no
rumo magnético cinco graus e quarenta e três minutos noroeste (5°
43' NW), do canto noroeste (N~) da
casa de Brasilino de Moura Leite, e
os lados que divergem d? vértice c~n
slderado têm, a partir dele; os SegUl~,.
tes comprimentos e rumos .magnéticos: trezentos e cinqüenta metros
(350 m) , nove graus e trinta minutos
noroeste (9°30' NW); trezentos metros (300 m) , oitenta graus e trinta
minutos sudoeste (80° 30' SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorlzação de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
setecentos e setenta cruzeiros (Cr$
770,00) e será transcrito .no livro próprio da Divisão de FOmento da Produção Mineral do Ministé1'lo da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de
1945,124.° da Independência e 57.0 da
República.
OETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

nicípio de Rio Preto, Estado de Minas
Gerais, numa área de quatorze hectares e nove ares (14,09 ha) , delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice a cento e quarenta metros
e setenta e três centímetros (140,73 mj ,
no rumo magnético trinta graus e
quarenta e nove minutos sudoeste
(30° 49' SW), da confluência dos córregos Nacarati e das Três Barras, e
os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprímentos e rumos magnéticos: vinte metros (20 m) , trinta e cinco graus sudeste (35° SE); setecentos e trinta e
dois metros (73~ mj , cinqüenta e cinco graus nordeste (55° NE); quatrocentos e noventa e cinco metros
(495 m) , setenta e seis graus noroeste
(76° NW) ; quinhentos e quarenta metros (540 m), quatorze graus sudoeste
(14° SW).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,

:i\rt. 3.l) O título da autorização de
pesquisa, que será uma viaautênt1ca
dêste decreto, p~gará a taxa de tre"zentcs cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da:Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Mínístérlo da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as 'disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agôstc de
1945,124.° da Independência e 57.0 da
República.

DECR]JTO N. ~ 19.531 -

DE 29 DE

AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Guilherme Furtado Portugal a pesquisar
mica: e associados no município de
Rio Preto, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Guilherme Furtado Portu'gal a pesquisar mica e associados na
fazenda Três Barras, no distrito e muCol. de Leis -

VaI. VI

GETlJLIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. o 19.532 - DE 29 DE
AGOSTO DE 1945
Autoriza a Mineração Oeste Limitada
a pesquisar carvão mineral e associados no município de Orletiee, Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
F. 30

466

ATOS DO PODER EXECUTIVO

de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Mineração Oeste Limitada a pesquisar carvão mineral e associados em duas (2)
diferentes áreas, perfazendo um total
de quatrocentos e trinta' e quatro hectares, quarenta ares e cinqüenta centiares (434,4050 ha) , situadas nos lugares Rio Oratório e Rio Capivara,
nos distritos de Orleães e, Lauro- Miil-.
ler, no município de Orleâes, Estado
de Santa Catarina, áreas essas assim
definidas: a primeira (La), com cento e noventa e sete hectares e vinte
e um ares (197,21, ha) , é delimitada
por um polígono mistilínec que tem
um vértice no ponto em que a reta
que parte da confluência dos rios do
Rasto e Oratório, com rumo magnético quatorze graus nordeste (14° NE),
encontra a margem esquerda do rio
Capivara, e os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil
e duzentos metros (1.200 m) , treze
graus nordeste (13° NE); rrril e setecentos metros (1. 700 m) , setenta e
sete graus sudeste (77° SE); o terceiro c:tO) lado' é o segmento retilíneo que, partindo da extremidade do
segundo (2.°) lado descrito, com rumo
treze graus sudoeste <13° SW) magnético, alcança a margem esquerda do
rio Capivara; o último lado é a margem esquerda do rio Capivara no trecho compreendido entre a extremídade do terceiro (3.°) lado e o vértice de partida; - a segunda (2.11.),
com duzentos e trinta e sete hectares, dezenove ares' e cinqüenta centiares (237,1950 ha), é delimitada por
polígono mistilineo que tem um vértice na margem esquerda do rio Oratório, a cem metros (100 m) , no rumo
magnético setenta ,e quatro graus e
trinta minutos nordeste (74° 30' NE),
da confluência dos rios do Rasto e
oratório, -e os lados, a partir do wértdce considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e vinte metros (420 m) , treze graus nordeste (13° NE); dois mil
cento e noventa e dois metros (2.192
metros), sessenta e cinco graus e vinte e cinco minutos nordeste (65° 25'
NE); quatrocentos e vinte e um metros (421 mj , doze graus e trinta-e

um

dois min~tos noroeste (12° 32' NW);
cento e vmte e quatro metros (124 m) ,
doze graus e vinte e oito minutos nordeste (12° 28' NE); oitocentos e crnqüenta e três metros (853 m) , setenta
e um graus e trinta e .dois minutos
noroeste (71° 32' NW); quatrocentos
e quarenta e três metros (443 m) , dez
graus e vinte e seis minutos nordeste
00° 26' NE); mil e quarenta metros
0.040 m) , setenta e nove graus e quarenta e um minutos nordeste (79° 41'
NE); noventa metros (90 m) , setenta
e oito graus e cinco minutos nordeste
(78° 5' NE); .o penúltimo lado é o
segmento retilíneo que, partindo da
extremidade do último lado descrito,
com rumo treze graus sudoeste (130
SW) magnético, alcança o rio Oratótio; o último lado é o trecho da margem esquerda do rio Oratório compreendido entre a extremidade do penúltimo lado e o vértice de partida.
Art. 2.° Esta eutorízecêo é outor-'
gada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois
mil cento e setenta e cinco cruzeiros
(Cr$ 2.175,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.533 - DE 30 DE
AGõSTO DE 1945
Aprova projeto e orçamento para
construção de uma variante, na Estrada de Ferro D. Teresa Cristina.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, que com êste baí-
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. xam, 'na importância de quatrocentos
mil cento e vinte e cinco cruzeiros e
sessenta centavos (Cr$' 400.125,60),
rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de
Ferro, para construção, de uma variante, na Estrada de Perro-Tr. Teresa Cristina, mediante' modtífcaçâo
do traçado da linha em tráfego, entre
os quilômetros 28.300 e 31.400.
Rio de Janeiro, 30 de agôsto. de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.o 19.533-A - DE 30 DE
AGõSTO DE 1945
Dispõe sôbre abono para funeral de
oficiais em inatividade

o Presidente da República, usando
da atrlbutçâo que lhe confere o art. 74,
letra' a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Por ocasião do falecimento
de 'orícíaís e praças da ativa, da reserva remunerada, reformados ou asilados do EXército, Marinha e Aeronáutica, será abonada a título de funeral,
na forma das prescriçôes vigentes. uma
, dotação igual a um mês de vencimentos da tabela de vencimentos que estiver em vigor para o pessoal em atávídade .

Art. 2.° A despesa correrá à conta da
dotação própria do orçamento de cada
Ministério.
Art. 3.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçâo, "revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GE;TULIO .VARGAS.

P. Góes Monteiro.

DECRETO N.o 19.533 "B" -

. 467
DE 30

DE AGOSTO DE 1945
Declara de utilidade pública, para
desapropriação, terrenos necessarios a oca-as de defesa nacional em
Fortaleza, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
atribuição que lhe, confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de
acôrdo com o art. 6.° combinado com
o art. 5.°, letras a, b e n, do Decretolei n.? 3.365, de .21 de junho de 1941,
decreta:

.da

Art. 1.0 São declarados de utilidade pública, para desapropriação, os
terrenos, inclusive benfeitorias' néles
existentes, situados em Fortaleza, Estado do Ceará, pertencentes aos Srs.
Pergentíno Ferreira e herdeiros de
D. Francisca Xavier Bessa ou aos
sucessores, com a área total de
84.105,00 metros quadrados, e valor
aproximado de Cr$ 554.630,00, tudo
conforme constado processo protocolado na Diretoria de Obras do Ministério da Aeronáutica, sob o número
DO-683-45. onde se encontra a respectiva planta assinada pelo Diretor
de Obras do mesmo Ministério.
~

Art. 2.° Destinam-se êsses imóveis
instalações militares.

Art. 3.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar a desapropriação respectiva na forma' do at,;,tígo 10 do Decreto-lei n.? 3.365, de 21.
de junho de 1941.
Art. 4.° A despesa correrá à conta,
dos recursos concedidos pelo Decretolei n.e 6.967-A, de 17 de outubro de
1944, revigorado para o corrente exercício pelo de n. ° 7. 059-A, de 21 de novembro de 1944.
Art. 5.° Revogam-r-e as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de agôsto de 1945,
124.°da Independência e 57.° da República.

Henrique A. Guilhem.

GETULIO ,VARGAS

Joaquim Pedro Salgado Filho.

Joaquim Pedro Salgado Filho
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DECRETO N.o 19.533 "C" - DE 30
DE AGOSTO DE 1945

Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na' impor-

tância de Cr$ 67.200,00 (sessenta e seAltera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista da
Escola de Aeronáutica. do Ministério da Aeronáutica.

o Presidente da República. usando
.da atribuição que lhe confere o artigo 74,- letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola de Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica.

te mil e duzentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da. Verba 1 - Pessoal, Consignação II -

Pessoal Ex-

tranumerário, Subconslgnaçâo 05Mensalistas, Anexo n.? 13 - Ministério da Aeronáutica, do Orçamento
Geral da República para 1945.
Art. 3.° asse decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 30 de agôeto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Joaquim Pedro Salgado Filho

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
ESCOLA DE AERONÁUTICA

Tabela Numérica Ordinaria
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DECRETO N,o. 19.533 "D" -

DO PODER· EXECUTIVO

DE '30

DE AGõSTO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista, da
Diretoria de Rotas Aéreas, do 1V1inistério da Aeronáutica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonstituíção, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada. conforme relação anexa, a I'abela Numérica Ordinária de Extranumerárto-mensaltsta,
da Diretoria de Rotas Aéreas, do )/!inístérto da Aeronáutica.
Art. 2.° A despesa coma execução
do disposto neste Decreto, na impor-

tâncía anual de Cr$ 177.600,00 (cento
e setenta' e sete mil e seiscentos cruzeiros), correrá à conta da Verba 1
- 'Pessoai, Consignação fI ~ Pessoal
Extranumerário. Subconsignaçâo J5 -Mensalistas, Anexo n.? 13 - Ministério da Aeronáutica, do Orçamento
Geral da República para 1945.
Art. 3.° f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57,° da
República.
.
GETULIO VARGAS.

Joaquim' Pedro Salgado Filho.

MINIS'rnRIO DA AERONAUTICA
DIRETOR! DE ROTAS AÉREAS

Tabela Numérica Ordinária
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DECRETO N.o 19.533 "EI> - DE 30
DE AGOSTO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista da
Diretoria do Pessoal da Aeronáu~
tica, do. Ministério da Aeronáutica.

O Pre~idente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1,0 Fica alterada, na forma da
relação anexa, a Tabela Numérica Ordínána de Extranumerário-mensalista
da Diretoria do Pessoal da Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.° Da despesa com a execução
do díeposto: neste decreto, na importância anual de Cr$ 34.800,00 (trinta

e quatro mil e oitocentos cruzeiros).

Cr$ 27.000,00 (vinte e sete mil cruzei-

ros) correrão à conta 'da Subconsígna-,
ç ã o 05 Mensalistas e o-s 7.800,00
(sete mil e oit-ocentos cruzeiros) à
conta da Bubconsignaçâo 08 - Novas
Admissões, ambas da Consignação II
--=- Pessoal Extranumerário, Verba 1
- Pessoal, Anexo n.c 13 - Ministério da Aeronáutica, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° Fica revogado o Decreto
n.o 19.512, de 25 de agôsto de 1945,
que alterou a Tabela a que se refere
o artigo 1.0;
Art. 4.° zstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 30 de agôsto de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
DIRETORIA DO PESSOAL

DA AERONÁUTICA

Tabela Numérica. Ordinária
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i74

DE 30

tigo 74, letra a, da Constdtuíção, decreta:
'

Suprime função na Tateia Numérica
Ordinária de Bxtrosiumertuío-mercsalista da Diretoria de Obras do Ministério da Aeronáutica.

Art. 1.9 Fica alterada a lotação
numérica das repartdçôes atendidas
pelos Quadros Permanente eSuplementar do Ministério da Aeronáutica,
para o efeito de ser transferido um
cargo da carreira de Dentista da lotação permanente da Base Aérea de
Canoas, para a lotação permanente
da Base Aérea de Belo Horizonte.
Art. 2.° aete Decreto entrará em
vigor na data de' sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e .57.u
da República.

DECRETO N.o 19,533 "F" DE AGOSTO DE 1945
,

O Presidente ua Repúulíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimida, na Tabela
Numérica, Ordinária de Extranumerário-mensalista da Diretoria de Obras
de Ministério da Aeronáutica, umà
função de prático de engenharia, referência XII.
Art. 2.° aste Decreto entrará fim
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro. 30 de agosto de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República,

GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro soiaaao Filho.

GETULIO VARGAS.

Joaquim' Pedro Salgado Filho.

DECRETO N.' 19. 533-G - De 30 DE
AGOSTO DE 1945

DECRETO N.' 19.534 DE 31 DE
DE AGOSTO DE 1945

Manda contar antiguidade de posto,
em ressarcimento de preterição

Suprime cargo provisório

o Presidente da República, usando
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, 'da Constituição e nos
74. letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Passa a ser contada, têrmos .do art. LO, alínea n, do Dea partir de 28 de agôsto 'de 1944, a creto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
antiguidade de posto, em ressarcimento
1941, decreta:
de .preterição,do 2.° Tenente-Aviador,
Art. LO Fica suprimido um (1) carda Reserva de 2.a. classe, Caio Amorim
. go provisório da classe K da carreira
Pontual.
de outmtco Agrícola do Quadro PercRio-de Janeiro, em 30 de agôato de
manente do Ministério da Agricultura,
1945, 124.° da Independência e 57.° da
vago em virtude da promoção de Omar
República.
Viana. devendo a dotação corresponGETULIO VARGAS.
dente ser levada a crédito da Conta
Corrente do mesmo Quadro e MlnísJoaquim Pedro Salgado Filho.

seno.

DECRETO .N.' 19.533 "H" - DE 30
DE AGOSTO DE 1945
Altera a lotação numérica das ,repartições do Ministério da Aeronáutica

O Presidente da República, usando
da atribuição, que lhe confere o ar-

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 'de agôsto de
1945. 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRE~i~O

N.o 19.535 -

DE 31

DE AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro vítórto
Nacarate de Sousa a pesquisar mica
e associados no município de Rio
Préto, Estado de Minas Gerais,

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 7.1,
letra a, da Constituição e nos têrmca
do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Mínas) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cida.dão brasileiro Vitória Nacarete de
Sousa a pesquisar mica e associados
numa área de trinta e três hectares
E: quarenta e sete ares
(33,47 ha.r ,
situada na fazenda das Três-Barras,
distrito e município de Rio-Preto, astado de Minas Gerais, e delimitada
por um pentágono que tem um vértice a seiscentos e sessenta metros
(660m), rumo trinta e sete graus nordeste (37° NE) magnético, da confluência 'dos córregos Três-Barras e
Nacaratí, e os lados, a partir ríêsse
vértice, têm os seguintes comprlmcntos e rumos magnéticos: setecentos
metros (700m),
cinqüenta e cinco
graus nordeste (550 NE); quíhentos
metros (500m), trinta e cinco graus
sudeste (350 SE); quinhentos e trinta e cinco metros (535m), cinqüenta e
. cmco graus sudoeste (55° SW); uuzentos e cinqüenta metros (250nu,
setenta e seis graus noroeste (76° NW);
trezentos e quinze
metros (315m),
trmta e cinco graus noroeste (35°
NW).

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos e quarenta cruzeiros (01'8
340,00) e será transcrito no livro- próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4.° Revogam-se a-s disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, Ú de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da Republica.
GETULIO

VARGAS

Apolonio Sales.

DECRETO N.? 19.536

~

DE 31

DE AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Sainati a pesquisar minério de ouro
no municípío de Piedade, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere a art. 7<1,
letra a, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.
Art. 1.0 Fica autorizado" o cidadão brasileiro Antônio Sainati a pe3quísar minério de ouro no local denominado fazenda Rio-Verde, no dístrtto de Tapirai, munícípío de Piedade,
Estado de São Paulo, numa área de
cem hectares (100 he.i , delimitada por
um retângulo que tem um vértice a
duzentos metros (200m) , no rumo
magnético trinta graus sudoeste (30~
SW), da confluência do córrego OuroFino no rio Ouro-Preto e os lados que
divergem do vértice considerado têm,
a partir dêle, os seguintes comprtmentos e rumos magnéticos: 'quatrocentos
metros (400m), setenta e cinco graus
nordeste (75° NE); doís mil e quínhen-os metros (2.500m)" quinze graus sudeste (15° SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
mil cruzeiros rors 1.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisao
de "Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
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Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de. agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.

Gerrrr.ro

DE 31

DE AGOSTO DE 1945
Autoriza

o cidadão brasileiro Antônio

Baíõino de Carvalho Filho a oesVARGAS

Apolanio Sales.

DECRETO N.'19.537 - DE 31
DE AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Hamilton
Gribel a pesquisar mica e cssoczcdos no município de Rio Préto, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a da Constituição e nos têrmcs
do DeC~'eto-lei TI.o 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ete-

ereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Hamilton Grlbel a pesquisar mica e associados numa área de
trinta hectares <30 ha) , situada no
lugar denominado Sitio-Cabeceiras do
Córrego Gonçalves, no distrito dé Sa,n~
ta-Bárbara do Monte Verde, muníctpio de Rio-Preto, Estado de Minas
Gerais, e delimitada por um retângulo que tem um vértice a trezentos e
treze metros (313m), rumo sessenta e
quatro graus sudoeste (64° !3W) magnetíco, da confluência dos córregos do
Gonçalves e Vermelho, e os lados que
partem dêsse vértice, com seiscentos
metros (600m), rumo setenta graus
nordeste (70° NE) magnético: quinhentos metros (500m), rumo vinte
graus noroeste (20° NW) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Aru. 3.° O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica' dêste decreto, pagara a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívtsao
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art.' 4.° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO

DECRETO N.? 19.538 -

VARGAS

Apolonio Sales.

aiusor ouro, diamantes e associados
nos municípíos de Queimadas, Som-:
taluz e Serrinha, Estado da Bahia.

o Presidente da República usando
da atribuíçâo que lhe confere o art. "I'!,
letra a, da Constituição einos têrmos
do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (código de Minas), daereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídação brasileiro Antônio Balbino ~e Carvalho Filho a pasquíear ouro, .dIamantes e associados em quatro díferentea
áreas, perfazendo um total de cento e
vinte e um hectares (121 ha) , encravadas, em partes, no leito do rio Itapícuru e, em parte, em t~rre:nos da
Fazenda Conceição, nos distritos de
Queimadas, Santaluz e Araci, mumcipios de Queimadas, Santaluz e Serrinha, Estado da Bahia, área essas
assim definidas: a "primeira <l.a) , com
dezesseis hectares '(16 ha) , está situada nos lugares denominados São-Pedro, Sitio e. 'I'reado e é constituida por
uma faixa de cem metros (100m) de
largura e mil e seiscentos metros
(L600m) de comprimento contados
para [usante do rio Itapícuru, a partir da foz do riacho São-Pedro nesse
rio, faixa essa que tem, como eixo médio, o contôrno da margem direita do
rio rtaptcuru no trecho considerado;
a segunda, com quarenta hectares ..
(40 ha) , está situada nos locais denominados Barra do Rio Peixe, Concetçâo, Lagoa do Peixe, Cruz e 'rreaoo. e
é constituída por uma faixa de cem
metros (100m) de largura e qua tro
mil metros (4.000m) de comprimento
contados para montante do rio Itapícuru, segundo o contôrno da sua
margem direita, a partir da barra do
rio do Peixe, sendo limitada pelo contômo da margem direita do rio Itapicuru e por uma linha paralela a.
esta, correndo sôbre a margem dn-eíta dêste último rio; a terceira, com
trinta hectares (30 ha) , abrange trechos dos locais denominados Pau-Per...
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Maria-Preta, Ilha ~as Antas e Pe~
dra-Branca, e é constituída por uma
faixa com cem metros (100m) de largura e três mil metros (3. OOOm) de
comprimento contados para fusante do
rio jtapícuru a partir. de um ponto
situado a mil e quatrocentos metros
(1.400m), também a jusante; da barra do rto ' do Peixe sendo, essas duas
distâncias segundo o contôrno da margem direita do rio Itapícuru. esta. área
é limitada por uma linha correspondente' ao contôrno da margem direita do rio Itapicuru, e por outra, que
lhe é paralelo, correndo pela margem
direita do mesmo rio; a quarta {4.g \
com trinta e cinco hectares (35 hai ,
abrange trechos denominados Sucuruíú, Campo Grande e Trapíá, e é
constituída por uma faixa com cem
metros (lOOro) de largura e três m.11
e quinhentos metros (3. 500m) de comprimento contados para jusante de um
ponto situado a setecentos metros ..
(700m), medidos segundo o contornó
da margem direita do rio Jtapícuru,
também a jusante da foz do riacho do
Saco, neste rio; esta área é Iírmtada
lateralmente pela linha do talvegue
do Jtapícuru, e por outra, que lhe é
. paralela, correndo sôbre a margem di..
reita dêste rio.
TO,

Art. 2,° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
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DECRETO N.' 19.539 - DE 31
DE AGõSTO DE 1945

°

Autoriza
cidadão 'brasileiro João Pereira Quintela a pesquisar carvão mineral no município de Bom Retiro,
Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 7-1:,
letra a, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.c 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado O cidadão' brasileiro João Pereira Quintela
a pesquisar carvão mineral no lugar
denominado Faxinal-Prêto, no distrito de Oatuíra, município de Bom Retiro, Estado de Santa Catarina, numa
área de mil hectares (1. 000 ha) , deltmitada por um retângulo, que tem um
vértice a' mil seiscentos e noventa e
cinco metros e trinta centimetros
(1.695,3Qm),no rumo verdadeiro vinte e sete graus e trinta minutos noroeste (27° 30' NW), do quilômetro' noventa e três mais quatorze metros
(km 93 + 14m) da rodovia Flozlanópolis. Lage, e os lados que. divergem
do vértice constdcrado têm. a partir
dêle, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: três mil quatrocentos
e-vinte e quatro metros e setenta centímetros (3. 424,70m) , vinte e sete
graus e trinta minutos noroeste (27°
30' NW); dois mil novecentos e vmte metros (2.920m), sessenta e dois
graus e trinta minutos sudoeste (62°

Art. 3.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
mil duzentos e dez cruzeiros (Cr$
1. 210,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.

.30' SW).

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Art. 2.° Esta autorização éoutorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.

Rio de Janeiro, 31 de agôstc de 1945,
124.° da Independência e 57.° da ae-

Art.3.0 O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5,000,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minl.stério da Agricultura.

pública.
GETULIO

VARGAS

Apolonio Sales.
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Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio .de Janeiro, 31 de agôsto de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO

VARGAS

Apolonio Sales.

DECRETO N_~ 19.540 -

Art. 4.° Revogam-se as disposições
. em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de agôsto de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO

VARGAS

Apolonio Sales.

DE AGõSTO DE 1945

DECRETO N,' 19, 541 ~ DE 31
DE AGõSTO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel
de Matos a pesquisar calcário no município de Lavras, Estado de Minas
Gerais.

Autoriza a cidadã brasileira Ementa
Carneiro Rodrigues a pesquisar mica
e associados no municipio de Espera
Feliz, Estado de Minas Gerais ~

DE 31

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel de Matos, a
pesquisar calcário numa área de dez
hectares, cinco ares' e quatro centtares (10,0504 ha) , situada no imóvel
denominado Ipíranga, distrito de Ijací, muntcípío de Lavras, Estado de
Minas Gerais, e delimitada por um
quadrilátero, que tem um vértice a
trezentos e setenta metros (370m), rumo quinze graus e quarenta' e cinco
minutos sudoeste (15° 45' SW) magnético, da foz do córrego Jpiranga, e os
lados, a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnetícos: trezentos e vinte e quatro metros (324m), "oeste (W);. duzentos e
oitenta e sete metros (28,7m), dezcrto
graus e trinta' minutos sudoeste (13°
30' SW), quatrocentos e quinze metros
(415m), leste (E); duzentos e setenta e dois metros (272m), norte (N).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3,° O título daautorizaç:1a
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívisâo
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura:

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmcs
do Decreto-lei n.° 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado a cida...
dã brasileira Emerita Carneiro Rodr!gues a pesquisar mica e associados em
terrenos de propriedade da firma Alves Carneiro Silveira & Cia., situados
no local denominado Fazenda 'São Roque, no distrito de Oaiana, munícipio
de Espera Feliz, Estado de Minas Ge ...
raie, numa área de nove hectares e dez
ares (9,10 ha) , delimitada por um po . .
Iígono irregular, que tem um vértice
a cento e noventa e oito metros ....
(198m), no rumo cinqüenta graus sudoeste (50° SW), do centro da ponte
da estrada Oaiana-Oarangola sôbre o
córrego São Roque, e os lados, a partir do vértice considerado, têm ~ os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e vinte metros ....
(220m), dez graus noroeste (10° NW);
trezentos e dezoito metros (318m), oitenta e três graus noroeste (83° NW);
trezentos e sessenta e sete metros
(367m), dez graus sudoeste (100 SE);
trezentos e' dez metros (310m), setenta graus nordeste' (70° NE) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos . estabelecidos no
Código de ,Minas.
Art.. 3.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
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transcrito no livro próprio da Divisão
de' Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de agôstc de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO

VARGAS

Apolonio Sales.

DECRETO N.? 19.542 - DE 31
DE AGOSTO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Washinqton Alves Natel a pesquisar calcário
e associados no municipio de Itapeva,
Estado de São Paulo,

O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de ja":
neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídabrasileiro' Washíngton Alves Natel a,
pesquisar calcário e associados no local denominado Fundão ou Faísqueíro,
no distrito e município de Itapeva, zsta do de São Paulo, numa área de
cento e noventa e cinco hectares e
vinte e cinco ares (195,25 ha) , delimitada por um polígono' retilíneo irregular que tem um vértice a oitocentos
e noventa e três metros e nove centímetros (893,09m), no rumo verdadeí1'0 sessenta e um graus e trinta e sere
minutos sudoeste (61° 37' SW), da
confluência, do' córrego do Quintilhano com o rio Taquari Mirim, e os
lados, a partir do vértice considerado,
com os seguintes comprimentos e rumos: oitocentos e trinta e três metros
e oitenta e cinco, centímetros .. . ...
(833,85rh), vinte e oito graus e crnqüenta e cinco minutos sudoeste ..
(28° 55' SW); novecentos e setenta e
sete metros (977m), oeste (W); mil e
quinhentos metros (1.500m), norte
(N); mil e quatrocentos metros ....
o AOQm) , leste (E); setecentos e setenta metros (770m) , sul (8).
Art. 2.° Esta autorização é ou
torgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.

Art. 3.° O título da autorízaçào
de pesquisa, que será uma via autên..
tíca dêste decreto, pagará a taxa de
mil novecentos e sessenta
cruzeiros (ors 1.960,00) e será transcrito no .1i
vro próprio da Divisão de Fomento da.
Produção Mineral do Ministério da.
Agricultura.
Ar!;. 4.° Revogam-se as disposições
em contrárío.
Rio de Janeiro, 31 de agôsto de 1945..
124.° da Independência e 57.° da República.
4

GETULIO

VARGAS

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 19.543 - DE 31
DE AGOSTO DE 1945
Autoriza a Cia. Minas da Passagem a
pesquisar minério de ouro e associados no municipio de Caeté, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constttutçâo e nos termos
do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deereta:

Art. 1.° Fica autorizada a Cia.
Minas da Passagem a pesquisar minerio de ouro e associados no lugar denominado Geriza, no' distrito de Mor1'0 Vermelho, município de Caeté, Estadc de Minas Gerais, numa área de
duzentos e vinte hectares (220 hac ,
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a quatrocentos e
cinqüenta metros
(450m), no rumo
verdadeiro oitenta e sete graus nordeste (87° NE) da confluência dos córregos do Vai-Vem e do Falcão, e os 'lados a partir do vértice considerado,
têm: mil metros (I.OOOm), oito graus
sudeste (8° SE); oitocentos e vinte
metros (820m), sessenta e cinco graus
sudoeste (65° SW); quatrocentos e
quarenta metros. (440m), sessenta e
dois graus noroeste (62° NW); mil
quatrocentos e trinta- e cinco metros
(1.435m)" oito graus noroeste <8° NW);
oitocentos e setenta metros (870m),
setenta e oito graus noroeste (7-3°
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PECRETOR' 19.545 - PE 31 PE
NW); quatrocentos e sessenta e cinco
.
AGOSTO PE 1945
.
metros (465m), doze graus nordeste
(120 NE); seiscentos e setenta metros
(670m), setenta e oito .graus sudeste .RegllJariza a situação de Antônio Fioravanti, Administrador, em comis(780 SE); mil e quinhentos metros ..
são, do Q. S. do Ministério da Fa(1. 500m) , cinqüenta e oito graus suzenda.
deste (58° SE) .
Art. 2,0 Esta autorização é ouO Presidente da República, usando
torgada nos têrmoa estabelecidos no
da atribuição que lhe confere o arCódigo de Minas.
tigo 74, letra 1, da Constituição e tenArt. 3.° O titulo da autorízaçâc do em vista o que consta do processo 11.° 139.009-45, da Secretaria de Esde pesquisa, que será uma via autêntado dos Negócios da Fazenda, detíca dêste decreto, pagará a taxa de
dçís mil e duzentos crtizeíros (Cr$ ..
creta:
2.200,00) e será transcrito no livro próArt. 1.0 E' considerado provido por
prio da Divisão de Fomento da ProAntônio Fioravanti, a partir de 27 de
dução Mineral do Ministério da Agriabril de 1935 o cargo lotado na Mesa
cultura.
de Rendas de l.a Ordem do Pôr to LuArt.' 4.° Revogam-se as disposições cena, no Estado do Rio Grande do
em contrário.
Sul, que hoje se denomina AdminisRio de Janeiro, 31 de agôsto de 1945, trador, em comissão, Padrão G, do
124.° da Independência e 57.° da ReQuadro Suplementar do Ministério da
pública.
Fazenda.
GETULIO VARGAS
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Apolonio Sales.
Rio de Janeiro, 31 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
PECRET9 "'.' 19. 544 ~ PE ~1 PE
AGt>STO PE 1945

OETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

Suprime cargo provisório

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonstdtuíçâoe nos
têrmos do art. 1,0, alínea n, do Deereto-lei u.o 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprtmido 1 cargo provisório da classe H da carreira de Oficial Administrativo do Quadro Permanente do Departamento Administrativo do Serviço Público, vago em" virtude da promoção de José Guedes
Pinto, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito- da Conta
Corrente dos mesmos Quadro e Departamento.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em-contrário.
Rio de Janeiro, 31 de agôsto de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GE'IULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.

PECRETO N.' 19.546 - PE 3 PE
SETEMBRO PE 1945
Altera 'a Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista do Instituto Benjamin Constant, e dá outras providências.

O Presidente da: República, usando
da atribuição que lhe confere o ar ti".
go 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, na forma
do anexo, as Tabelas Numéricas, 01'
dínária e Suplementar, de, Extranumerarío-mensalista do Instituto Benjamin
Oonstant, do Ministério da Educação
e Saúde.
Parágrafo único. As funções transformadas continuam preenchidas pelos
respectivos ocupantes, cujos nomes
constam da relação anexa.

481

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Alt.. 2.0 As funções criadas serão
preenchidas na forma prescrita pelo
Decreto-lei n.s 5.175, de 7 de janeiro
de 1943.

Art. 3,°·" Os professõres mensalistas
do Instituto BenjamírrCorrstant ficam.
sujeitos ao seguinte regime:
Professor do Ensino Primário - 22
horas e 30 minutos de trabalho semanais;
Professor do Ensino Profissional
40 horas de" trabalho semanais;
Professor do Ensino Musical - 18
horas de trabalho semanais;
Professor de Práticas Educativas
"18 .horas de trabalho semanais.
Art. 4.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na ímportân-

Çdl. do"L&is -

Vol. VI

cía de Cr$ 843,000,00 (oitocentos e
quarenta e três mil cruzeiros) anuais,
correrá, no período de 1 de agôsto a
31 de dezembro dêste ano, à conta do
crédito suplementar aberto pelo Decreto-lei n.c 7.921, de 3 de setembro de
1945.

Art. 5.° 1!:ste decreto vigorará a partir de 1 de agosto de 1945,
Art. 6.°" Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1945, 124,° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capamema.

B'. 31
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I
I
I

2

I

Ordinária

I

IX

1
1
1
1

Bibliotecário

I
I
I
·1
I
II
·1

II
XI

I

X

1

IX
VIII

·1
I
1
I
I
I
I
I
I

VII

I

Ordinária

8

Ordinária

I Ordinária

I
I
I
I
I
I
I
I

~

Ordinária
Ordinária

i

I

II

I

i

I
I
I
I
I
II
I

IX

I

Ordinária

.

'"'"

...

SI'I'UAÇÃO A'IUAL

Número
de
funções

II
I
I

Séries funcionais

I

-

1

-

I

II

-

-

I Serviçal ..................
I1

I

I

-

-

-

I

Referência

-

-

-

I
I
I
I
I
I
I
I
1
1

I

-

-

-

-

-

-

I

I

-

-

II
I
I
I
I
I

-

I

I
-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

'"

'"
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1
V

Tabela

-

I
I I Ordinária

1
1
I
I

1

I
I
I
I
I
I
I

1
I
I

I

-

-

-

I
I
Séries funcionais
Referência I
I
I
I
I
G~arda
I
I
I
I
IX I
I ·········· ........ ·········1

I

1
1
1
1
1
1

I........···............·.
.
............ ···············1

6

I
I

1
. 1

-

I
I
I
I
I
I

Número I1
de
I
funções I

·1

...........................I
I .......:................... 1

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

I Técnico
I

de Laboratório .. 1

I
1
1

I

I
I
I

I
I

Mensageiro

I
I

I ·........·..·........·.... ·1
: :::::::::::::::.::::::::::::I
1
........................... 1
1
--- · .... ······ ...... · .. ······..11
1

Ordinária

\ Ordínáría

~

I Ordinária

8

I Ordinária

I Ordinária
I Ordinária
I
I
I
XII I Ordinária §
I
~
I
I

i

e

I

1

~

VIII
VII
VI
V
IV

Tabela

1

VII

VI
'V
IV
III

I
I Ordinária
I Ordinária
I Ordinária
I Ordinária
I Ordinária
I
I
1

-

=
-

-1

Mestre (8. Brallle) ......

-

,

Mestre' (S. Brame)

1

II
I

I
.... -,.1

--

1
1
XV 1 Ordinária
1
1
XIII I Ordinária

I

I

I

I

I
,

-

-

-

I
1

-

I

-

-

-

-

-

I

-

I

I
2

I

I

i
1

I

I
I
I
I

Servente

2

-

-

1
.················1
1
I

1

I
I
I

I
I
I

--

1
1

-

1

-

-

-

1

1

Ordinária

1

II .............··....·...... ·1I

................... •• .. •· .. 1

................. ··········1

Motorista

1
1

1

1

1

1
1
1
' 2
3

5

2

IX

.... .. .. .. '\

I ........................... 1

................... •••• .... 1
I ...........................
1

................. ···········1
I
1
1
1
1
Servente
1
I

1 ... : ...................... ·1

I

I

1 Ordinária'

1
1

I

Ordinária

I
XI I
I
I

Ordinária
Ordinária

XVI

I Ordinária
XIV I Ordínàrta
XIII, I Ordinária
XV

XII

1
1

V I
I

I

~-

:5

I

1

II .........
~eVi.s~~
........................... \

I

I

1
1
XXII 1 Ordinária
XXI I Ordinária
XX I Ordinária

I
I
I

I ...................:......./
1

XVII \ OrdlnMfa
XVI 1 Ordinária
XV 1 Ordinária
XIV I Ov-tínáría
XIII I Ordínárla
1

I
I
I

1

13

V 1

I

I

-

I

................. ··········1
••••••.••••••• : ... • .. ······1
1

3

-

-

I .......... ~~~~ ........... l

I ................·..........
1
........................... 1

Mestre Especializado

-

I

I
I
I
I

i
2
3
4
6

16

1

-

-

1
1
1
1
1
1

-

i

I

Ordinária

"',
00

'"

, SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I

\

\

I Referência I Tabela

Séries funcionais

I.
I

I
I

Número
de
funções

-~---i-----------1I------1I----

-

-

-

I

-

-

1

4
2

Serviçal

I Auxiliar

-- I

de Ensino

--

-

I

-

I
I
I
I
1

-

I
I

-

I

V
V

I
I
I
I
I
I
I

I
I

I

~

SITUAÇÃO PROPOSTA

-

-

1
2

Serviçal

·

4
.

I

8
12

I·

36

I

Ordinária;'

\I

I
I
I
1
1

3

6

I
I

.

Séries funcionais

..

Ordinária {

-

II

· ·

I
I
I
·1
I

1
1

Referência

I

'"
Tabela

I
1
. I
IX I Ordinária

VIII
VII
VI
V
IV
III

I
I

I

I
I
I
I
I

Ordínárta
Ordínáría

Ordinária
Ordinária

I Ordinária
I Ordínâría

I
I

Tabela Suplementar

2
4

\' Auxiliar de Artífice .... '.. \
Auxiliar de Artífice ...... 1

Auxiliar de Ensino ........

'1

I

VI
V

V

Ordinária
Ordinária {

2
5

Ordinária

I

Auxiliar de Artífice

I

........ ···• .............. ·1

I ............ ·· ............ ·1I

I

VI I Suplemen.
V

I

7

9

I
<S. I

Inspetor de Alunos
Braille) • ...... • .. •• .... 1

I

I

.

.

I-nspetor de Alunos

VI

Ordinária

6

6

I

........................... !
I
I
I

Suplemen.

II

1

I
I

I
I
1
1

VI

I
I
I
I

Suplemen.

~

o

"'

11

i

I

1

I

I Professor Auxiliar ·· ... ·.1
I I
I Professor Auxiliar · .. ·····1

1 \ Professor Auxiliar

I

1

Auxiliar de Ensino

3

\ Auxiliar de Ensino · .. ··.·1

1

II Auxiliar de

I
1

1

I

Auxiliar de Ensino

I Auxiliar
I
I

! Auxiliar

de Ensino

de Ensino

I

I Auxiliar

,/

I1

·······1
·······1
I
I

······-1
·.···"1. I

I
1

I Auxiliar
de Ensino
Auxiliar de Escritório .. ··-1

I

I Artfflce

(8. Braille)

I

I
I Artfflce

<8. Braille) .. ····1

1

I

de Ensino

1

I

I
I
VIII I
I
I

I

,

IX \ Ordinária

I
I
I
··.,···1
I

Ensino

1

VIII I Ordinária

2

Auxiliar de Ensino

Ordinária

\

1 \ Professor Auxiliar ..... · .. 1

I
I
I
I

x I

·····1

I

I

VII

1

Ordinária

I

1 Ordinária

1

I

VI I Ordinária

2

\ Ordinária

3

I
I
I

1

V

VI
V
VI
V
V

Ordinária

I

I
I
I

VII I
VIII I

1

1

Ordinária

1
-

r

1

I

1

I

1
1

XI I Ordinária
IX I Ordinária
1

I

En~ino

Prt-\

\
Professor do .Ensino Profissional (Dactdlografta) .
Professor -de ·Pl'á~icas Bdu-]
I cativas (Educação nof mestdca)
.
Professor do Ensino Musl~ I
cal (Piano, Harmônium]
1
e órgão)
\ Professor 'do Ensino Pri-]
I mário .. · .......... ~ .... I
I Professor do Ensino Prí-]
I márto ...... · .......... ·1
I Professor do Ensino PriwI
I
márío .. · .. ·
1
I Professor do Ensino pro-I
fissional. (Massoterapíaj
Professor do Ensino Pro-j
físsíonal (Afinação de I
1
Pianos)
I
Professor do Ensino Musi-j
cal (Piano, Harmôníum]
I e órgão)
1
I' Professor do Ensino Musi I
cal (Piano, Harmôníum]
e órgão) ··············1
Auxiliar de Ensino .·· .... 1

I

I

I

Ordinária

Ordinária
Ordinária
Ordinária

do

c ]

I Ordinária

I
I
I
I

I Professor
I márío

I
I

XIII \ Suplemen.
XIII

\1

XIII

I Suplemen.

XIII
XIII
XIII
. XIII
XIII

-'

XIII

i Professor
I cativas
I

níco)

XIII
V

I

\ prl~;:::r . ~.~ . ~~~~~~ .. :~~.~ \
I pr:::~r . ~.~ ..~~~:~~.. :~~~ I

de Práticas Edu~1
<Canto Orfeô-I
> .. 1

1

I
I

Suplemen.

II Suplemen.
I Suplemen.
I Suplemen.
Suplemen.

I

>
~
~

g

..g
~

XIII I 8u Plemen . !

w

I

guptemen.

XIII
XIII

I
I
I

supíemen,

Suplemen.
Suplemen.

I
II Suplemen.

Buplemen.

I

~
XIII I Suptemen." .....
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DECRETO N.o 19.547-- DE 3 DE

Cargos de carreira:

SETEMBRO DE 1945

AImoxarife .
1
Bibliotecário . .
~ ... .
1
Bibliotecário-auxiliar .
1
Enfermeiro .
2
O Presidente da República', usando
Estatístico-auxiliar .
1
da atribuição que lhe confere, o ar ..
Farmacêutico .
2
tigo 74, letra a, da Oonstítuíção, deInspetor de Alunos.............
16
creta:
Médico
.:
2
Professor de Ensino Primário.
29
Art. 1.0 Ficam introduzidas as seguintes alterações na lotação numéb) lotação suplementar:
rica das repartições atendidas percs ,
Cargos de' carreira:
Quadros Permanente e .Suplemer-tar
AUXiliar
de Ensino MusicaL...
8
do Ministério da Educação e Saúde:
VII - excluem-se 15 cargos da carI - eleva-se para 656 e 41 o total
reira de Auxiliar de Ensino e 6 cargos
da lotação permanente dos cargos da carreira ae Mestre de Ensino. da
isolados, de provimento efetivo, de
lotação suplementar do Instituto BenProfessor e Instrutor, respectiva[amírrr Constant;
mente;
VIII "'- ficam transferidos' 7 cargosl i - as carreiras de Almcxartfe e
de AImoxarife e 5 de Médico, da loMédico passam a figurar apenas na
tação permanente para a lotação sulotação permanente, com 62 e 44 plementar das seguintes repartições:
cargos, respectivamente;
AlmoxalU ~ eleva-se o total de cargos da
rife Médico
lotação permanente das seguintes
Departamento de
carreiras:
',' Administração:
a) Bibliotecário. de· 52 para 53:
to Bibliotecário-auxiliar, de 81 para
Divisão do pessoal. .. ,.
2
82;
c) Enfermeiro. de 120 para Í22:
Divisão do MateriaL ..
1
d) Estàtistico-auxiliar, de 36 para" Instituto Nacional de
37;
1.
Surdos-Mudos . .....
e) Farmacêutico. de 15 para 19;
Departamento
Naj) Inspetor de Alunos, de 143 para
cional de Saúde:
Altera a lotação -do Ministério da
Educação e Saúde

159;

IV - suprimem-se 12 cargos da lotação suplementar da carreira de Auxiliar de Ensino. e 6 cargos da lotação suplementar da carreira de Mestre
de Ensino;
V - incluem-se, na lotação permanente, a carreira de Professor de Ensino Primário, com '29 cargos e, na
lotação suplementar. a carreira de Auxiliar de Ensino Musical, com 8 cargos;
VI - incluem-se no Instituto Benjamim Constant:
a) lotação permanente:
Cargos .isolados, de provimento
efetivo:
39
Professor
Instrutor .
6

Serviço
Federal
de
Águas e Esgotos .....
Serviço. Nacional de Doenças Mentais
Serviço Nacional' da
Peste
.
Serviço Nacional da Lepra
.
Departamento Nacional da criança:
Instituto Nacional de
Puericultura . . .....
Instituto Nacional
de Estudos Pedagógicos:
Serviço de Biometria
Médica
.

2
2
1
1

1

1
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IX - excluí-se 1 cargo da carreira
de ,Médico da lotação suplementar do
Serviço Nacional de Doenças Mentais,
do riepartamentojcactonal de Saúde;
X - incluem-se um cargo da carreira de Farmacêutico na lotação permanente do Serviço Nacional de Doenças Mentais e outro na lotação permanente do Serviço Nacional de FIS~
calização da Medicina, ambos do Departamento Nacional de Saúde;
XI incluem-se dois cargos da
carreira de Auxiliar de Ensino na lotação suplementar, do Instituto Naciona.l de Puericultura, do Departamento Nacional da Criança, e um na
lotação suplementar do Instituto Nacional de Surdos-Mudos;
XI! - com as alterações dos itens
anteriores, passa a lotação numérica
das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do
Ministério da Educação e Saúde a fi~
gurar com um total de 5,193 cargos,
sendo 3.507 na lotação permanente e
1,686 na lotação suplementar.
Art. 2.° este Decreto vigorará a
partir do dia 1 'de agôsto de 1945.
Art. 3.° Revogam-se as dtepostcôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1945, 124.0 da Independência e 57,0 da
Repúblíca ,
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.' 19.548 - DE 3 DE
SETEMBRO DE 1945_
Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Faculdade Nacwnal de Medicina,da Universidade do Brasil,
do Ministério da Educação e Saúde
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na Tabela
Numérica Ordinária. de Extranumerário-mensalista da Faculdade Nacional de Medicina, da Universidade do
Brasil, do Ministério da Educação e
Saúde, uma função de laboratarista,
referência IX, três funções de biologista, referência XVII e três de assistente de ensino, referência XVII.

Art. 2.° .A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 101.400,00 (cento e um
mil e quatrocentos Cruzeiros) anuais,
correrá, no presente exerctcto, à conta
de destaque da Verba 1 - Pessoal,
Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsígnação 08 - Novas
admissões, etc., Anexo li o 15 - Ministério da Educação e Saúde, do Orçamento Geral da República para
1945.
Art.

3.° nste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 3 de, setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 'da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.' 19.549 - DE 3 DE
SETEMBRO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista do
Serviço de Radiodifusão Educativa,
do Ministério da Educação e Saúde
O

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da constituição, de-

creta:
Art. L° Fica alterada, na forma da
relação anexa, a' Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
do Serviço de Radiodifusão Educativa,
do Ministério da Educação e Saúde.
Parágrafo único. As funções transformadas continuarão preenchidas
pelos seus atuais ocupantes.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na importância de ors 10.200,00 (dez mil e
duzentos cruzeiros) anuais, correrá à
conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação I! - Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05
Mensalistas,
Anexo n.c 15 - Ministério da Educação e Saude, do Orçamento Geral da
República para 1945.
Art. 3.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
. 1945, 124.° da Independência e 57;° da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

MINIST,;:RIO DA

EDUCAÇ~O

.

E SAúDE

o
'"

SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

1
3

,4

Referência

Séries funcionais

I.......................j
Auxiliar de Escritório I
.......................

I.................. "00',
,

-8--i

--+1'.......................
Mensageiro

1
2

I
Músico
I
1········· .. ·...... ····[
I........................
I

IX
VIII
VII

Porteiro

I

I....................... [

I"
1·······..···········..·[

Tabela

I
I

Ordinária
Ordinana
Ordinária

1

I

Tradutores

Referência

I

1 AUxiliar de Escritório

1

....................... 1

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

.3
5

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

--9-11

I
XV
XIV

IX

I

1
1

I

2

I

I Ordinária

....................... I[

· ...... ·...... · ...... ··1

IX
VIII
VII I

I
I

I

XIII

I

1

1

Ordinária

3

---4
1

I........ ~.e.~~~~~ ....... \

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

'I

I
I

XV
XIV I

I

Porteiro

[
2 [·············· .... ·····1
1
-'-2'1
1

I

Tabela

I

Músico

I Ordínarra
onnnane

1

I

I

Séries funcionais

[

1 -\
3

Número
de
funções

III [ ordinána

I

--3"1
1

I
11

SITUAÇÃO PROPOSTA

"11

IX

I
1

I

XIV
XIII I

1

I

~

'"

8

~

I
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DECRETO N." 19.550 - DE 3 DE
SETEMBRO DE 1945
,Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário mensalista do
Instituto de Psiquiatria, do Ministé~
rio da Educação e Saúde.
O Presidente da República, usando
da atribUiÇão que lhe confere o artigo 74, tetra a, da Constituição, de"ereta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme arelação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista
do Instituto de Psiquiatria, da Faculdade Nacional de Medicina, da Universidade do Brasil, do Ministério da
Educação e Saúde.

Art. 2,0 A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 24.000,00 "(vinte e quatro mil cruzeiros) anuais,. correrá, no"
presente exercício, à conta da Verba 1
- Pessoal, Consignação II - Pessoal
Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalista, Anexo 1.° 15 - Ministério
da Educação e Saúde, do Orçamento
Geral da República para 1945.
Art. 3.° l!:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1945, 124.° de Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

...

~'

MINISTÉRIO DA EDUCAÇA0 E SAúDE .
üNIVm'iG!DA'.:T,; DO BRASIL -

FACULDADE NACIONAL DE MEDICIN:\

Instituto de Psiquiatria
Tabela NUmérica Ordinária

srmaçgc

SITUAÇÃO ATUl\.I,

~

PROPOSTA

1I

I

Número

Séries funcionais

de
funções

'I

I

I

\.
3

]

_____ I

3

,
I

i
I

j

I

I

hiédico
.

I

!

I
Referência I

Tabela

'

'[

I

I

I

Número
II
de

I

I Tabela

[, funções

[-------,-.I

.1

i

,

I

XV: Ordinária

I

i

I

I

~--

1 ,
3 , __ ..
4

'~~~~_~_b-~~~,.,I~~.

-I

I

I

t

1

I

I

I

Séries funcionais

I
Médico

, __

.!
,

1,

I

·---.I~XVI
XV I

I

I
II

Il1'écnico de Laboratório
-'1

~:

-1· . ·.. '· ......·· . ··:1

I

XII

I=~

8

g

~

I
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DECRETO N.'- i9.551 - DE 3 DE
SETEMBRO DE 1945
Altera a lotação do Ministério
da. Agricultura

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição,. decreta:
Art. 1.0 Fica alterada a lotação nu-

méríca das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplemenlar do Ministério da Agricultura, da
'
seguinte maneira:

o

I - a carreira de Agrônomo Fitossanitarista passa a figurar na lotação
permanente com 56 cargos, assim distribuídos:
Departamento Nacional da Producão
Vegetal
..

o

·Divisão de Defesa Sanitária
Vegetal:
Diretoria e Seções da sede ....
18
Postos de Defesa Sanitária
Vegetal:
Distrito Federal
'
.
3
Manaus
.
1
Belém
.
1
Recife
_.'
,
.
1
Salvador
.
1
Santos
.
3
Pôrto Alegre
.
1
.
Rio Grande
1
Postos de Defesa Agrícola:
Paraíba ..•....................
1
Alagoas
.
1
.
Espírito Santo
1
São Gonçalo
.
1
;
.
Nova Iguaçu
2
Minas Gerais
,
.
2
Paraná
.
1
Santa Catarina
.
1
Seção de Investigação Fitossanitáría de S. Bento
15
Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas

Serviço Nacional de Pesquisas
Agronômicas:
Instituto Agronômico do Ncr. deste:
Subestação Experimental de SeR
rid6 .................•........
1
l i - Os cargos isolados, de provimento em comissão. de Administrador de Núcleo Colonial passam a figurar, na 'rotação permanente," .com

o total de 5, eliminando-se Up:1 cargo
da lotação' permanente da Diretoria
e Seções da Sede da Divisão de Terras e Colonização, do Departamento
Nacional da, Produção Vegetal;
lU - com as alterações dos itens
anteriores, passa a lotação numérica
das repartições atendidas pelos Qua~
dros Permanente e Suplementar do
Ministério da Agricultura a figurar
com um total de 3.665 cargos, sendo
2.984 na lotação permanente e 681
na lotação suplementar.
Art. 2.° zste Decreto vigorará a
partir do dia 1 de setembro de 1945.
Art, 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de setembro
de 1945. 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.' 19.552 - DE 3 DE
SETEMBRO DE 1945
Altera a Tabela Numérica de Extranumerário mensalista do Serviço de
Documentação do Ministério da
Agricultura.

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

74. letra a, da Constituição. decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa. a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista do Serviço de Documentação, do
Ministério da Agricultura.
Art. 2.° A despesa com- a execução
do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 82.200.00 (oitenta e dois
mil e duzentos cruzeiros> .anuais, correra à conta da Verba 1 - Pessoal,
Consignação II ----l Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensanetes. Anexo 14 - Ministério da
Agricultura do Orçamento Geral da
República para 1945.
Art. 3.° !:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 3 de setembro
de 1945, 124.0 da Independência e 57.0
da' República.
GETULIO VARGAS.

Apolamo· Salles.

MrNISTltRIO DA AGRICULTURA

;o

SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO

"

Tabela Numérica Ordinária
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DECRETO N.o 19.553 - DE 3 DE
SETEMBRO DE 1945

DECRETO N.' 19.554 - DE 3 DE SETEMBRO DE 1945

Declara de utilidade pública -as matas
que menciona, para o fim de desapropri!lçâo pela Estrada de Ferro No-

Transforma função na Tabela NUmérica Ordinaria de Bxtramumerérícmensalista da Fábrica do Andarai,
da Diretoria do Material Bélico, do
Ministério da Guerra.

roeste do Brasil
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74 letra a da Constituição," e de
acôrdo com o Decreto-lei TI.O 3.365, de
21 de junho de 1941, arts. 5.° alíneas
J, 6.° e 15, êste último com o pará-

grafo único que lhe foi acrescentado
pelo Decreto-lei TI.o 4.152, de

6 de

março de 1942, decreta:
Artigo único. São de utilidade pú-

blica, para o fim de urgente desapropriação pela Estrada de Ferro Noroes-

te. do Brasil, as matas situadas no trecho percorrido pela referida estrada, a
seguir indicadas, necessarías à manutenção .do .tráfego ferroviário:
a) de Alfredo Mata, proprietário da
fazenda "Santa Rita", no município
de Guarantan, com a área aproximada
de 1.250 (mil duzentos e cinqüenta)
hectares;
b) dos herdeiros de, Osório da Cunha
Diníz Junqueíra, proprietários de matas entre a margem do rio Tietê e o
espigão divisor, no município de Pírajuí, com a área aproximada de 7.500
(sete mil e quinhentos) hectares;
c) de Flávio -Iunqueíra, proprfetáriu.da fazenda "Itapura", entre as estações de Junquelra e Jupiá da E. F.
Noroeste do, Brasil, com a área aproxímada de 7.500 (sete mil e quínhentos) hectares;
d) de "A Territorial Franco-Brasileira S. A.", proprietária de ma tas
entre as estações de Guaícurus e Bodoquena, no Estado de Mato Grosso,
da E. F. Noroeste do Brasil, com a
área aproximada de 12.000 (doze mil)
hectares.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-,
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transformada em técnico de laboratório, referência XIII, a
função de, químico, da mesma referência, da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerárío-mensalísta da
Fábrica do Andaraí, da Diretoria do
Material Bélico, do Ministério da
Guerra.
Art. 2. 0 zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

p.

Góes Monteiro

DECRETO N.o 19.555 - DE.3 DE SETEMBRO DE 1945
Cria a Tabela Nuarérica Ordinária de
Extranumerário-mensalista da Comissão de Promoções do Exército,'
do Mi,nistério da Guerra.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, com uma tunç â o de servente, referência VI, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Comissão de
Promoções do Estado Maior do Exército, do Minístérk. da Guerra.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto - neste decreto, na importância de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros) anuais, correrá, no presente
exercício, à conta de destaque da Verba 1 - Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconsignacão 08 - Novas admissões, etc., Anexo
TI.o 17 - Ministério da Guerra, do 01'-

4.97

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Geral da República

çamento

para

19·1:5.

Art. 3. aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Ri.o de Janeiro, 3 de setembro de
1945, 124.0 da Independência e 57;0 da
'República.
0

GETULIO VARGAS

P. Góes Monteiro

DECRETO N.o 19.556 -

DE 3 DE

SETEMBRO DE 1945
Altera a lotação do Ministério. da Justiça e Negócios Interiores.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A lotação numérica das repartições atendidas pelos Quadros
Permanente e Suplementar, do Mtnístérto da Justiça e Negócios Interiores,
passa- a vigorar com as seguintes alterações:
,I
tnojusm-se 1.370 cargos na lotação permanente da carreira de Guarda-civil, passando o total da mesma a
3.200;
II - incluem-se 200 cargos na lotação permanente da carreira de Escriturário, passando o total da mesma
a -620;
c-

IH - excluem-se 2 cargos isolados,
em comissão, de Diretor, e 1.830 cargos da carreira de Guarda-civil. da
lotação permanente do Departamento
Federal de segurança Pública (órgãos
não especificados);
IV - como órgão do Departamento
Federal de Segurança Pública, passa
o Serviço de Tráfego a ter a lotação
permanente seguinte:
Cargo isolado de provimento em eomissão:
Diretor
Cargos de carreira:

.

1

Escriturário. .
Guarda-civil . . . •

.
.

1.120

150

V - como órgão do Departamento
Federal de Segurança PÚblica, passa
a Guarda-civil a ter a lotação permanente seguinte:
Cargo isolado de provimento em
comissão:
Direto!
.
1
Cargos de carreira:
Escriturário
.
50
Guarda-civil . . . .
. 2.080
Vi - COIr.. as alterações dos itens
anteriores. passa a lotação numérica
das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do
Ministério da _Justiça e Negócios Intenores a figurar com um total de
7.544 cargos, sendo 6.065 na lotacâc
permanente e 1.499 na lotação suplementar.
Art. 2.° :!tste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.'
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de 'setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.

DECRETO N.o 19.557 -

DE 4 DE

SETEMBRO DE 1945
Altera as Tabelas Numéricas, Suplementar e Ordinária, de Extranumerório-mcnsaíista do Serviço de Es-.
tatistica da Previdência e Trabalho
e da Divisâo do Pessoal, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transformada em função de auxiliar de escritório, referêncía. XI, e transferida para a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão do Pessoal.
uma função de auxiliar, referência XI,
da Tabela Suplementar do Serviço de
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Estatística. da. Previdência. e Trabalho, do Ministério do Trabalho, In-

dústne e Comércio.
Parágrafo único. Essa função continuará preenchida pelo seu atual
ocupante, Zilda 'Borges de Matos.
Art. 2.° Fica transferida, da Tabela Numérica Ordinária

de

Extranu-

merário-mensalista da Divisão do Pessoal, para 21. do Serviço de Estatística
da Previdência e Trabalho, uma tuncão de auxiliar de escritório, referência VII:
Art. 3.° ~ste decreto entrará em vigor na da ta de sua publicação.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

, Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.' 19.558
DE 4 DE
SETEMBRO DE 1945
Exclui do regime de fiscalização a eznprêsa que menciona, e dá outras
providências

DECRETO N.' 19.559 - DE 4
DE SETEMBRO DE 1945
Concede à Bauech. & Lomõ do Brasil
Lida. autorização para continuar a
funcionar na República.

o Presidente da República aten..
dendo ao que requereu a sociedade
anônima Bausch & Lomb do Brasil
Ltda., com sede em Rochester, Estado
de Nova York, Estados Unidos da
América, autorizada a funcionar na
República pelo Decreto n. 4.427, de 24
de julho de 1939, decreta:
Artigo único. E' concedida à Ba1,1s-'
ch & Lomb do Brasil Ltda., autorização para continuar a funcionar na República, com o aumento de capital
para suas operações no Brasil, na importância de Cr$"2.500.000,OO (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), em
virtude da resolução da Diretoria de
5 de junho de 1945, ficando a aludida
sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor
ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO

o

Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artigo74,' letra a, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos arts 4.°
e 7.0 do Decreto-lei 0.° 4.807, de.7 de
outubro de 1942, e no art. 4.°, parágrafo único, do Decreto-lei 0.° 5.661
de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica excluída do regime de
fiscalização pelo Govêrno a Editorial
Labor do Brasil S. A., com sede nesta Capital, .cessando as atribuições do
fiscal nomeado.
Art. 2.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíções
em contrarário.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de
1945. 124.° da Independência e, 57.° da.

República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

VARGAS.

Alexomât e Marcondes Filho.

DECRETO N.' 19.550 - DE 4 DE
SETEMBRO DE 1945
Concede à firma José Fernandes &
Gomes autorização para continuar
a funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de ocõrao
com o que prescreve o' Decreto-lei
n.o' 2.784, de 20 de novembro de'

1940:

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a firma José
Fernandes & Gomes, com sede nesta
cidade do Rio de Janeiro, decreta:
Artigo único. E' concedida à firma
José Fernandes & Gomes, com sede
nesta cidade do Rio de Janeiro, autorizada a funcionar pelo Decreto número 13.906, de 4' de novembro de
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1943. autorização para continuar a
funcionar como einprêsa de navegação
de cabotagem, com as alterações do
seu contrato social, de 21 de julho de
1944, e de acõrdo com o que prescreve o Decreto-lei n.v 2.784, de 20 de
novembro de 1940, 'obrigando-se . a
mesma firma a cumprir íntegralmente- as leis e regulamentos em vigor,
ou que venham a vigorar, sôbre o
objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, '4 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.°, da
República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.' 19.561 - DE 4 DE
SETEMBRO DE 1945
Declara de utilidade pública, para desapropriação pelo Departamento dos
Correios e Telégrafos, o imóvel que
menciona

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e de
acôrdo com os arts. 2.° e 5.0, alinea- -m, do Decreto-lei n.s 3.365, de 21
de junho de 1941, decreta:

DECRETO N.o 19.562 - DE 4 DE
SETEMBRO Dl' 1945
4provaprojeto e orçamento' tiara
construção da primeira variante do
ante-projeto da pont.e sóbre o rio
lbicui, no Bstcuio do Rio Grande do
Sul
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constdtuição,
decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e orçamento na importância
de Cr$ 8.879.200,00 (oito milhões oitocentos e setenta e nove mil e duzentos cruzeiros). que com êste baixam"
devidamente rubricados, para construção da l.a variante do ante-projeto
da ponte sôbre o rio Ibícuí no Passo
Novo, Estrada de Rodagem AlegreteSão Francisco, Estado do Rio Grande

do SID.
.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da.

República.
GETULIO VARGAS.

Joâo de 'Mendonça Lima.

DECRETO N,' 19.563 - DE 4 DE
SETEMBRO DE 1945
Aprova projeto e orçamento para alargamento e aprofundamento do canal
"Furado das Conchas", no Estado
do Rio Grande do Norte

O Presidente da República, usando
Artigo único. E' declarado de uti-Ildade pública, para desapropriação 'da atribuição que lhe confere o arpelo Departamento dos Correios e Te- tigo 74, letra "a", da Constituição,
légrafos, o terreno e prédio nêle edi- decreta:
ficado, indicados na planta que a êste
Artigo único. Ficam aprovados o
acompanha, devidamente rubricada, projeto e orçamento na. importância
com a área de 375 ma, situado na cide Cr$ 310.000,00 (trezentos e dez mil
dade de Uruguaiana, Estado do Rio cruzeiros), que com êste baixam, devidamente rubricados, para o alargaGrande do Sul, pertencentes ao senhor José Vítor Cora e mais cinco mento e aprofundamento do canal
Irmãs e avaliados em Cr$ 90.000,00 "FUrado das Conchas". no Estado do
(noventa mil cruzeiros).
Rio Grande do Norte, correndo as
despesas por conta da verba do "Plano
Rio de Janeiro, 4 de setembro de de Obras e Equipamentos".
Rio de Janeiro: 4 de setembro de
1945. 124.0 da Independência e 57.° da'
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
República.
GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N.? 19.564 - DE 4 DE
SETE~.BRO DE 1945

DECRETO N.' 19.566 - DE 4 DE
SETEMBRO'DE 1945

Aprova projetos e orçamentos para
Obras na Estrada de Ferro Vitória
a Minas.

Dispõe sõbre as Tabelas Numéricas d~
Extranumerário-mensalista do extinto Departamento de Imprensa e
Propaganda.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e orçamentos, na importância total de Org 30.936.856,90 <trinta

milhões novecentos e trinta e seis mil
oitocentos e cinqüenta e seis cruzeiros e noventa centavos). que com êste
baixam, rubricados pelo Diretor Geral
do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, para as obras de remodelação do segundo trecho da Estrada
de Ferro Vitória a Minas, entre os
l{ID 20 + 273,74 e 67 + 270, no trecho
Alfredo Maia-Fundão.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonstítuíção, de-

creta:

.

Art. 1.0 .Ficam transferidas, para o
Departamento Nacional de Informações, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, as Tabelas Numéricas de Extranumerário-mensalista do
extinto Departamento de Imprensa e
Propaganda ..
Art. 2.° ltste Decreto vigorará a partir de 28 de maio de 1945.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GÉTULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.

João de tâenãonça Lima.
D1!.:CR.ETO N. ° 19.565
DE 4: DE
SETEMBRO DE 1945

DECRETO N.o 19.567 - DE 4 DE
SETEDJIBRO DE 1945

Aprova nova denominação adotada
pela Rádio Cosmos S. A.

Altera a lotação ão Ministério da Justiça e Neoócios Interiores

O Presidente da República, usando
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo '74, letra a, da Constituição, e de . da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constátuíçâo, deacôrdo com o que consta do procesereta:
so n,? 18.731-45, do Departamento. de
Admíntstraçâo do Ministério da Vía.Art. 1.° Fica alterada a lotação nuç â o e Obras Públicas, decreta:
mérica das repartições atendidas pelos Quadros Permanentes e SuplemenArt. 1.0 Flca aprovada a nova detar do Ministério da Justiça 'e Negónominação de Rádio América S. A.,
cios Interiores, da seguinte maneira:
adotada em assembléia geral extraordinária realizada a 8 de maio de 1945
I - Incluí-se na relação das reparpela Rádio Cosmos S. A:, concessio- tições o Departamento Nacional de
nária do serviço de radiodifusão em
Informações;
virtude do disposto no Decreto nuII - os cargos isolados de provimero 1.159, de 19 de outubro de 1936.
mento em comissão, de Diretor GeArt. 2.° Revogam-se as disposições ral e Diretor, passam a figurar, na
'
em contrário.
lotação permanente, com' os totais de
Río de Janeiro, 4:: de setembro de
3 e 39, respectivamente.
0
1945, 124.° da Independência e 57. da
In - os cargos isolados, de proviRepública..
mento efetivo, de Tesoureiro passam
GETULIO VARGAS.
a figurar, na lotação permanente, com
João de Iâetuionçà Lima.
o total de 4;
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IV - incluem-se, na lotação suplementar, os seguintes cargos isolados
de provimento efetivo:

"..............
Censor
Chefe de Portaria.
..... ... ..
"...
Chefe de Seção
Locutor
".;........
Redator
Secretário
SUbsecretário
Técnico
"....

1
1

Árt.2. 0 ítste Decreto vigorará apartil' de 28 de maio de 1945.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de
1945, 1240 da Independência e 57. 0 da

1

República.

8

4
1
1
1

v - Incluem-se no Departamento
Nacional de Informações os seguintes cargos:
a)

lotação permanente

Cargos isolados de provimento em
comissão:
Diretor Geral
".....
1
Diretor
5
Cargo isolado de provimento efetivo:
1
Tesoureiro
b) lotação suplementar

Cargos isolados de provimento eretivo:
Censor
Chefe de Portaria
Chefe de Seção
Locutor
Redator
Secretário ."
Subsecretário
Técnico

"

,..
".

GETULIO VARGAS.

Agamemnon lI'lagalhães.

8
1
1
1
4
1
1
1

VI - Inclui-se na lotação permanente do Departamento do Interior c
Justiça um cargo isolado, de provimento em comissão, de Diretor;

VII - com as alterações dos itens
anteriores. passa a lotação numérica
das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar a figurar" com um total de 7.578 cargos,
sendo 6.090 na lotação permanente e
1.488 na lotação suplementar.

DECRETO N.' 19.568 - DE 4 DE
SETEMBRO DE 1945

Altera as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar de Extranumerârio-mensalista da Faculdade de Me··
dicina da Bahia, do Ministério da
Educação e Saúde.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, conforme
a relação anexa, as Tabelas Numéricaso Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista da Faculdade de Medicina da Bahia do Ministério da Educação e Saúde.
Art.' 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância anual de .CrS 13.200,00 (treze
mil e duzentos cruzeiros), correrá à
conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário,
Subconsignaçâo 05
Mensalistas,
Anexo' n.? 15 - Ministério da Educação e Saúde, do Orçamento Geral da
República para 1945.
Art. 3.0 ~ste decreto entrará em vígor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 4 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N.' .19.569 - DE 4 DE
SETEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constdtuiçào, e
nos têrmos do artigo 1.0, alínea ?t, ao
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos quinze
cargos da classe E da carreira.
de Condutor de trem, do, extinto Quadro H, do Ministério da vtcçno e
Obras Públicas, vagos em virtude da
promoção de Antônio Francisco Plnhetro, Antônio José dos Santos,
Aristeu Bastos, Armando Cristina Júmor, Euclides Navajas, Euripedes de
Sousa Lisboa, João de Deus Sousa
Castro, Jorge da Silva Oarelí, Júlio
Jesuíno Estêves, Júlio Rosa do Nascimenta, Manuel Fernandes dos. Santos,
Olímpio José dos Anjos, Osmar da
Silva Figueiró, Renato Nabuco de
Freitas e Washington de Paula Arêas,
.devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente
do mesmo Quadro do referido Míntstério.
Art.· 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de -setem'rro
de 1945; 124.° da Independência e
57.° da República.
(15)

da Viação e Obras Públicas, vagos em
virtude do falecimento de Sebasríâo
Francisco Correia Neto, da-exoneraçao
de Antenor Cabral de Oliveira Barana e da promoção de Altamtro Augusto de Morais, Antônio da Casca
Sobrinho, Ari Leal, Ari de Stqueíra
Leite, Ataliba Pedro de Campos, Al1relíno de Amorim, Clodomiro Oliveira.
Soares de Andréa, Coraci Pinto Duarte, Darci Conceição de Moura, Geraldo
Ribeiro de Carvalho, Helvécio Terxeíra. José Antenor Bezerra, José Oavatcantí da Silva, José Domíngues Júnior, José Jovino Fernandes, Jose de
Paula Bastos, Leôncio de Campos Júnior, Lourival Gomes. Lourival Pessoa.
César, Olímpio Guilherme Filho.
Osório Jací Plantão dos Santos. Pedro
Moreira Chagas, Raul d' Aünccurt
Sabe de Oliveira', Rosalrredo Dias
Nóra, Rui Gonçalves Maranduba, Sebastião Pinto de Avelar" e 'Tavírío
Vilaça Pinto, devendo a dotação (.01'respondente ser levada a crédito da.
Conta Corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as dísposíçôee
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de setembro
de 1945; 124.° da Independência e
57.0, da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.' 19.570 - DE 4 DE
SETEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

Presidente da República, usando
da. atríbuíçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonstittnção. e
nos têrmos do artigo 1.0, alinea n, do
O

Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abrtl
de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos vinte e
nove (29) cargos da classe E da carreira de Agente de estrada de ferro,
do extinto Quadro lI, do Mímstérto

DECRETO N.' 19.571 DE 5 DE
SETEMBRO DE 1945
Inclui no regime de administração pelo
Govêrno Federal as sociedades que
menciona, e dá outras providências

O Presidente da República, usando
da atribuição que. lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonatítuiçâc, e tendo
em vista o disposto nos arts. 4.° e 7.0
do Decreto-lei n.e 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.° do DecretoIeí n.c 5.661, de 12 de julho de 1943.
decreta:
Art. 1.0 Picam úncluídas no regime
de administração peio Govêrno Federal, a Emprêsa de Melhoramentos
Pirianito Límltada, com sede em Uraí,
no Estado do Paraná, e a Sociedade
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Anônima Nambei Tochi Kabushíkí
Kaisha, com 'sede em Tóquio, Japão, e
escritório em Urai, no Estado do Pa-

raná.
Art. 2.° A administração será exercida' na forma estabelecida pelo ar-ti-

go 4,° do Decreto-lei n.v 5.661, de 12
de julho de 1943, e reger-se-á pelas

normas e instruções que foram expedidaspelo Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Cumpre, ao administrador

nomeado recolher ao Banco do Brasil
S. A.. à conta de que trata o art. 2.°
do Decreto-lei n.c 4.166, de 11 de mar-

ço de 1942, todos os bens e direitos que
nas referidas emprêsas pertençam a
pessoas jurídicas de direito publico a
que alude G art. 1.0 do mesmo diploma, bem como a seus súditos - pessoas naturais ou jurídicas, domiciliadas no exterior.
Art. 4.° í!:ste decreto entrará em vi~
gor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as dispostçôcs
em contrário.
Rio de Janeiro. 5 de setembro de
1945, 124.° -da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
Apolônio Sales.

DECRETO N.? 19.572 - DE-5 DE SETEMBRO DE 1945
Retifica o art. 1.0 do Decreto n.o 19.258,
de 24 de julho de 1945

O Presidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o ,,).1''tígo 74. letra a. da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei TI.O 1.985, de 29
de janeiro de 19'4;0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o' artigo
primeiro (1.0) do Decreto número dezenove mil duzentos e cinqüenta e
oito (19.258), de vinte e quatro (24)
de julho de mil novecentos e quarenta e cinco (1945), que autorizou o cidadão brasileiro Policarpo Gondím a
pesquisar quartzo, pedras coradas e
associados no local denominado Sítio
Coírana, no distrtto de Brejinho das
Ametistas, município de Caetité, Esta-

do da Bahia, o qual passa a ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Policarpo Gondim a
pesquisar quartzo, pedras COl'RdaS c
associados no local denominado Sitio
Coirana, no distrito' de Brejinho das
Ametistas, munícípio de oaetité, Estado da Bahia, numa área de cinqüenta hectares (50 na», delimitada
por um quadrilátero que tem um vértice a mil cento e trinta e sete metros
(1.137. mj no rumo magnético de
onze graus e quatro minutos nordeste (11° 4' NE), do cruzamento da estrada Brejinho para Caculé com o -ao
Canabrava. e os lados, a partir dêsse
vértice, com os seguintes comprtmentos e rumos magnéticos: mil setecentos e trinta e dois metros (1.732 rm ,
norte (N); quatrocentos e quarenta e
sete metros' (447 nn. setenta graus
sudeste (70° SE); mil seiscentos e quatorze metros (1614 m) , dez graus sudoeste (10° SW); cento e quarenta
metros (140 rm , oitenta e seis graus
noroeste (86 0 NW).
Art. 2.° A presente alteração de
decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa, na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.° Ficam mantidas as demais
disposições dos artigos do referido decreto. que passam a fazer parte Integrante do presente:
Art. 4.° Revogam-se as dlsposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57. da
República.
ç

Q
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Apolonio

DECRETO N.? HL573 SETEMBRO DE 1945

Sales

DE

5

DE

Concede autorização para funcionar
como emprêsa de energia elétrica a
Emprêsa Fôrça e Luz de Urussanga
Ltda.

Não foi ainda publicado no "Diário
Oficial" por falta de pagamento.
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DECRETO N.' 19.574 - DE 5 DE
SETElVtBRO DE 1945
Autoriza o Cidadão brasileiro Abel Pereira Ramos a lavrar jazida de mármore no município de Mar -de Espanha, Estado de Minas Gerais.

-O Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de- 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

da

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Abel Pereira Ramos, a lavrar jazida de mármore em terrenos
localizados no imóvel Oriente, distrito e munícípto de Mar de Espanha,
Estado de Minas Gerais, nas duas seguintes áreas perfazendo vinte hectares e dez ares (20,lO ha) . Uma de
doze hectares e setenta e quatro ares
(12,74 haj , definida por um quadrilátero. que tcm ' um vértice situado à
distância de trezentos e vinte e três
metros (323 rm, no rumo magnético
cinqüenta e nove graus e quarenta
minutos noroeste (59° 40' NW), da
confluência dos córregos Oriente e da
Tapera, e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e sessenta
e nove metros (369 m) , doze graus e
quarenta e cinco minutos sudoeste
(12° 45' SW); quatrocentos e cinco
metros (405 m) , setenta e quatro
graus e trinta minutos noroeste (74°
30' NW); trezentos e dezoito metros
(318 mj , vinte e quatro graus e quarenta e cinco minutos nordeste (24°
45' NE); trezentos e quarenta e quatro metros (344 m) , oitenta e quatro
graus e trinta minutos sudeste (84 0
30' SE). Outra de sete hectares e
trinta e seis ares (7,36 ha) , definida por um pentágono irregular que
tem um vértice coincidindo' com o
ponto de amarração da primeira (Vl>J
área, e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e cinqüenta e
cinco metros (155 m) , onze graus e
trinta minutos noroeste (11° 30' NW);
trezentos e quarenta e nove metros
(349 m) , setenta graus nordeste (700
NE~; duzentos e vinte e seis metros
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(226 in), vinte e dois graus e trinta.
minutos sudeste (22° 30' SE); duzentos e oitenta e quatro metros (284 m) ,
setenta e sete graus sudoeste (770
SW); cento e sete metros (l07 m) ,
oeste (W). Esta' autorização é outorgada mediante as condições constantes
do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33,
34 e suas alíneas, além das segutntes e de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas nêste Decreto.

Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Municipio, em cumprimento do disposto do art. 63 do Código de Minas.
Art. 3.° Se O concessionário da. autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e -38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para' os fins da lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorteecâo de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Minístério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,00) .

Art. 7.0 Revogam-se as dísposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

A1Jolonio Saúes.
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DECRETO N.O 19.575 - DE 5 DE
SETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão
Lameirão Jünun
gila e associados
Pirai, Estado do

brasileiro Asitõnio
a pesquisar arno município de
-, J de Janeiro

o Presidente da República, usando
da atrrbuíçãc que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e' nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Lameirâo Júnior
a pesquisar argila e associados no lugar .denomínado Pínneiraí, no distrito de - Pinheiral, munícípío de Pirai, Estado daRia de Janeiro, numa
área, 'de cinqüenta e dois' hectares e
noventa e dois arec (52,92 ha) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a trinta e cinco
metros (35 m) , no rumo magnético
oitenta e oito graus sudoeste (881)
SW), do marco do quilômetro cento
e vinte e cinco rxm 125) da 'linha
da Estrada de Ferro Central do Brasil, no ramal de São Paulo, trecho
Barra do Píraí-Barra Mansa, e os
lados, a partir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e setenta
e cinco metros (275 mj , oitenta e
dois graus noroeste (820 NW); duzentos e cinqüenta metros (250 rm ,
setenta e cinco graus noroeste (75°
NW); duzentos e vinte metros (220
m) , setenta graus noroeste (70° NW) ;
cento e oitenta metros (180 m) , sessenta e quatro graus noroeste (64°
NW); cento e noventa metros (190
m) , cinqüenta e seis graus noroeste
(56° NW); cento e vinte metros (120
m) , cinqüenta e três graus noroeste
(530 NW); duzentos e quarenta metros (240 m) , quarenta e seis graus
noroeste (46° NW); cento e vinte e
cinco metros (125 m) , vinte e cinco
graus nordeste (25° NE); dois mil e
trinta metros '(2.030 m) , setenta e
dois graus sudeste (720 SE); sessenta
metros (60' rm , vinte e dois graus sudoeste (221) SW); seiscentos e quarenta e cinco metros (645 m) , oitenta e oito graus sudoeste (88°SW).
Art. 2.° Esta autorização é outcr-

gada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de qutnhentos e trinta cruzeiros (Cr$ 530.0P)
e será transcrito no livro próprio da.
Divisão de Fomento da Produção' Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GEJ;'ULIQ VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETQ N.' 19.576 - DE 5 DE
SETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro
Pisani Perrone a pesquisar
e associados, nos municípios
chuelo e Maruim, no Estado
gipe

Pascoal
calcário
de Riade Ser-

o Presidente: da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonstdtuíção e
nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985.
de 29 de janeiro de 1940 <Código de
~Unas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Pascoal Pisani Perrone a.
pesquisar calcário e associados numa
área de quinhentos hectares (500 ha I •
situada nos lugares denominados Urubu e Mata do Cabaú, nos distritos @:
municípios de Riachuelo e Maruím,
no Estado de Sergipe, e delimitada.
por uma linha poligonal, que tem
um vértice a mil duzentos e quarenta
metros (1.240 m)., rumo vinte e nove
graus noroeste (29° NW), do ponto
em que a linha da Viação Férrea
Federal Leste Brasileiro atravessa o
rio Sergipe, e. os lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: mil setecentos e cinqüenta metros (1. 750 fi), leste (E);
quatro mil 'metros (4.000m), sul
(S); oitocentos e cinqüenta metros
(850 rm, oeste (Wr, o trecho da.
margem esquerda do rio Sergipe' com-
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prcendído entre a extremidade dêste
último lado e o vértice ínicial,
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via aUR
tênttca dêste Decreto, pagará a taxa
'de cinco mil cruzeiros' (Cr$ 5.000,00)
e será transcrito no livro' próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministéric da Agricultura,
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de
1945, .124.° da Independência e 57.0
da República.
GEtULIO VARGAS.

Apolonio 'Sales.

DECRETO N.O 19.577 - DE 5- DE
SETEMBRO DE 19.45
Autoriza a Companhia Nacional de
Mineração e Fôrça a pesquisar cassiterita, columbita, molibdenita e
volframita no município de Encruzilhada do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29, de janeiro de 1940 (Código de Mínas) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Nacional de Mineração e Fôrça
a pesquisar cassiterita, columbíta,
molibdemta e vo1framita no lugar denominado Sanga-Negra, no distrito e
município de Encruzilhada do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, numa
área de quatrocentos e dezoítos hectares e oitenta e dois ares (418,82 haj ,
delimitada por um polígono mistàlineo, assim descrito: o primeiro (1.0)
lado é um segmento retilíneo que,
partindo do entroncamento das. estradas para Encruzilhada do Sul e
para Minas do cerro d'Arvore, com
rumo quinze graus e sete minutos sudoeste (15° 7' SW)', tem mil trezentos e trinta e um metros e vinte e

nova centímetros (1.331,29 m) de
comprimento; o segundo '(2.°) Iado.,
com setecentos e noventa metros e
setenta e cinco centímetros (790,75
fi), parte da extremidade do primeiro (1.0) com rumo vinte e dois graus
e três minutos sudoeste (22° 3' -SW) ;
o terceiro (3.0) lado, com mil metros
(l.000 in), parte da extremidade do
segundo (2.°) com rumo trinta e oito
graus e trinta e dois minutos sudoeste (38° 32' SW); o quarto (4.0 )
lado é um segmento retilíneo que, partindo da extremidade do terceiro
(3.°) lado, com rumo cinqüenta e um
graus e vinte e sete minutos noroeste
(51.° 27' NW), alcança a margem esquerda da estrada para Campinas; o
quinto (5.°) lado é a margem esquerda da referida estrada, num trecho
de quatrocentos metros (400 m) , contados na direção de Campinas, a partir da extremidade do último lado retilíneo descrito; o sexto <6.°) lado é
um segmento retilíneo com dois mil
setecentos e noventa metros (2790 m) ,
que parte da extremidade do quinto
(5.°) lado, com rumo oitenta e nove .
graus nordeste (89° NE); o sétimo
(7.°) lado é o segmento retilíneo que,
partindo da extremidade do sexto
(6.0) lado, com rumo quarenta e um
graus e trinta minutos nordeste
(410 3D' NE), alcança a margem direita da estrada para Mlnas-Cêrroâ'Arvcre: o último lado o trecho da
margem direita desta estrada compreendido entre a extremidade do último lado retilíneo descrito "e o vértice de partida.
Art. 2.° Esta autorização é -outorgada nos têrmcs estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorfzaçãc
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
quatro mil cento e noventa cruzeiros
(Cr$ 4.190.00) e será transcrito, no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de
1945; 124.° da Independência é 57.0 da
República.
ó
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DECRETO N.o 19.578 - DE 5 DE
SETEMBRO DE 1945
Autoriza os cidadãos brasileiros José
Manuel Claro Filho e Manuel da
Costa a pesquisar calcário e associaàos no municí'iJio de Scroecba,
Estado de 'São Paulo.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.935, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

DECRETO N.o H).579 -

DE 5 DE

SETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidaàãobTasileiro Moisés
LU1JiOn de Traia, a pesquisar minerio de terro no mwticipio de Castre,
Estado elo Paraná

O Presidente da' República, usando
da atribuíçáo que lhe confere o artag074, letra a, da Oonstátuiçâo e nos
térmos do Decreto-lei n,c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
"

nas), decreta:

Art. 1.0 Pica autorizado o cidadão
brasileiro Moisés Lupion de Traia, a
Ficam autorizados os cipesquisar. minério de ferro no local
dadãos brasileiros José Manuel Claro
denominado Morro-Pelado, no distrito
Filho c Manuel da Costa a pesquisar
e município de Castro, Estado do Paraná, numa área de oitenta e quatro
calcário e associados numa área de
hectares (84 ha) , delimitada por um
trinta hectares (30 ha) , situada no
retângulo, que tem um vértice a mil
sitio Boa Vista, distrito. de Salto de
setecentos e trinta metros (1.730 mi , no
Pírapora, município ele Sorocaba, Esrumo magnético trinta e quatro graus
tado de São Paulo, e delimitada por . noroeste" (34° NW), do quilômetro
cento e oitenta e seis mais trezentos e
um retângulo, que tem' um vértice na
dezessete metros (Km 186 + 317 rm da
confluência dos córregos da Pedreira
linha da Viação Férrea Paraná-Santae da Boa Vista, e os lados, que parCatarina, no trecho Itararé-Pontatem dêsse vértice, com setecentos e
Grossa, e os lados que divergem do
vértice considerado têm, a partir déle
cinqüenta metros (750 m) e rumo cinos seguintes comprimentos e rumos
qüenta e cinco graus noroeste (55°
magnéticos: setecentos metros (700 rm .
NW) .magnétdco, quatrocentos metros
setenta e sete graus sudoeste (77°
(400 m) , trinta e cinco graus norSW) ; mil e duzentos metros 0.200 m) .
treze graus noroeste (13° NW) .
.
deste (35° NE) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorArt. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
gada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
digo de Minas.
Art. 1.0

O título da autorização
que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (300,00) e será
transcrito no livro próprio' da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 3.° O título da autortzacâo 08
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de oitocentos e quarenta cruzeiros (Cl'S 840,00)
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Producão Mineral do MInistério da Agricultura.

Art. 4.° Revogam-se -as disposições
em contrário.

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.

Rio de Janeiro, 5 de setembro de
1945"; 124.° da Independência e 57.? d9

Art. 3.°

de pesquisa,

GETULIO

V f'.RGi'.S

Arolcnio Sales

República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N." 19.580 -

DE 5 DE

SETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Gentil
Pires Alves a pesquisar mica e associados no município de Itamarandiba,Estado de Minas-Gerais

509

tigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmoa do Decreto-lei n.v 1.9(;5. ele
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Batista Basso a pesquisar barttína em quatro (4) áreas
total .de trezentos e setenta e
o presidente da República, usando num
um
hectares, trinta e dois ares e
da atribuição que lhe confere o artio~tenta e um centiares (371,3281 ha) ~
go 74, letra a, da Constituição -e nos
situadas no distrito de Votuverava
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
município de Oêrro Azul, Estado d~
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
Paraná, e assim definidas: a primeidecreta:
ra (1. a) tem vinte e seis hectares
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
trinta e dois ares e oitenta e um cenbrasileiro Gentil Pires Alves a pesqui- ' tíares (26,3281 ha) , e é delimítada
sal' mica e associados numa área de
por un:a linha poligonal cujos lados,
cento e cinqüenta hectares (150 ha) , a partdr da confluência dos arroios
situada no lugar denominado SerraBom, J esus .e Boa Vista, têm os seNegra, dístrrto e munícípío de Itamaguintes comprimentos e rumos magrandíba, Estado de Minas-Gerais, e denéticos: novecentos e cinoüenta melimitada por um retângulo que tem um
tros (950 mj , setenta e sei; graus novértice entre as nascentes dos córregos
roeste (760 NW); trezentos e cínSumidouro e Cedro, e os lados que
qüenta metros (350 m) , vinte e seis
partem dêsse vértice têm três mil megraus sudeste (26° SE); duzentos e
tros (3.000 rr..) e rumo oitenta e quatro
setenta metros (270 m) ; setenta gra..ts
graus sudoeste (84° SVI) magnético,
nordeste (70° NE); cento e, cmqueuquinhentos metros (500 m) e rumo seis
'ta metros (150 m) , cinqüenta e dois
graus sudoete (6° SE) magnético.
graus sudeste (52° SE); trezentos.c
Art. 2,° Esta autorização é outorgada
cinqüenta e sete metros (357 m) , dez
nos têrmos estabelecidos no Código de
graus sudeste (10° SE); quatrocentos
Minas.
metros (400 m) , oitenta graus nordesArt. 3.° O título da autorízação da
te (80.° NE); trezentos e cinqüenta
pesquisa, que será uma via autêntica
metros (350 m) , dez graus noroeste
dêste decreto, pagará a taxa de mil e
(lOoJ NW); a segunda (2. a ) tem cento
quinhentos cruzeiros (CrS 1.500,00) e
e sessenta hectares (160 haj , e . e
será transcrito no livro próprio da Dídelimitada por um retângulo que
visão de. Fomento da Produção Mirretem um vértice a oítocemos metros
ral do Ministério da Agricultura.
(800 m) , rumo vinte e dois graus e
Art. 4.° Revogam-se as disposições
vinte e cinco minutos sudoeste (22 0
em contrário.
25' S"YV) magnético, da casa de OtáRio de Janeiro, 5 de setembro de
vio de Santos Castro, e os' lados. que
1945, 124.° da Independência e 5'1.' da
partem dêsse vértice, com mil e seisRepública.
centos metros (1.600 fi) e rumo sul
GETULIO VARGAS.
(S) magnético; mn metros (1.000 m)
Apdlonio Salles.
e rumo leste (EJ magnético; a terceira (3.ll.) tem cento e quinze hectares
(115 ha) , eé delimitada per um reDECRETO N.o 19.581 - DE 5 DE
tãngulo que tem um vértdce na conSETEMBRO DE 1945
fluencla dos córregos Boa Vista e
130m Jesus, e os lados que partem
Autoriza o cidadão brasileiro João n«;
desse vértice, com mil cento e cintinta Basso a pesquisar baritina no qüenta
metros (1.150 m) e rumo demunicípio de Cêrro Azul, Bstculo do
zessete graus nordeste (17° NE) magParaná.
nético, mil metros (1.000 rm e rumo
O Presidente da República, usando setenta e três graus noroeste (73° NW)
da atribuição que lhe confere o ar- magnético; a. quarta (4,U) e última
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ârea tem setenta hectares (70 ha) , é
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a dois mil metros
(2.000 m) , rumo sessenta graus noroeste (60° NW) magnético, da casa
de 'Otávio de Santos castro, e os lados que partem dêsac vértice, com
mil metros (LOOO fi, e rumo sul (8)

SW), da bifurcação da estrada de rodagem rjact-r.evras, e os lados dívergentes do vértice considerado têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e vinte metros
(220 m) , dezessete graus ,e trinta minutos sudeste (17° 30' SE); cento e
trinta e seis metros e seis cenüímetros 036,06 m) , setenta e dois graus
e trinta minutos noroeste (nO 30' NW) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

magnético, setecentos metros (700 m)
e rumo oeste (W) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nus termos estabelecidos
Código de 'Minas.
Art. 3.° O. título da autorização de
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesqutsa, que será uma via autêntica
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
dêste decreto, pagará a taxa de tremil setecentos e' vinte cruzeiros (Cr$
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
3.720,00) e será transcrito no livra
próprio da Divisão de' Fomento da . transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção MineProdução Mineral do Mínistérlo da
ral do Ministério da, Agricultura.
Agrtcultura ,

no

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de
1945, 124.° da .Independêncía e 57.° da
República.

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 19.582 - DE 5 DE
SETEMBRO DE. 1945

DECRETO N.o 19.533 - DE 6 DE
SETEMBRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José
Cândido Filho a pesquisar calcário
1W município de Lavras, Estado de
Minas Gerais.

Aprova o Regimento do Serviço di3 Documentação do Ministério do Trabalho, Insiústria e Comércio

o

Presidente 'da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do' Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código, de Minas) •. decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Cândido Filho' a pesquisar calcário numa área de três
hectares (3 .ha) , no lugar denominado Serra de Macaia, distrito de rjací,
município de Lavras, Estado de Minas Gerais, delimitada por um retângulo, que tem um vértice a seiscentos e trinta e oito metros (638 m) , no
rumo magnético trinta e seis graus
e quarenta minutos sudoeste (36° 40'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta:
'Arf- 1.0 Fica. aprovado o Regimento
do Serviço de Documentação do Mírústérlo do Trabalho, Indústria e Comércio que, assinado pelo respectivo
Ministro de Estado, com êste caixa
Art. 2.° :Ê:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas .as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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Regimento do Serviço de Dócnmentação do Ministério do Trabalho,
Indústria e üomércío
CAPíTULO I
DA, FINALIDADE

Art. 1.0 O Serviço de Documentação
do Ministério do Trabalho, Indústria
a Oomércío (S.D.T.), criado pelo Decreto-lei n.c 6.995, de 27 de outubro de
1944, diretamente' subordinado ao Ministro de Estado, tem' por finalidade a
coleta, guarda, coordenação e divulgação de textos, relatórios, dados estatísticos' e outros elementos relativos
à atividade do Ministério.
CAPíTULO H
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.0, O S.D.T. compõe-se de:
Seção de Documentação (S. D.)
Seção de Informações (S.I.)
Seção de Publicações (S.P., e
Biblioteca (B.).
Art. 3.°' As Seções e a Bíblíoteca
funcionarão perfeitamente articuladas,
em regime de mútua colaboração, sob
a orientação do Diretor do Serviço.
Art. 4.° O Diretor terá um secretário, escolhido dentre funcionários pú.blicos.
CAPíTULO IH
DA COMPET:ÊNCIA

Art. 5.° A S.D. compete:
I - coligir, ordenar, classificar,
guardar e conservar documentos, planos, relatórios, textos e dados estatisticose descritivos, filmes, fotografias
e discos referentes às . atividades do
Ministério;
U - reproduzir documentos existentes no seu arquivo, e rezer índices
de documentos existentes em outros
arquivos, que possam interessar à finalidade do S. D. ;
IH - organizar o fichário de re.Ierêncla de assuntos relacionados. com
as atividades do Ministério e prestar
Informações relativas ao mesmo; e
IV - coordenar os dados necessários à elaboração do relatório do Mínistro de Estado, de aeôrdo com as
Instruções que dêste receber.
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Art. 6.° A S~I. compete:
I - .prestar ao público informações,
esclarecimentos e instruções sôbre as
atividades do Ministério';
II ..,-- realizar campanhas publicitárias e divulgar matéria informativa
e noticiosa que contribua para maior
difusão de conhecimentos sôbre ás atividades do Ministério;
,
IH - fornecer aos órgãos oficiais
de difusão que os solicitarem, os elementos necessários ao desempenho de
suas atribuições, bem como encaminhar aos mesmos 'o noticiário das atividades do Ministério, cuja dívulgaç â o seja de interêsse;
IV - realízax exposições sôbre assuntos da.competêncía do Ministério; e
V - executar o serviço de referência
da legislação social.
Art. 7.° A S. P. compete:
I - elaborar e divulgar obras sôbre
assuntos da competência do Ministério, consideradas de ínterêsse público;
II - traduzir e divulgar obras estrangeiras que sejam julgadas de interêsse:
lU - elaborar e editar o "Boletim
do Ministério do Trabalho, Indústria'
e Comércio";
IV - editar publicações elaboradas
pelos órgãos do Ministério;
V - cooperar com os órgãos do Ministério encarregados de realizar concursos sôbre obras de Interêsse trabalhista; e
VI - promover a distribuição das
publicações editadas pelo, Ministério.
Art. 8.° A B. 'compete:
I - adquirir, registrar, classificar,
catalogar, guardar, conservar e permutar obras de ínterêsse para o Ministério;
U - organizar e manter em dia os
catálogos para uso do público eos cat1.logos auxiliares necessários aos seus
serviços;
UI - franquear as salas de leitura
e as estantes de livros e revistas às
pessoas interessadas;
IV - promover, por prazo determinado, o empréstimo de publicações, de
acôrdo com as instruções do Diretor;
V - orientar o leitor no uso da Biblioteca e auxiliá-lo nas pesquisas bibliográficas;
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XII - requísítar ou ordenar pagamentos e entregas de adiantamento;
XIII - distribuir e movimentar os
funcionários conforme as necessidades
do serviço, na forma da. legislação
vigente;
XIV - elogiar e nplícar penas discíplinares aos funcionários, inclusive a
de suspensão até 30 días, e propor ao
Ministro de Estado a aphcaçâo de penalidade que exceder de sua alçada;
XV - promover a admissão, trans-:
Ierência e melhoria de salário do
pessoal extranumerário, na forma da.
Iegislàçâo vigente;
XVI - distribuir, movimentar, eloCAPíTULO IV
giar, punir e dispensar o pessoal exDAS A'.CI:nB1JIçÓES DO PESSOAL
tranumerário, na forma da legislação
vigente;
Art. 9.° ·Ao Diretor do S. D. T.
XVII - expedir os boletins de mecompete:
recimento dos funcionários que lhe
forem diretamente 'subordinados;
I - administrar e representar
S. D. T.;
XVIII - determinar a instauração
II - corresponder-se, diretamente, de processo administrativo;
com autoridades públicas exceto com
XIX - antecipar ou prorrogar o
as dos Poderes Legfslatívo e Judiciário
período normal de trabalho, nos
têrmos da lei;
e Ministros de Estado;
III - assegurar estreita colaboração , XX - autorizar ou determinar a
dos órgãos do S. D. T. entre si e
execução de trabalhos fora da sede;
dêste com entidades públicas ou priXXI - organizar ou alterar a escala
de férias do pessoal que lhe for di-·
vadas que exercerem atividades -correlatas;
c
retamente SUbordinado e decidir sôbre
IV - resolver os assuntos relativos
as que lhe forem propostas.
às atividades do S. D. T. ou opinar
Art. 10. Aos Chefes de Seção e Binos que dependam _de decisão sublioteca compete:
perior;
I - dirigir o setor respectivo;
V - propor ao Ministro as proviII - orientar a execução dos serdências necessárias ao andamento dos
viços, determinar normas e métodos
trabalhos, quando não forem da' sua
de trabalho entre os elementos do
exclusiva competência;
respectivo setor;
VI - despachar pessoalmente com
In - distribuir tarefas pelos seus
o Ministro de Estado;
VII - reunir, pertõdtcamente, os subordinados e coordenar trabalhos;
Chefes do S. D. T. para assentar
IV - tomar as providências necesprovidências ou díscutdr assuntos de
sárias ao andamento dos trabalhos e
tnterêsse do serviço;
propor as que execederem sua conapeVIII - baixar portarias, instruç'õql têncía:
e ordens de serviço;
V - reunir, periodicamente, os -seus
IX - apresentar ao Mtnistro de
subordinados
para troca de sugestões
Estado o relatório anual do S. D. T.
sôbre o aperfeiçoamento das normas
e remeter uma via do mesmo à C. E.
e dos métodos, de trabalho;
do Ministério;
X - designar ou dispensar seus auVI --,- propor ao Diretor o elogio dos
xiliares imediatos e os respectivos seus SUbordinados e as penas discisubstitutos;
plinares que excederem sua compeXI'- conceder vantagens na .forma
têncfa etaplícar-Ihes as penas de adda lei;
vertência e repreensão;

VI -- cooperar com as demais bibliotecas 0.0 Serviço Público Federal:
VII - promover o conhecünento,
pelo público, do que se contém na
Biblioteca; e
VIII -- organizar e distribuir listas
bibliográficas eôbre assuntos de interêsse do Ministério.
Parágrafo único. A B. orientará a
organização das bibliotecas necessárias
aos demais órgãos do Mmteterto, si,tuadas 'no Distrito Federal, para elas
efetuando a aquisição, classificação e
catalogação das publícaçôea.
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VII - "expedir os boletins' de merecimento dos funcionários que lhes
forem diretamente subordinados;
VIII ~ antecipar ou prorrogar por
uma hora o período normal de trabalho; e
IX - organizar e submeter à aprovacão do Diretor a escala de férias
do ~ pessoal que lhes fôr subordinado.
bem como as alterações subseqüentes.
Art. 11 Aos demais servidores. sem
funções especificadas neste regimento,
íncumbe executar os trabalhos. que
lhes forem determinados pelos seus
superiores imediatos.

DA LOTAÇão

Art. 12 O 3.D. T. terá a lotação
aprovada em decreto.
Parágrafo único. Além dos funcionários constantes da lotação, o a.D.T.
poderá ter pessoal extranumerário.
CAPíTULO VI

no

HORÁRIO

Art. 13 O horário normal de tra,
balho será fixado pelo Diretor. reg.
peitado o número de horas semanais
ou mensais estabelecido para o Serviço Público Civil.
Art. 14 O Diretor não fica sujeito

a ponto. devendo, porém, observar o
horário fixado.
CAPíTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 15 Serão substituídos, automátieamente, em suas faltas e impedimentos eventuais até 30 dias:
I -
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blioteca .poderão desdobrar-se em turmas.
Art. 17. Nenhum servidor" poderá
fazer publicações e conferências. ou
dar entrevistas sôbre assuntos que se
relacionem com a organização e as
atividades do S.D. T .;-sem autorização
escrita do Diretor.
Art. 18. Poderá haver um servidor
ou turma ao qual competirá promover
medidas preliminares necessárias à admínístraçâo do pessoal, material. orçamento e comunicaçôes, funcionando
articulado com o D. A. do Ministério e observando as normas e metodos de trabalho por êate prescritos.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de
1945. -

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N,' 19.584 DE 6 DE
SETEMBRO DE 1945

Suprime cargo extinto

O Presidente. da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea" n. do Decreto-lei n.03.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo de
Guarda-Mor, Padrão 18 do Quadro Suplementar do Mímstéric da Fazenda,
vago em virtude da aposentadorta de
Antônio José da Silva Néri ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art.. 2.° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
"Rio de Janeiro, 6 de setembro de
1945. 124.0 da Independência e 57.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

O Diretor, por um dos Chefes

de Seção ou da Biblioteca, de sua indicação: e
II - os Chefes de Seção e da Biblioteca, por funcionários designados
pelo Diretor, mediante indicação da.'
Chefe respectivo.
CAPíTULO

VIII

A. de Sousa Costa.

DECRETO

N.O 19.585 DE
SETEMBRO 'DE 1945

10 DE

Dispõe sôbre a lotação numérica do
Ministério da Guerra.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. Mediante "Instruções de
Serviço" do Diretor, as Seções e a BíCÓI. de Leis -- Valo VI

Ainda não foi publicado no "Diário
Oficial".
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DECRETO N.o 19.586 - DE 10 DE
SETEMBRO DE 1945
Altera a' Taõela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista do
Serviço do Patrimônio da União e
Delegacias do Ministério da Fazenda.

o Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço ,de
Patrimônio da União e Delegacias do
Ministério da Fazenda.
Art. 2.° As funções de assistente
jurídico a que se refere êste Decreto
serão preenchidas, mediante prova de

habilitação a ser realizada pelo Departamento Administrativo do Serviço.
Público.
Art. 3,0 A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil cruzeiros) anuais, correrá, no período de 1.0 de setembro
a ,31 de dezembro do corrente ano, à
conta do crédito suplementar, aberto
pelo Decreto-lei n.c 7.945, de 10 de
.
setembro de 1945.
Art. 4.° aste Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa CoBt«.

MINIS~RIO

DA FAZENDA

SERVIÇO DO PATRThIÔNIO DA UNIÃO E DELE GACIAS
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--

00

Número
Séries funcionais

Referência

Tabela

funções

I
-

1
1
1
1

----

Séries funcionais

de

Referência

Tabela

Número

I

-

s

I

funções

• de

~

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO .ATUAL

I

ASSistente Jurídico

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

4

-

-

XX
XIX
XVIn
XVII

I

Ordinárlà.
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

Ordínáría

2
2
2
2
3
3

----14

~
~o

~

Assistente Jurídico

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

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

XXII
XXI
XX
XIX

xvrn
XVII

I

I

-

'"
'"

516

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.' 19.587 - DE lO DE
. SETEMBRO DE 1945
Transfere dependências do Instituto
de Fermentação do Centro Nacional
de Ensino e Pesquisas Agronômicas,
do Ministério da Agr~d14lt'i?ra, situadas no Estado do: Rio' Grande do
Sul
'

Art. '2.° Revogam-se as disposições
em contrário."
Rio .de Janeiro, 10 de setembro de
1945, 124.° da Independêacía e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

O Presidente da República, usando'

da atribuição que lhe confere o arügo 74, letra a, da' Constituição, decreta:
.
Art. 1.0 Ficam transferidós do município de Marcelíno Ramos para Pôrto
Alegre e de Pôrto Alegre para Pelotas,
no Estado do Rio -Grande tco Sul, o

Pôsto de Análises: de Vinhb e a Subestação de Enologia; respec'avamente,
ambas dependêneiaa dó Instituto de
Permentaçâo, do Serviço 'Nacional .re
Pesquisas Agronômicas, do centro Na-

cional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, do MÚÚstério da Agricultura.
Art. ·2.° f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas . . .s dleposíçóes em contrário.
Rio de .raneíro.rtu de setembro de
1945, 124.°' da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.588 ~ DE 19 DE
SETEMBRO DE 1945

DECRETO N.o 19.589 -

DE 10 DE

SETEMBRO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da," Constituição e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de"'14 d:é>, abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo, em comissão, de Professor, padrão
I, do Quadro Suplementar' do Ministério da Agrtculturá, vago em virtude
da transferência de ala vo Prates para.
cargo de carreíra, devendo a dotaçàc
correspondente ser levada a .credito da
Conta Corrente dá 'Quadro Permanente do referido' Mínistérlo ,
Art."; 2. Revogam-se' as disposições
em, contrário.
Rio 'de Janeiro, lO, de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
Q

GETULIO V AROAS.

Apolcmio Sales.

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo .74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do art. l.0,. alínea n, do Decreto-lei n.c 3.195, :dé 14 :d~ abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe B, da carreira de Observador Meteorológico, do Quadro Suplementar' do Ministério da Agricultura, vago em virtude do falecimento de
Marcelino Rodrigues de Mesquita, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente do
Quadro Permanente do referido' Ministério.

DECRETO N.o 19.590 -

DE 10 DE

SETEMBRO DE 1945
Suprime cargos provisórios

a Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe contere o artigo 74,letra a, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-te; n." 3.195, de 14 de abril de
1941;. decreta:
Art .. ·,).o Ficam
da 'classe H da
do Quádro único
- do Ministério

suprimidos 2 cargos,
carreira de Médico,
- Parte Permanente
do Trabalho, Indús-
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tría e Comércio, vagos em virtude 'de
nomeação para outro cargo de Gilberto
s{nyal "F,~:ria e Adele Nascimento, devendo a. dotação correspondente ser .levada a' Cl:é,ciit:o da: Ccnta-Oorrente dos
mesmos Quadro e' Parte do referido
Ministério.
'Art. 2.° Revogam-se as disposições
contrário.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de
1945,'_:124.° da Independência e 57~0 da
República.

em

. GETULIO VARGAS.

Alexandre -Marcondes Filho.

DECRETO N.' 19,591 - DE 10 DE
.
SETEMBRO· DE 1945
Autoriza o cidadão' brasileiro Marcelo
de :Miranda Tôrres a' pesquisar ioeidas de. rccnas Óoetumínoaos e pirobetuminosas - classe IX - no município de Tremembé, comarca de
Taubaté, Estado de São Paulo.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra' a, da Constituição, e nos
têrmos dos Decretos-leis ns , 1.985, dé
29 de janeiro de 1940
(Código de
Minas), 3.236, de 7 de maio de 1941,
e 5.247, de 12 de fevereiro de 1943;
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Marcelo de Miranda Tôrres
a- pesquisar jazidas de rochas betumínoses .ev plro-betumínosas - classe 'IX '- numa área devsetecentos e
sessenta e um hectares e vinte ares
(761. 20 ha) , situada no distrito e municípío de 'I'remembé, comarca de
'r'auoaté.. Estado de São Paulo, delímitadapor um polígono que' tem um
vértice no pontilhão de concreto ar-.
mado -'sítuadocna estrada vnóva Taubaté-Tremémbé sôbre o ribeirão do
Moín~o, -e',cuJ?S . -Iados a partir dêste
vértice têm -os-eegumtcs .comprtmentos e' rumós-megnétãcos: quinhentos e
cinqüenta metros . (550 m) cinqüenta
e um graus e ti-'"í!)ta minutos nordeste
(51° 30' NE). cento e cinqüenta e três
metros (153 m) -cínqüenta e cinco
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graus noroeste (55° NW), oitenta e
quatro metros (84 m) vinte e nove
graus nordeste (29° NE), cento e quarenta e trés metros (143 m) setenta
e seis graus nordeste (76° NE), duzentos e setenta metros (270 m) vinte
e sete graus e trinta minutos nordeste (27 0 30' NE), duzentos e oitenta
metros (280 m) quarenta e nove graus
nordeste (49° NE), cem metros
000 rru
leste (E), mil metros
(1. 000 m) sessenta e quatro graus
sudeste (64° SE). dois mil setecentos
e trinta metros (2 ~ 730 m) trinta a
oito graus e quarenta e cinco minutos
. nordeste (38°45' NE). mil" setecentos
e .ottenta metros . (L. 780 mj etnte e
um :gràus noroeste -(21 0 NW) .. qúatro
mil e duzentos metros (4.200 m) cinqüenta e um graus sudoeste tetv SW),
mil .quinhentos e cinqüenta metros
(1.550. rm sete graus sudoeste (70 SW) ,
trezentos e sessenta metros (360 mj
trinta e um graus sudeste' (31° SE),
trezentos e oitenta metros (380 rn)
cinqüenta e nove graus -nordeste
(59? NE). Da .ái-ea delimitada' pelo
perímetro assim. definido está excluída
a área de 'sessenta .hectares e cínqüenta. ares (60.50 ha): 'denominada Sitio
dos Costas e manifestada pela Companhia 'Nacional de óleos Minerais
Sociedade Anônima, registrada no
livro próprio da' Divisão de Fomenta
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura a ns. 16v. e 17, sob .número de ordem 913 e que assim se
define, de acôrdo coma escritura pública de transmissão de imóveis lavrada no 11.° Oficio de Notas da cidade de 'I'remembé: "dividindo de um
lado com terras que foram de Pedro
João Leonardo Sheffals, de outro lado
com propriedade então pertencente a
João Batista da Silva, fazendo fundo
com o rio Paraíba: e havida de Manuel Alves da Silva e sua mulher e
outros pela transcrição n.o 5.235 do
aludido Registro, e a outra parte dêsse
terreno havida de José Inácio dos
Santos e sua mulher, e outros conforme transcrição D.O 4.858 nos mesmos
bairro e sitio, cujos limites ao tempo
da aquisição' eram: de um lado, terras
de Pedro João Leonardo Sheffals, de
outro propriedade de João Batista da
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Silva e os fundos o rio Paraíba

outro lado

o

e de

terreno anteriormente

descrito, formando ambos uma' só pro-

priedade com a área de vinte e cinco
alqueires mais ou menos".

Art. 2.° Esta autorização de pesquisa, que tem por título êste decreto,
é válida por dois (2) anos, a contar"
da data da publicação do mesmo, e
conferida nas condições estabelecidas

no art. 8.°, do Decreto-lei n.? 3.236,
de 7 de maio de 1941.

Art. 3.° A presente autorização, observado o disposto no art.. 16 do Decreto-lei. n.c 3.236, de 7 de maio
de 1941', caducará se o concessionário
infringir o disposto no art. 13 do referido Decreto-lei e será anulada, nos

têrmos do art. 15, se o concessionário
infringir o n.? I do art. B.o, ou não
se submeter às exigências de físcalízaçâo previstas no . Capítulo VI do
Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de janeiro
'de 1940 (Código de Minas) .
Art. 4.° O título a que alude o
art. 2.° dêste decreto pagará a taxa
de Cr$ 3.810,00 (três mil oitocentos e
dez cruzeiros) de acôrdo com o art.. 1.7
do Decreto-Iaí n.c 1.985, de 29 de [àneiro de 184.0 (Código de Minas), modificado pelo art. 1.0 do Decreto-lei
TI.o 5.247, de 12 de fevereiro de 1943.
• Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de setembro
de 1945, 124.° da Independência e
57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.

DECRETO N.o 19.592 - DE 10 DE
SETEMBRO DE 1915
A. 7~toriza a Compcnhia ]V acione} de
óleos Minerais S. A. a pesquisar
ja-::;idas ele rochas betuminosas e

pirc-beturninoeas - classe IX - nos
murucipioe de Tremembé e Taubate da comarca de Taubaté, Betado de São Paulo

O Presidente da República, usando
da atribuição .que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da' Constituição, e nos
têrmos dos Decretos-leis 11S. 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
l\mnáS), 3.236, de. 7 de maio de 1941,
e 5.247, de 12 de tevereíro de 1943,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Compa.,
1111i ô, Nacional -de óleos Minerais S. A.
a pesquisar jazidas de rochas betumí.,
nosas e píro-betuminosas - classe IX
.:- numa área de setecentos e quatro
hectares (704 na) situada nos muní-,
cipioe de 'I'remembé e Taubaté da
comarca de Taubaté,Estado de São
Paulo, delimitada por um polígono
mistílíneo que tem um vértice situado no centro do pontilhão na estrada nova 'I'aubaté-Trcmembé sôbre v,
ribeirão do Moinho, e cujos lados a
partir dêete vértice assim se definem:
oitocentos e oitenta metros (880 m)
de comprimento e rumo de sessenta e
seis graus e quarenta minutos noroeste (66° 40' NW) magnético, mil
quatrocentos e setenta e cinco metros
(1.475 mj de comprimento e rumo de
quarenta e t.rês graus e trinta e um
rrnnutcs noroeste (43° 31' N"\iV) magnétíco, mil quatrocentos e setenta metros (1.4~1O f i ) de comprimento e
l'UD.l0 de oitenta e quatro graus sudoeste (84°, SW) magnético, mil oitocentos c setenta metros (1.870 111) de
comprimento e rumo de quatro graus
noroeste (4° NW) magnético, até um
ponte situado na margem direita do
rto Paraíba: dai, seguindo para juS2.nt8 sempre pela margem dtreíta do
referido rio até a sua confluência com
o ribeirão do Judeu; dai prosseguindo com uma reta de mil novecentos e
noventa metros (1,990 m) de comprimento e rumo de setenta e nove
gl'O,US e dez minutos sudeste ($9° 10'
SF,)magnético até a confluência dos
ribeirões do Moinho e das Pedras;
daí seguindo por êste último até o
seu cruzamento com a estrada nova
Taubaté-Tremembé e dai, finalmente, seguindo por esta estrada até o
ponto de partida, num percurso de
dois mil trezentos e sessenta metros
(2.360 m) medidos pelo eixo da estrada.
Art. 2.° Esta autorização de pesquisa, que tem por título êste Decreto,
é válida por dois (2) anos, a contai
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da data dà publicação do mesmo, e
conferida nas condições estabelecidas
no art. 8.° do Decreto-lei n.? 3.236,
de 7 de maio de 1941.
Art. 3.° A presente autorização, observado o disposto no art. 16 do Decreto-lei n.v 3.236, de 7 de maio de
1941, caducará se a
concessionária
infringir o disposto no art. 13 do referido Decreto-lei e será anulada, nos
têrmos do art. 15, se a concessionária infringir o n.c: I do art. 8.°, ou
nõo se su bmeter às exigências de fiscalização previstas no Capitulo VI do
Decreto-lei n.c 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas) .
Art. 4.° O título a que alude o artigo 2.° dêste Decreto pagará a taxa
de Cr$ 3.520,00 (três mil quenhentos
e vinte cruzeiros) de acôrdo com o
art. 1'1 do Decreto-lei D.O 1.985, de
2~ de janeiro de 1940 (Código de Mínas), mcdíf'ícado pelo art. 1.0 do Decreto-lei n." 5.247, de 12 de fevereiro
de 184.3.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de
1945, 121.° da Independência e 57.° da
.República..
GETULIO

VARGAS.

Agamemnon Magalhães,.

DECRETO N.' 19.593 - DE 11 DE
SETEMBRO DE 1945
Autoriza SUbstituição de "Obrigações
de Guerra". de valor nominal inferior a Cr$ 1. 000,00 por titulas da
mesma espécie dos valores de CrS

1.000,00 ou

c-s

5.000,00.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a substituição de "Obrigações de Guerra" de
valor nominal inferior a ors 1.000;00
por títulos da mesma espécie do valar nominal de Cr$ 1. 000.00 ou de Cr$
5.000,00, mediante requerimento do
Interessado à Caixa de Amortização.

Parágrafo único. O pedido de substituíçâo, uma vez instruído pela Caí-

xa, será submetido a decisão da Junta.
Administrativa.
Art. 2.° Os titulas SUbstituídos serão Imediatamente cancelados para
posterior incineração.
Art. 3.° A Caixa de Amortização
baixará as Instruçoes que se tornarem
necessárias à execucâc dêste Decreto.'
Art. 4.° O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.0.19.594 - DE 12 DE
SETEMBRO DE 1945
Cria uma Embaixada na União das
Repúblicas Soviéticas Socialistas
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere (I artigo 74, letras a e b, da Oonetdtuicào e
nos têrmos do art. 13. do Decrero-leí
D.O 791, de 14 de outubro de 19:38 decreta:

Art. 1.° Fica criada uma Embaixada
na União das Repúblicas Scvletácas
Socialistas, com sede em Moscou.
Art. 2.° :E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacão.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de
1945, 124.° da Independência e tl7.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

P. Leâo Veloso.

DECRETO N.o 19.595 - DE 12 DE
SETEMBRO DE 1945
Declara de utilidade pública a F11ndação Imperatriz D. !daria [.eopold.ina

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Fundação
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DECRETO N.' 19.597 - DE 12
DE SETEMBRO DE 1945

Imperatriz D. Maria Leopoldina, com
sede na Capital do Estado .de 8;10
Paulo, a qual satisfaz as exigências
do art." 1.0 da Lei n.v 91, de 28 de
agôsto de 1935, e usando da atribuição
que lhe confere o art. 2.0 da citada
lei decreta:
Artigo único. t: declarada de utilidade ,pública, nos têrmos da mencionada lei, a Fundação Imperatriz Dona
Maria Leopoldína, com sede 'na Capital do Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de
1945, 124.°'da Independência e .57.° da
República.

Concede autorização para tuncumar,
como emprêsa de energia elétrica. à
Emp1'êsa de Eletricidade de Lagoa da
Prata.
O

Presidente da República, usando

da. atribuiçâo 'que lhe confere o artigo

74, alínea a, da Constituição, e tendo
em VIsta o disposto no Decreto-lei número 938, de 8 de dezembro de 1938. e
o que requereu a Emprêsa de Eletricidade de Lagoa da Prata, decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Emprêsa de
GETULIO VARGAS.
Eletricidade de Lagoa da Prata, 'Com
sede na cidade de Lagoa da Prata, ESAgamemnon Magalhães.
tado de Minas Gerais, a autorização
para funcionar como emprêsa de energia elétrica de que trata o Decreto-lei
n.? 938, de 8 de dezembro de 1938,
DECRETO N.' 19.596 - DE 12 DE
cando a mesma obrigada, para os seus
SETEMBRO DE 1945
objetivos, a satisfazer integralmente
as exigências do Código de Águas (DeDeclara sem efeito os Decretos númecreto n.? 24.643, de 10 de julho de 1934)
TOS 19.039 a 19.042, todos de :~9 de
leis subseqüentes e. seus regulamentos,
junho de 1945.
sob pena de revogação do presente
-,
O Presidente da República, usando' ato.
da atribuição que lhe confere' o arArt. 2.° O presente Decreto entra
tígp 74, letra a, da Constdtuíção nos
em vigor na data da sua publicação,
têrmos do Decreto-lei TI.o 1.985, de :'9 revogadas as disposições em contrárfo.
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
Rio de Janeiro, 12 de setembro de
e tendo em vista o que consta do pro194~, 124.0 da Independência e 57.0 da
cesso n.? S.C. 3L545-45 da SecretaRepública.
ria do Estado da Agricultura, deGETULIO VARGAS.
creta:
Apolonio Sales.
Art. 1.0 Ficam sem efeito as autorizações conferidas ao cidadão brási1eiro Eduardo Simonsen pelos DecreDECRETO N.' 19.598 - DE 12 DE
tos números dezenove mil e trinta e
SETEMBRO DE ,945
nove (19.039) a dezenove mil e quaRenova
o Decreto n. Q 12.289, de 22 de
renta e dois (19.042). todos de vinte
abril de 1943
e nove (29) de, junho de mil novecentos e quarenta e .cinco (945) para
O Presidente da República, usando
pesquisar turfa e associados no munida atribuição que lhe 'confere o' arcípio de Resende,Estado do aio de
tigo 74;, letra a, da Constituição e nos
Janeiro.
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
Art .: 2.° Revogam-se as disposições de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
em .contrárío ,
ã-

e

Rio de Janeiro, 12 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

e,

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Maria Ootta, em renovação à autorização que lhe foi concedida pelo Decreto número doze mil .
duzentos 'e oitenta e nove (12.289),
de vinte e dois (22) de abril de mil
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novecentos e quarenta e três (1943).
a pesquisar minérios de manganês e
associados em terrenos localizados no
lugar denominado Fundão. no distrito e município de Rio Piracicaba, Estado de Minas Gerais,' numa área de
quarenta e quatro hectares (44 ha) ,
definida por um polígono. que tem
um vértice situado na barra do córrego Volta do Fundão no rio Piracicaba, e os lados, a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnétícoa: trezentos e dezessete metros e· cinqüenta centímetros
(317,50 mj , vinte e três graus e trm·ta minutos noroeste (230 30' NW);
duzentos e noventa e dois metros e
cinqüenta centímetros (292,50 mj ,quarenta e oito graus nordeste (480 NE);
trezentos e noventa e dois metros e
cinqüenta centímetros (392.50 m) , ,
trinta e seis graus e trinta minutos
nordeste (360 30" NE) ~. quinhentos e
trinta e cinco metros e cinqüenta centímetros (535,50 m) , oitenta graus sudeste (800 SE); duzentos e noventa e
dois metros e cinqüenta centímetros
(292.50 fi), Vinte e três graus e trinta minutos sudoeste (230. 30' SW);
trezentos e trinta metros (330-m), vinte e um graus sudoeste (210 SW) ; trezentos e trinta e dois metros e cinqüenta centimetros (332,50 m) , oitenta e um graus noroeste (810 NWY;
trezentos e quarenta e cinco metros
(345 tn) , cinqüenta e oito graus sudoeste (580 SW).
Art. 2.0 Esta .autorlzaçâo é outorgada nos têrmos éstabelecídoa no Códígu de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêatre Decreto, pagará a taxa de qua.trocentoa . e quarenta cruzeiros ic-s
440.00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção- Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de
1945. 124.0 da Independência e 57.0 da
República.

DECRETO N.' 19.599 - DE 12 DE
SETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Roberto
Manuel de OHveira Chagas a la~
nror jazida de ilmenita e csscceedos no município de. Serra, Estado
do Espírito Santo ~

O Presidente da República. usando
da atrfbuiçào que lhe confere o. artigo 74, letra a, da Oonstátuíção e nos
têrmos do Decrete-lei n." 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Roberto Manuel de Oliveira Chagas a lavrar jazida de nmenita e associados localizada no lugar
denominado Jacareipe, no distrito de
Caraplna, município de Serra. Estado
do Espírito Santo. numa área de trinta hectares e sessenta e nove ares
(30.69 ha) , defínida por um polígono
irregular, que tem um vértice situado à distância de mil e dezessete' metros '(1.017 rru , no rumo magnético
. dezenove graus e quarenta minutos
nordeste (190 40' NE), da ponte sôbre o rio Jacareípe, na rodovia Vitória-São Mateus, e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e trinta e sete metros (237 m) ,
cinqüenta e nove graus e quinze minutos noroeste (590 15' NW); mil
cento e trinta e cinco metros (1.135 mj ,
vinte e nove graus nordeste (290 NE) ;
duzentos e trinta e três metros (233
m) , setenta e seis graus sudeste (76()
SE) ~ mil duzentos e doze metros
(1.212 mj , medidos pela citada rodovia no rumo de Vitória. até o vértice
oude partida. Esta autorização
torgada mediante as condições COllStantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos arts. '"&2,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização .ríca obrigado a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei, os
trffiutos oue forem devidos à União,
ao Estadõ e ao .Municipio, em cumGETULIO. VARGAS.
primento do disposto no. art. 68 do
Código de Minas.
Apolonio Salles.
é
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Art. 3.0
torização
obrigações
rízacâo de

Se o concessionário da aunão cumprir qualquer das
que lhe incumbem, a autolavra' será declarada cadu-

ca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.

Art. 4,° As propriedades vizinhas
estã-o sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de

Minas.
Art. 5.°

O concessionário da auto-

rização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminadàs no

art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra .terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o paga-

mento da taxa de seiscentos e vinte
cruzeiros cors 620,O(}).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J anelro, 12 de setembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.? 19.GOO -

DE 12 DE
S.ETEMBRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro
de QueiToz' Lima a, lavrar jaz'idas de
turfa no mamicipio de 11,:lacaé, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei u.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado' o 'cidadão
brasileiro Pedro de Queiroz Lima a
lavrar jazidas de turfa em terrenos
situados no distrito de Barreto, município de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, nas três (3) seguintes áreas,
perfazendo duzentos e vinte e um
hectares (221 ha) . Primeira (l.a)
área, de noventa e cinco hectares (95

ha) , situada no lugar denominado
Engenho da Praia, definida por um
retângulo que tem um vértice situado à distância de quarenta' metros
(40 m) , com orientação magnética
sessenta e dois graus sudeste (62° SE)
do quilômetro duzentos ~ trinta e três
mais noventa metros (Km 233 + 90
m) da 'I'he Leopoldina Railway Co.,
Ltd., linha do litoral, e os lados divergentes dêsse vértice com os seguintes
comprimentos e orientações magnéticas: novecentos e cinqüenta metros
(950 rru , vinte graus nordeste (20 0
NE) e mil metros (1.000 m) , setenta
graus sudeste (70 0 SE). Segunda (2. a )
área, de trinta e seis hectares (36 ha) ,
situada no lugar denominado Oorgutnho e definida por um retângulo que
tem um vértice situado à distância de
quatrocentos e oitenta metros (480 m)
com orientação magnética oitenta e
dois graus sudeste (320 SE) do quilômetro duzentos e trinta e cinco
(Km 235) da referida estrada e os
lados divergentes dêsse vértice os
comprimentos e orientações magnéticas seguintes: quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) , vinte graus
e trinta minutos sudoeste (20 0 30'
SW) e oitocentos metros (800 mj , sessenta e nove graus e trinta minutos
sudeste (68 0 30' SE). Terceira (3. a )
área, de noventa hectares (90 ha) , situada no lugar denominado Cabiúnas,
definida por um retângulo que tem
um vértice situado à distância de quinhentos e trinta metros (530 mj , 'com
orientação' magnética quarenta graus
sudeste (40 0 SE) do quilômetro- duzentos e trinta e seis (Km 235) da
estrada citada, e os lados divergentes
dêsse vértice os seguintes comprimentos e oríentacões magnéticas: novecentos metros (900 m) , vinte graus
nordeste (20 0 NE) e mil metros
(1.000 m) , setenta graus sudeste (70 0
.SE). Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 23 do Código
de Minas e dos artigos 32. 33 e 34 e·
suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas nêste decreto.
Art.2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
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tributos que forem devidos à Uníâo,
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do CÓ..,
digo de Minas.

,10'

Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4,° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de -solo e
sub-solo para os fins da lavra, na
forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.

Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
artigo 71 do mesmo Código.
Art. 6,° A àutorízacão de lavra terá P01' título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Dívísão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa da dois mil duzentos
e dez cruzeiros (C1";> 2.210,0,)) .
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.'
GETULIO· V l'IRGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.? 19,601 -

DE 12 DE

SETEMBRQ DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Otávio
vraaemro Coimbra a taoror jazida
'i de caulim. e associados no município de Mar de Espanha, Estado de
.Minas Geroie.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Otávio Valdetaro Ooímbra
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a lavrar jazida de caulím e associados
localizada na Fazenda Belo Monte,
distrito e município de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, numa
área de quatro hectares, vinte e seis
ares e vinte e cinco centíares (4,2625
ha) , delimitada por um paralelogramo, que tem um vértice situado à distência de trezentos e oitenta e um
metros e sessenta centímetros (381,60
m) , rumo magnético cinqüenta e oito
graus e vinte e quatro minutos nordeste (58° 24' NE), do canto noroeste (NW) da sede da referida fazenda,
e os lados divergentes dêese vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e setenta e 'cinco metros (275 m) , 'leste (E); cento e
cinqüenta e cinco metros (155 m) ,
norte (N). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artigos 32, 33
e 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo
. Código, não expressamente mencionadas nêsta decreto.
Art. ,2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
corres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimente do disposto no arü. 08 do Código dei Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe Incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 33 do Código de- Minas.
Art. '4.° As proprtedades vízmhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-sola, para os fins da lavra, na
forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Mj.nas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamenta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
artigo 71 do mesmo Código.

Art. 6.° A autorização de lavra terá por .título êste decreto, Que será
transcrito no livro próprro da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros rc-s 600,00).
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Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.o 19.602
DE SETEMBRO DE 1945

DE

13

4provou o Regulamento Geral dos
Parques de Motomecanização

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, de-

creta:

.

Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento Geral dos Parques de Motomecanização, que com êste baixa, assinado pelo General de Divisão Pedro
Aurélio de Góis Monteiro, Ministro
de Estado da Guerra.
Art. 2.°0 presente dec~eto entra
em vigor 'na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
'
Rio de Janeiro, 13 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0

da. República ..
GETULIO

VARGAS.

P. Góes Monteiro.

REGULAMENTO GERAL DOS
PARQUES DE MOTOMECANIZAÇÃO·
TíTULO I
GENERALIDADES

Art. 1.0 Os Parques de Motomecanízação subordinam-se técnica e adIâo de manutenção, dotados de equtpamentos necessários ao recondícíonamento do material automóvel, de
pessoal especializado, civil e militar,
capaz das mais delicadas reparações
e de instalações para armazenagem
e suprimento de peças e conjuntos
sobressalentes necessários aos seus trabadhoa.: Constituem os escalões superiores do' serviço de manutenção do
material automóvel do Exército.

Os Parques têm por finalidade:
Em tempo de paz:
1) satisfazer, nas melhores condições econômicas, aos programas de
trabalho 'que lhes forem impostos e
que compreenderão, em principio, a
recuperação do material de motomecanízaçâo, as reparações de veículos,
conjuntos e subconjuntos que por sua
complexidade, escapem às atribuições
dos escalões inferiores e à fabricação
de peças isoladas ou conjuntos ,ele,:,
mentares que, a juízo da Diretoria de
Motomecanização, forem considerados
essenciais às condições econômicas da
manutenção; eventualmente, compreenderão estudos de tipos, transformações de material, fabricação de protótipos e estudos de produção e montagem, de acôrdo com. as diretivas
emanadas da Diretoria de Motomecanização;
2) preparar, sob os aspectos de material e, pessoal, um quadro ravorévet
ao cumprimento das missões eventuais
que, em estado de guerra, lhes forem
impostas.
a)

Em tempo ~e "guerr~:,
cumprir as rmssoes . normais e
eventuais que lhes forem determinadas, empregando os meios correntes
de que dispõem e os recursos especiais que forem postos à sua disposíção, bem como as reservas previamente eonstdtuídas, na forma das instruções vigentes;
2) manterem-se em condições de,
com um mínimo de prejuízo para as
suas finalidades normais, adaptaremse- ràpidamente ao cumprimento de
programas eventuais, envolvendo atividades dos escalões superiores e inferiores.
Art. 2.° Os Parques de Motomecanízação subordinam-se técnica e administrativamente à Diretoria de Motomecanízaçâo e disciplinarmente às
Regiões Militares' onde tiveremeeôc.
Execetua-se oPàrque- Central, "com
sede no Rio de' Janeiro, que: também
fica sujeito à Diretoria' de', Motcmécanízação do pcntoríe vísté díscíplínar .
Art. 3.° O presente' Reguia~ento
tem por fim dotaras Parques de Motomecanízação de -uma eficiente 01'b)

1)
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ganização a par de um delineamento
geral dós princípios de funcionamento,
que permitam, dentro das peculiaridades de cada _um, a observância de
uma, só doutrina e a conformidade
às normas e padrões de material, serviços e terminologia, fixados pela Diretoria de Motomecanização.
Parágrafo único. Cada um dos
Parques, mediante o estudo e a. observação das características partículares de seus aspectos geográficos, mesológtco e de capacidade, deverá elaborar o seu Regimento Interno, cuja
aprovação dependerá de ato expresse
do Diretor de Motomecanização.
Art. 4.° A fim de estimular a iniciativa e tornar mais efetiva a responsabilidade funcional, a mais ampla
liberdade de ação deve ser outorgada ao pessoal dos Parques, dentro da
esfera das suas atribuições e de -conformidade com os princípios gerais
fixados neste Regulamento. nos respectivos Regimentos Internos e nos
demais Regulamentos, vigentes no
Exército. Desta forma, ficarão conciliadas com as exigência hierárquicas
com as de' ordem técnica, ambas imprescindíveis a um alto nível de produtividade.
Art. '5.° A' judiciosa aplicação do
presente Regulamento exigirá do corpo dirigente de cada parque uma criteriosa observância dos princípios gerais de administração e, prtncipalmente, um. profundo respeito pela disciplina intelectual.
Art. 6.° Em igualdade de outras
condições, a eficiência pessoal cresce
com o tempo de exercício efetivo da
função, em vista da expecíência e da
prática acumuladas: portanto, a
maior estabilidade funcional deve ser
observada, empregando-se todos os
meios possíveis para serem criteriosamente contornadas as dificuldades
hierárquicas _que possam surgir.
Art. 7.°, Não .obstante, nos inevitáveis _ casos de acesso, promoção, .transferência, aposentadoria e reforma, em
que a, estabilidade não pode ser mantida, cumpre 'aoscneres promover- a
imediata substituição, de acôrdo com
as ·previs'oes".'anteTformentefeitas.
'Art. 8.° _.El11~,:~ace das responsabiüdadés ' efet{~/as'
inalienáveis que

e·
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cabem aos Diretores, Chefes de Departamentos, de Divisões e de Seções,
pela diminuição da eficiência do órgão
sob seu contrôle, compete-lhes obrigatoriamente zelar para que, em qualquer tempo, haja alguém em condíções de substituí-los. Em conseqüência, dentro de cada órgão, de acôrdc
com asituaçâo hierárquica de cada
um, deverá haver um intimo contato
funcional entre Chefes e susbtitutos,
de modo que, feita a substituição, não
haja solução de continuidade.
Art. 9.° Os princípios de organização em que se baseia o presente Regulamento exigem das direções uma.
constante atividade, urna fiscalização permanente de tôdas as funções
e, especialmente, 'um elevado e geral
espírito de cooperação.

Art. 10. Tôct"as as ordens, consoante
os programas de trabalho, devem ser
precedidas de um minucioso estudo,
atinente às possibilidades de execução, portunidade e à reunião dos
meios necessários ao seu cumorlmento; para tanto, deverão os Chefes extgir de seus subordinados a colaboração para cada caso particular.
Art. 11. Em prmcípto, as ordens
devem seguir a via hierárquica, Todavia, em casos excepcionais, elas poderão prescindir dos escalões intermediários, sendo dadas diretamente;
mas, neste caso, o Chefe de quem elas
emanam deve' comparar os ínconvenientesde ordem moral e material
decorrentes, com as vantaçens esoeradaá.
Art. 12. O Chefe do escalão de
quem se prescindiu deverá ser sempre
cientificado, o mais breve possível,
da existência dessa ordem, por quem
a emitiu, sem prejuízo da comunicação que obrigatoriamente compete a
quem a recebeu, por intermédio de
seu Chefe imediato.
Art. 13. Um bom e adequado sistema de proporcionar o máximo confôrto possível, uma serena aplicação
de justiça, a distribuição _judiciosa
de penas e recompensas.. concorrem
eficazmente para incentivar o esfôr~
ço espontâneo, a produção e a disciplina. Grande atenção ueveeer dispensada a êstes poderosos íatôdes da
efíéiêncía..
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TíTULO II
ORGANIZAÇãO
CAPíTULO I
ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 14. Para desempenhar as incumbências que lhes são atribuídas
no art. 1. o, os Parques de Motomeca-

nização (Pq. M. M. ( terão a seguinte
distribuição pelo território nacional:
1) parque Central de Motomecamzação '(Pq . C.IIIi.M.) - 'Rio de
Janeiro;

2) Parque de Motomecanizaçâo de
Recife JPq. M.M. Recife) -

Recife;
3) Parque de Motomecanízação de
Santa Maria (Pq. M.M. Santa Maria)

-

Santa Maria.
Parágrafo único. Todos os órgãos
dos Parques,' sem exceção, serão numerados seguidamente, dentro da
classificação decimal, constante da
organização aprovada. Fica estabelecido para:
- Parque Central de Motomecanizaçâo - (1.) - como Idicativo;
- Parque de Motomecanizaçâo de
como indicativo;
Recife ~ (7.) - parque de Motomecaniaação de
Santa Maria _. (3.) - como indicativo.
CAPíTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

Art. 15. O órgão de direção geral
dos Parques, compreende:
- Diretoria - (1);
- 2 Departamentos:
- Departamento Técnico - (1.01),
- Departamento Administrativo
d.02).

.Art. 16. A Diretoria (l)
compreende:
- Secretaria -, (1..00.01);
- Seção do Pessoal - (1. 00.02) ;
- Conselho Técnico - (1.00.03);
- Comissão. de Organização - ..

Parágrafo único. O Conselho Técnico e as Comissões do artigo anterior
são constituídas:
a)

Conselho Ténico:

- Diretor do Parque - Presidente;
- Chefes dos Departamentos Vogais permanentes;
- Consultor Técnico Assessor
Técnico;
---' Secretário do Parque - Secretário do Conselho.
b) cor-assao de Organização:
- Diretor do Parque - Presidente;
- Chefes dos Departamento - Vo~
gaás permanentes;
- Chefe da Seção do Pessoal e Tesoureiro - Assessores;
-'- Secretário do Parque - Secretário.
c) Comissão ele Recebimento de Material:

- Chefe do Departamento Administrativo - (permanente);
- Almoxarífe (permanente);
- Um oficial escalado mensalmente, 'pertencente obrígatõríamente ao
Departamento Técnico.
d) Comissão àe Compras:

- Chefe do Departamento Admíníatratívo - (permanente);
- Chefe da Divisão de Planejamento - (permanente) ~
- Almoxarife (permanentej .
e) Ccrmiseão de Rancho:
- Chefe de Seção do Pessoal (permanente) ;
-- Aprovlsíonador - (permanente);
- Médico da F.S. do Parque (substituído trtmeatralmentej .
Art. 17. O Departamento Técnico
- (1.01) -- compõe-se:
- Gabinete do Departamento Técnico - (1. 01.01) ;
- Divisão dos Serviços Gerais (1.01.2) ;

-

Divisão de Oontrôle - (1. 01. 03)';
Divisão de Produção - 0.01.04) ;
Divisão de Planejamento ..

(1.00.04) ;

(1.01.05) ;

- Comissão de Recebimento de Material - (1.00.05);
- Comissão de Compras -

§ 1.0. O Gabinete do Departamento
Técnico compreende:
- Seção de Expediente .

(1.00.06) ;

(1. 01401. 01) ;

-

Comissão de Rancho -

(1.00.07) •

-

Seção de Estatística -

(1. 01. 01. 02) ;

.
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-

Seção de Preço de Custo

(1.01. 01. 03) .
§ 2.0 A Divisão dos Serviços Gerais compreende:

,

- Seção de Obras - (1. 01. 02.01) ;
- Seção de Fôrça - (1.01.02.02);
- Seção de Transporte .
(1.01.02.03) ;
- Oficina Gráfica. - (1. 01. 02.04) ;
§ 3.° A Divisão de Contrôle com-

preende:
- Seção de Revisão - (1.01.03.01);
- Seção de Provas - (1.01:03.02);
- Laboratório Químico .
(1. 01. 03:03);
-, Laboratório Físico-Mecânico (1.01.03.04) .
§ 4,° A Dívísâo de Produção compreende:
- Gabínente da Divisão de Produção -- (1.01.04.01);
- Seção
Preparação e' Métodos
- (1.01.04.02);
- Seção de Tarefas - (1.01.04.03);
- Seção de Suprimentos .
(1.01.04.04) ;
- Seção de Conservação de MáQÜinas - (1.01.04.05);
- Depósito de Ferramentas - '"
(1.01.04.04-D1) ;
- Depósito de Peças de Sobressalentes -- (1.0I.04.04-D2);
- Depósito de Matéria Prima - ..
(I.01.04.04-D3) ;
- Oficinas Produtoras - (1.01.04-P);
- Linha de Desmontagem
(1.01.04-P1) ;
- Oficina de Motores
(1.01.04-P2) ;
- Oficina de Baterias
(1.01.04-P3) ;
- Oficina de Acessórios Mecânicos
e Elétricos - (1. 01. 04-P4) ;,
- Oficina de Pneus - (1.01.04-P5);
- Oficina de Suspensão e Transmissão - (1. 01. 04-P6) ;
,
- Oficina de 'I'ôrre, Chassi e Ca1'roçarías - (1. 01. 04-P7) ;
- Oficina de Radiadores e Latoaria
-- (1.01.04-P8);
- Oficina de Carpintaria e Capotaria - (1.01.04-P9);
- Oficina de Pintura (1.0I.04-P10) ;

de

-
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Linha de Montagem

(1. 01. 04-Pll) ;
- Ofícínas Auxiliares (1. 01. 04-AJ ;

-

.

Oficina de Lavagem

(1. 01. 04-A1) ;

-

Oficina de Ferraria e Solda

(I.OI.04-A2) ;

-

Oficina de Galvanoplastia _

(1. 01. 04-A3J ;

- Oficina Mecânica - (1.01.04-A4);
- Oficina de Lubrificação - ....
(1.01.04-A5) ;
-- Oficina de Fundição e Tratamento Térmico - (l.01.04~A6).
§ 5.° Nos Parques em que as Linhas
de Montagem e Desmontagem forem
superpostas, .não haverá a numeração
- 1.01.04-Pll neste caso, a ..
1.0l.04-P1 se denominará - Linha de
Desmontagem e Montagem.
.
§ 6.° A Divisão de Planejamento,
compreende:
- Seção de Delineamento -- ....
(1.01.05.01) ;
- Seção de Desenho e Cópia (1.01.05.02) ;
- Seção de Padronização e Previsão -- (1.01.05.03);
- Seção de Estudos - (1.01.05.04);
- Escola de Aprendizagem Induztria! -- (1.01.05.05).

Art. 18. O Departamento Administrativo - (1.02), compõe-se:
- Gabinente do Departamento Administrativo - (1.02.01);
-- Aprovisionamento - (L02.02);
- Formação Sanitária - <1.0:3:03);
- Almoxarifado- (1. 02.04) ;
- 'I'esourarfa - (1.02.05);
§ 1.0 O Gabinete do Departamento
Administrativo compreende:
-- Seção de Expediente ( 1.02.01.01) ;
- Seção de Apontadoria .
(1.02.01. 02) ;
- Seção de Feitoria -- (1.02.01.03);
- Seção de Portaria - (1.02.01.04);
§ 2.° A
Aprovisionamento
preende:
- Rancho - (1.02.02.01);
- Armazém Reembólsável
(1.02.02.02) ;

com-
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2) preparar tecnicamente o pessoal
estranho aos' Parques, tantã ortcíats,
como praças, mediante instruções or- Seção de Ambulatório Domiciganizadas pela Diretoria de Motomeliar - (1.02.03.01);
canízação, através de estágios;
- Seção de Socôrro Urgente .-:3) formar e aperfeiçoar especialistas
(1.02.03.02) ;
para os órgãos superiores de manu- Seção de Higiene Industrial
tenção (3.0 e 4.0 escalões), consoante
(1.02.03.03) ;
instruções, programas e regimes de
- Farmácia - (1.02.03.04);
funcionamento fixados pela Direto-Seção de Odontoclínicat
ria de Motomecaníaação;
(1.02.03.05) ;
4) colaborar estreitamente dentro da
orientação estalebecida pela DM.M.,
§4,o O Almixarifacto compreende:
com as entidades industriais militares
-Escritório - (1.02.04.01);
e civis, sejam estatais ou partdcula- Depósito de Material res, para a, solução de problemas
(1.02.04.02) ;
técnicos de relevância e de Interêsse
.- Depósito de Combustíveis
para as fôrças motomecaruzadas do
(1.02.04.03) ;
País;
- Sala de Entrada de Material 5) tirar o máximo partido das Ins(1.02.04.04) .
talações nacionais existentes e que
possam cooperar na produção neces§ 5.° Na numeração decimal acima
sária, quer sejam instalações goverfoi usado o indicativo (1.)
do
namentais, quer sejam privadas;
Qp.C.M.M.) ;
6) estimular as indústrias privadas,
§ _6.° Os demais Parques utilizarão
efetivamente, no grande problema do
seus indicativos próprios.
material motomecanizado;
Exemplos:
7) estudar
problemas de ordem
geral, relacionados com as atividades
- Parque de Recife:
dos Parques, sejam de caráter técnlDiretoria: 7.
co ou administrativo;
Departamento Técnico: 7 .01.
8) publicar em caráter secreto, re~
Departamento Administrativo: 7.02..
servado ou ostensivo, tôdas as realiDivisão de Contrôle: 7.01.03
zações científica ou práticas dos ParSeção de Provas: 7.01.03.02
ques, com a prévia autorização da

§ 3.0 A Formação sanitária compreende:

c-.

-

parque de

Santa~Maria:

Diretoria: 3
Departamento Técnico: 3.01
Departamento Administrativo: 3.02.
Divisão de Contrôle: 3.01.03
Seção de Provas: 3.01.03.02.>
etc.
TITULO

rrr

ATRIBUIÇõES DOS DIFERENTES
õRGÃOS
CAPíTULO

r

ATRIDUIÇÕES GERAIS DOS PARQUES

Art. 19. Para alcançar os objetivos
previstos no Titulo X, compete aos
Parques de Motomecanização:
1) realizar estudos, ensaios e expertênctas técnicas para a Diretoria de
Motomeeanízação, mediante ínstruções especiais por ela expedidas;

D.M.M.;
9) estudar, executar e controlar a
produção própria;
10) prever os meios necessárias para
o andamento dos serviços;
11)
analisar e ensaiar os trabalhos
de produção e os correlatos;
12) estudar e executar os trabalhos
de conservação dos edifícios, pavilhões,
residências etc., serviços de abastecimento de água, luz, gás, esgôto, energia elétrica e ar comprimido, trabalhos deembassamento de máquinas,
transportes internos e extrenos:
13) organizar um completo arquivo
de fichas para todos os serviços próprios;
14) distribuir, dentro das necessldades do serviço, as matérias primas,
ferramentas, montagem de todo o
material de que .necessitem as oficinas, depósitos e escritórios;
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15) manter as máquinas e instala- .
ções. próprias em perfeito estado de
funcionamento;
16) fiscalizar a manutenção preventiva das máquinas e instalações;
17) orientar, coordenar e fiscalizar
as atividades de todos os órgãos subordinados;
18) calcular o preço de custo de
todos os trabalhos realizados mediante normas, diretivas e instruções estabelecidas pela D.M.M.;
19) ter um inventário permanente
de todo o material instalado e em depósito;
20) manter o seu pessoal e o designado pela D.M.M., quando fôr o
caso, sob constante assistência médica, farmacêutica e odontológica, de
acôrdo com a legislação em vigor;
21) executar os trabalhos de produçâo, constantes do programa anual
determinado pela D.M.M., bem como
os referentes às ordens particulares
emanadas daquela Diretoria, no curso
do ano de produção;
22) realizar os trabalhos que visam
atender às necessidades internas do
Estabelecimento, Os quais, em princípio, não devem preterir os de produção, salvo se interessarem diretamente à execução dêstes;
23) estar em condições de executar
a mobilização do pessoal e material,
bem. como a da indústria correspondente, de acõrdo com as diretivas.
emanadas da D.M.M.
CAPíTULO II
Atribuições dos órgãos internos
1) DA DIRETORIA

Art. 20. A Diretoria assegura as relações externas dos Parques a orientação e coordenação dos Departamentos, tendo em vista o pontual cumprtmento dos programas e das missões aos mesmos atribuídas, quer na
paz, quer na guerra.
Parágrafo único.' Para tanto, disporá de uma Secretaria, para a redação de ordens e da correspondência,
e de uma Seção do Pessoal que trata

rá de todos os assuntos administrati. vos relativos ao pessoal dos Parques,
inclusive as questões disciplinares e
as relacionadas com O estudo, o preparo e a execução da mobilização do
Estabelecimento.
2) DA

SECRETARIA

Art. 21. A Secretaria é um órgão
diretamente subordinado à Diretoria
do Parque. Tem as seguintes atribuições:
1) assegurar a organização dos boletins, ordens e escalas de serviço,
bem como da correspondência e trabalhos próprios da Diretoria;
2) realizar os encargos do serviço
de correio, distribuição interna de
tôda a correspondência e arquivo geral dos Parques;
3) encarregar-se da guarda, 'conservação e fichamento de tôdas as publicações, livros e revistas de ínterêsse geral para os Parques, a cujo pessoal serão franqueados, de acôrdo
com instruções especiais;
4) encarregar-se da guarda e conservação do gabinete do Diretor e
salas de Conselho, de Honra e de Espera;
5) encarregar-se dos serviços de telefone, estafetas e pessoal de ordens
atender às pessoas estranhas, proceder à abertura e ao fechamento das
dependências, assegurando a limpesa,
o asseio e a higiene das mesmas;
6) encarregar-se da redação de todo
o expediente, de acôrdo com a legislação em vigor no Exército;
7) encarregar-se do expediente do
Conselho Técnico e da Comissão de
Organização dos Parques;
8) organizar a Biblioteca e o movimento de livros e publicações técnicas, de acôrdo com, a ordem. do Diretor;
9) manter em dia e em ordem, os
serviços de arquivos, protocolo, livro
de ordem, matéria de boletim, 'ofícios
internos e externos, histórico do Estabelecimento, declaração de herdeiros e de apresentação do pessoal militar do Estabelecimento;
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10) manter os serviços burocráticos
não previstos explicitamente neste
Regulamento, mas necessários aos
Parques.
3) DA SEÇÃO DO PESSOAL

nrt. 22. A Seção do Pessoal é um
órgão diretamente subordinado à Direteria do Parque e com jurisdição,
no âmbito de suas atrtbuiçêes, sôbre
todo o pessoal civil e as praças do
Estabelecimento.
Parágrafo único. Nos Estabelecimentos onde houver Ccntígente Especial, o mesmo terá atribuições análogas aos dos Estabelecimentos congêneres do Exército.
Art. 23. A Seçâo do Pessoal terá

as seguintes atribuições:
1) desempenhar as funções regula-

mentares atrtbuídas

às Seções Mo-

btlisadoras dos Corpos de Tropa, fei-

tas .as necessárias adaptações determina.das pelo Esta-ia-Maior do Exército, em colaboracâo com a Direto-

ria de Motomecanizaçâo;
2) distribuir o serviço para o pessoal civil e militar da Seção;
3) orientar-se pelas leis, regulamentos e instruções em vigor sõure a escrituração da vida _funcional dos servidores civis;
4) manter um fíchárro relativo ao
pessoal civil dos Parques;
5) organizar, manter em dia e responsabilizar-se pelos objetos existentes na Seção e nos vestiários do pessoal;
6) possuir uma relação dos documentos . periódicos, relativos à vida
funcional ttl.os servidores civis, que
devem ser enviados às diversas autoridades, sendo responsável pela observância dos prazos fixados;
7) manter, devidamente atualizada, uma coletânea de legislação e dos
avisos ministeriais, bem como soluções de consultas a respeito da vida
funcional do pessoal civil;
8) responsabilizar-se pelo expediente dos boletins de merecimento e hístóríco do pessoal civil;
9) redigir e encaminhar, de acôrdo
com as. informações dos Departamen-

EXECUTIVO

tos e respeitada a legislação em vigor,
os projetos de tabelas numéricas de
extranumerários;
10) manter em dia a escrituração
referente às famílias do pessoal civil.
exercendo rigorosa vigilância sõbre
sua atualização e veracidade;
11) executar o processo de admissão
promoção, transferência e melhori~
de salário da pessoaj civil, de acôrdo
com as propostas dos Departamentos;
12) manter em dia a relação dos
candidatos a servidores dos Parques;
13) registra as faltas e atrasos do
pessoal ao serviço e as alterações de
horário;
14) receber e encaminhar ao Chefe
da Seção as partes e queixas do pessoal civil;
15) zelar pelos serviços dos vestia-

Tios e rancho;
15) organizar o aparelhamento para
o serviço de assistência social do pessoal civil, promovendo a prática dos
desportos e o convívio social;
17) ter um expediente especial para
consultas; queixas ou participações,
do pessoal civil, a respeito de sua vida
funcional, vantagens e obrigações, providencíando de acôrdo com 3, legislação sôbre o assunto.
4)

DO CONSELHO E DAS COJlslISSõES

Art.. 24, Para um mais acurado
estudo de certos problemas de ordem
geral, relacionados com as atividades
técnicas e administrativas do Parque,
bem como para um mais efetivo contrôle das operações referentes ao suprimento do material, funcionarão,
em cada Parque, um "Conselho Técnico" e as quatro Comissões seguintes:

- Comissão de Organização;
- Comissão de Recebimento de Material;
-=-- Comissão de Compras;
- Comissão de Rancho,
Árt, 25. O Conselho e as Comissões referidas no artigo anterior constituirão órgãos de consulta da Direção do Estabelecimento,
Art , 26. A Comissão de Recebimento de Material disporá de um local
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As ordens de serviço de que depen ~
dem, chamar-se-ão; "Ordem de, Sercnde deverá ser entregue, normalmen- . viço de Produção" (OSP) e "Ordem
de Serviço Interno" (OS!).
te, todo o material adquirido no fornecido ao Parque. O material cheArt. 32. Os mesmos métodos de
gado ao Estabelecimento deverá pertrabalho, a mesma orientação e os
manecer neste local até ser desembamesmos documentos (fichas, ordens
raçado pela Comissão respectiva; so- . de serviço, boletins, papeletas, etc.)
mente após tal formalidade, serávreaplicam-se tanto aos trabalhos de
colhido ao Almoxarifado ou receberá
produção como aos internos. Todavia,
destino.
'
pata realçar e faciJ.itaruma primeira
Art. 27. Depois de publicado em
diferenciação, os documentos referenboràttm o recebímentc 8 aceitação do
tes a cada espécie de trabalho devematerial, será o artigo entregue ao
rão ser de cõres diferentes, previstas
Almoxarifado,' formalmente ou de fato,
no Regimento Interno do Parque.
na presença de um membro não perArt. 33. Normalmente todos os
manente da Oomíssão e do Almotrabalhos S2.0 considerados "ordináxartfe .
TIos", isto é, sua extensão não comArt. 23. As salas do Conselho serporta qualquer prioridade sôbre ouvirao para o funcionamento das Cotros em curso de execução ou aguarmísôea e do Conselho Técnico, mendando tal fase. Entretanto, quando sua
cionados no art. 24, excetuando-se tão
importância justificar. um trabalho
somente a Comissão mencionada no
pode ser considerado, pelo Diretor ou
art. 26 'dêste Regulamento.
pelo Chefe' do Departamento Técnico.
Art , 29. O Conselho e as Comiscomo "preferencial". O início de exesões...·enumeradas no presente Capítucução de uma ordem de serviço "prelo, de existência obrigatória e necesferencíal" .tem precedência sôbre o
sàrtamente consultadas pelo Diretor. das "ordinárias", mas não se justifina esfera de suas atribuições, não
ca a paralízaçâo de qualquer destas
constituem órgãos deliberativos: tôda
para o pronto inicio da "preferena 'sue atividade se processa sob o ascial".
pecto consultivo e informativo, semArt. 34. Em casos excepcionais, e
pre em nome do Diretor. Nestasconsó nestes casos. poderá o Diretor con.dlções, deverão todos os órgãos do
siderar um trabalho como "urgente".
Parque prestar às Comissões e ao
Uma ordem de serviço "urgente", exige
Conselho a máxima colaboração, independentemente de quaisquer razões
de todos os órgãos Interessados, .o
de ordem hierárquica ou de subormáximo esfôrço no sentido de cumdinaçâo funcional.
pri-la no menor tempo possível, recorrendo a quaisquer expedientes, in5) DO DEPARTAlHENTO TÉCNICO
clusive a paralízaçâo de outros seri\rt .. 30. O Departamento Técnico
viços já em curso de execução.
terá por objetivo estudar, executar
§ 1.0 A classíflcaçâo de "urgente"
e controlar a produção, prever os
a uma ordem de serviço só pode ser
meios necessários ao andamento dos
dada pelo Diretor, moto-próprio C)U
serviços. analisar e ensaiar os matepor solicitação de um Chefe de Deriais pera trabalhos de produção e
partamento. Na ausência eventual de
correlatos, realizar a estatística e oonDiretor, erri havendo necessidade, o
tabtlídade de' tôda a atividade indusoficial mais antigo ou mais graduado
trial dos parques e finalmente técnicapresente assinará, "ad-referendum" do
profissionalmente os quadros profisDiretor, a classificação.
sionais, visando a renovação, ampliação 0 aperfeiçoamento dos mesmos.
§ 2.° Atendendo às características
excepcionais de um trabalho urgente,"
Art. 31. Oompetem . ao Deparbadeverá tal classificação ser estritamenta Técnico duas categorias de. tramente reservada para os casos de
balhos: os de produção e os internos.

isolado no Almoxarifado, denomina-

do "Sala de Entrada do Material",
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fôrça maior. O abuso de tal classificação redunda em seu desprestígio e,
como tal, em sua ineficiência.
Art. 35. Não há sob a classificação
"urgente", quaisquer distinções entre
"trabalhos de produção" e "internos".
Na classificação "preferencial", entretanto, deverá ser determinada se o
trabalho pertence a uma ou a outra
categoria.
Art. 36. Para atingir seus fins, diapõe o Departamento Técnico dos seguintes órgãos:
a) Gabinete;
b) Divisão de Serviços Gerais;
c) Divisão de Contrôle;
d) Divisão de Produção;
'e) Divisão de Planejamento.
6)

DO -GABINETE DO DEPARTAMENTO
TÉCNICO

Art. 37. O Gabinete do D.T. visa
dar a êta Departamento todos os elementos necessários à redação' de ordens e correspondência, promover seu
protocolo e expedição, comutar dados
e organizar diagramas estatísticos e
a calcular o preço de custo dos trabalhos executados.
Art. 38. Para atingir seus fins, o
Gabinete dispõe dos seguintes órgãos:
a) Seção de Expediente;
b) Seção de Estatística;
.c) Seção de Preço de Custo;
Art. 39. A Seção de Expediente
compete:
1) redigir ordens e correspondência
do Chefe do D.T.
2) manter-se em dia com a legislação militar e civil que interesse
particularmente aos Parques de Motomecanização;
3) promover o protocolo, expedição
ou arquivo dos documentos, ordens e
correspondência entrados ou oriundos
do D. T., de acôrdo com as diretivas
do Chefe do Gabinete.
Art. 40. A Seção de Estatística
compete fazer o cômputo de dados
sôbre:
1) 'produtos fabricados;
2) recondicionamento e reparações;
3) consumo de peças sobressalentes;

4) ordens expedidas, em andamento e cumpridas, doD. T. aos diversos serviços;
5) aquisições de material para fins
de reparação: produtos acabados.
semi-acabados e material bruto;
6) preços de custo dos materiais
produzidos e reparados;
7) acidentes pessoais e materiais:
causas e efeitos, data, local e hora da
ocorrência;
8) máquinas e aparelhos: data,
custo, firma fornecedora e local de
instalação;
.
-reparações sorrtõas: natureza,
custo, causas prováveis da avaria ou
desgaste e tudo o mais que possa servir à Seção de Conservação de Máquinas para melhorar as especificações
em novas aquisições;
9) falta de pessoa: por profissão,
oficina e categoria ou salário;
10) consumo de matérias primas,
ferramentas, material de lubrificação,
limpeza e expediente; consumo de
combustíveis e energia elétrica;
11) reunir e manter em dia, em
arquivo especial e secreto, os dados
sôbre mobilização industrial Iornecídos pela Divisão de Planejamento, de
acôrdo com as ordens especiais da
D.M.M.;

12) quaisquer outros assuntos que, a
juízo do Diretor ou do Chefe da D.T.
forem julgados úteis;
Art. 41. A distribuição d,~ freqüências deve ser organizada em quadros,
de modêlo especial para cada assunto.
A coleta de dados deve ser feita de
modo a permitir a confecção de
diagramas ou histogramas' que traduzam claramente as observações feítas em determinado período.
Art. 42. A Seção de Preço de
Custo tem por fim calcular o preço
de custo de todos os trabalhos realizados pelo Parque. Sua atividade será
organizada dentro de normas, diretivas e instruções estabelecidas pela
D.M.M.

Art. 43. Todos os dados necessários ao cálculo do preço de custo serão
fornecidos pelos demais órgãos cujos
serviços estejam ligados à finalidade
da Seção.
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Art. 44. Os trabalhos da Seção
de 'ser conduzidos em ritmo uniforme
c preciso, de modo que, ao término
do ano industrial, o valor da produção realizada coincida com o teta.
das verbas recebidas e pagamentos
feitos ao Parque, levando-se em conta o, material em estoque.
Art. 45. As oscilações observadas
rias percentagens, que representam as
diversas parcelas do preço de custo
devem merecer estudo atento e contínuo, a fim de levantar as causas
e permitir as providências que se tornem necessárias.
•• G)

DA DIVISÃO

DOS

SERVIÇOS

GERAIS

Art. 46. A Divisão dos Serviços
Gerais tem por fim o estudo e execução de todos os _trabalhos de conservação de edifícios, pavilhões, residências, etc., serviços de abastecimento dágua, luz, gás, esgôto, energia elétrica e ar comprimido, trabalhos de embasamento de máquinas,
transportes internos 'e externos, confecções dos impressos necessários aos
serviços e outros trabalhos alheios à
Divisão de Produção, de que necessitem as oficinas e demais dependências dos Parques.
Art. 47. Para preencher os seus
fins, a Divisão dos Serviços Gerais,
dispõe de:
a) Seção de Obras;
b) Seção de Fôrça;
c) Seção de Transportes;
d) Oficina Gráfica.
Art. 48. A atividade da Seção de
Transportes abrange todos os serviços
de transportes, inclusive os previstos
pela Seção de Suprimentos para manter as máquinas e' os operários abastecidos dos elementos necessários à
execução dos trabalhos lançados pela
Seção de Tarefas.
Art. 49. Todos os serviços que disserem respeito à producão terão precedência sôbre os demais, em igualdade de condições.
Art. 50. Em princípio, a Dívísão
dos Serviços Gerais não disporá de
oficinas e máquinas próprias, a não

ser para a execução dos trabalhos que
não se enquadrem nas possibilidades
industriais das oficinas da Divisão de
Produção.
8) DA DIVISÃO DE CONTRÔLE

Art. 51.
por fim:

A Divisão de Contrôle tem

1) fazer a revisão e o contrato de
tôdaa produção dos Parques .rconrcoções e reparações), verificar suas ceracterístdcas técnicas e exata observância dos desenhos e prescrições, o
perfeito acabamento e a boa apresentação dos produtos;
2) examinar as matérias prima" adquiridas, levando em constderacâo os
fins a que se destinam, a necessária
padronização e as especificações do'
caderno de encargos;
3) fazer os ensaios e as experiências
necessárias ao estabelecimento das bases dos cadernos de encargos e especificações;
. 4) colaborar com as outras Divisões
do Departamento Técnico, no aperfeiçoamento geral da- produção, utihzando os recursos dísponíveís:
5) verificar têcmcamente as causas
do insucesso na produção;
6) fazer perícia dos acidentes matertaís ;
7) auxiliar, solicitado pela Divisão
de Produção, os trabalhos de contrôle
no decurso da fabricação, quando insuficientes os recursos específicos de
que dispõe aquela Divisão;
8) colaborar com o Departamento
Técnico na organização do plano de
ensino técnico-profissional e de formação de auxiliares e candidatos a
funções nos laboratórios, tendo em vista o aperfeiçoamento, a ampliação, e
a renovação dos seus quadros profissionais.
Art. 52. A Divisão de Contrôle, além
da Seção de Revisão com os instrumentos necessários aos serviços de
revisão e contrôle de produção, compreenderá mais:
Seção de Provas;
Laboratório Químico com o equipamento necessário;
c) Laboratório Físico-Mecânico com
o equipamento necessário.
a)
b)
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Art. ~3. Em regra, os trabalhos da
Divisão de Oontrôle serão executados
por ordem do Chefe do D. T.; entretanto, os de rotina, tais como revisão,
contrôle, prova de itens fabricados,
reparados ou recondicíonados, ensaios,
análses e exame de matérias primas,
produtos semi-manufaturados e manufaturados adquiridos .pelos Parques,
etc., devem ser feitos independentemente de ordem do Chefe do D, T. a
cujo conhecimento devem ser partícipados os resultados dêsses trabalhos.
Art. 54. A Seção de Provas disporá
do equipamento necessário à revisão
final de regulação dos 'motores, alinhamento de rodas, altura e intensidade de luz dos faróis e prova de
freios.

outros documentos, estabelecer normas
para a execução de trabalhos. quer de
recondtcionamento, quer de produção.

Art.. 59. De um modo geral, a preparação do trabalho compreende:
1) estudo minucioso dos dccumentos, desenho e ordem que darão origem a qualquer trabalho;
2) estabelecimento dos melhores métodos de trabalho, Vindo em vista o
máximo de rendimento e o mínimo
preço de custo;
3) estabelecimento de uma secüenela lógica de operações para a confecção de uma peça, montagem e desmontagem de órgãos, conjuntos e unídades completas;
4) escolha do material dentro das
especificações estabelecidas pela Di9) DA DIVISÃo DE PRODFÇÃO
visão de Planejamento ou exigidas pelos cadernos de encargos;
Art. 55. A Divisão de Produção,
5) deterrrúnaçao do tipo de máquidiretamente subordinada ao Departana, montagem, etc., a serem emmento Técnico, compete a responsapregadas em cada operação;
bilidade direta pelos trabalhos de pro6) fixação 'dos tempos de trabalho
dução e dos de, manutenção do quarto
de
cada operação ou de um conjunto
escalão, de conformidade coma finade operações;
lidade dos Parques. Cabe-lhe, por7) instituição das instruções de sertanto, a tarefa principal e, na realíviço, com tõdas as suas-t minúcia>, e'
dade, todos os outros órgãos trabapelos
agentes
serem. observadas
lham para a Dívlsão de Produção executantes.
razão de ser da existência dos ParArt. 60. A preparação do trabalho
ques.
será traduzida de um ficha especial
Art. 56. Para preencher a sua 'fina- ·"Ficha de trabalho" - onde se enlidade, dispõe a Divisão de Produção,
contrarão todos os dados referidos no
obrfgatoriamente, de:
artdgo anterior. Nenhum trabalhe será
a) Gabinete da Produção;
entregue às oficinas sem ter sido prêb) Secção de Preparação e Métodos;
vlamente preparado.
c) Secção de Tarefas;
Art. 61. Os trabalhos de restaurad) Secção de Suprimentos;
ção do matenar poderão ser lançados
e) Secção de Conservação de Máquipela própria Secção' de Preparação e
nas;
Métodos, quando se trate de repetição
j) Oficinas;
de trabalho já previamente executado,
g) Depósitos de ferramentas, peças
tudo sem prejuízo da ciência que deve
sobressalentes e matérias primas.
ser dada à autoridade superior.
Art. 62. À S8C8ü de Tarefas cabe
Art. 57. O Gabinete da Divisão de
distribuir às oficinas os trabalhos preProdução é o órgão de execução dos
parados, de acôrdo com as normas de
trabalhos inerentes à Chefia da Diviexecução, bem como acompanhar a
são.
marcha da produção.
Art. 58. A Secção de Preparação e
Art. 63. De 'posse das "Fichas de
Métodos compete, baseada 'em documentos provenientes da Divisão de' 'Trabalho" provenientes da Secção de
Preparação e Métodos, a Secção de
Planejamento, preparar fichas de insTarefas organizará o "Boletim de Trapeção dos materiais a recondicionar e
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balho". aste, que obedecerá a modêlo

especial que permita adaptação aos re,;.
Iógíos registradores, deverá conter todos os -esclarecimentos da Ficha de
Instrução, mais as diretivas da Secção
de Tarefas. Serão organizados tantos
"Boletins de Trabalho" quantos Iôrem
-necessáríos à execução do serviço, detalhando tôdas as operações.
Art. 64. Após a terminação do serviço ordenado no "Boletim de Traba'lhO", será o mesmo devolvido pelas
oficinas, com tôdas as anotações relativas aos tempos de execução, valor da
mão de obra utilizada, etc.
Art .65. A Secção de Tarefas possuirá, de acôrdo com os modelos especiais, relação e gráficos de tôdas as.
máquinas existentes nas oficinas, a
fim de prever as cargas de trabalho
das mesmas máquinas e manter ordem na 'distribuição do serviço.
Art. 66. Do mesmo modo e com a
mesma finalidade, manterá uma relação dos operários classificados das oficinas de trabalhos manuaís..
Art. 67. Dentro do tipo de máquina,
indicado por símbolo na Ficha de
Instrução, a Secção de Tarefas indicará pelo mesmo símbolo e mais o
número, no Boletim de Trabalho, a
máquina que deve ser utilizada. Quando se tratar de trabalho manual, indicará o operário a quem o mesmo
deverá ser distribuído.
ArL 68. Em regra, a cada máquina
ou operário .classíf'icado, hav-erá sempre dois trabalhos distribuídos: um
que se encontra em solução e outro
que deverá ser atacado logo após a
conclusão do primeiro.
Art. 69. As ordens de serviço que
dêem motivo a' uma Ficha de Instrução para a produção de um lote de
partes ou conjuntos deverão ser desdobradas de modo que um "Boletim
de Trabalho" corresponda a um certo
período de tempo (semana ou quinze'na) permitindo àsim, pelo cálculo do
preço de custo, o contrôle da marcha
de produção pelas diferenças observadas nos tempos de execução; tudo
sem prejuízo do trabalho em série que
não deve eodrer solução de contdnuídade,

'

Art. 70. As ordens "preferenciais"
e "urgentes" deverão ser imediata-
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mente encaminhadas às oficinas;
aquelas aguardarão o término do trabalho que estiver em curso; estas
obrigarão a paralização do trabalho
em curso e a sua execução imediata.
Art. 71. A Secção de Tarefas deverá trabalhar em inteira ligação com
a Secção de Suprimentos, de modo que
haja um perfeito sincronismo entre a
chegada do Boletim de Trabalho e os
recursos em ferramentas, matéria prime, peças sobressalentes, etc., para a
execução do trabalho a soe Iniciar. Se
necessário rõr, a Secção de Tarefas
destacará um agente para trabalhar
junto à de Suprimentos.
Art. 72. A Secção de Suprimentos
tem a .seu cargo o fornecimento de
matérias primas, ferramentas, montagens e de todo o material que necessitem as ofícmas, depósitos, escritórios, etc., da Divisão de Producão.
Art. 73. Deverá trabalhar em íntimo contato com a Secção de Transportes da Divisão dos Serviços Gerais, à
qual compete fornecer os meios, em
pessoal e material, necessários aos
transportes internos da Divisão de
Produção.
Art. 74. Terá a seu cargo os depósitos de ferramentas, partes de sobressalentes e matéria prima da .Divísâo
de Produção, sendo responsável pelo
pedido ou requisição ao Almoxarifado
do material necessário para manter os
estoques mínimos, estabelecidos pelo
Chefe da Divisão de Produção, em
cooperação com a Divisão de Estatística.
Art. 75 Deverão ser previstas normas de trabalhos tais que permitam:
1) trabalho
quase simultâneo de
elaboração dos "Boletins de Trabalho"
e das "Requisições de material";
2) perfeito sincronismo de entrega,
às oficinas ou operários classificados,
do "Boletim de Trabalho" e do material e ferramentas necessários à
execução do serviço, evitando assim
entrega -de material para trabalho que
não esteja para ser lançado ou de
"Boletim de Trabalho" relativo a uma
obra para a qual ainda não se disponha dos materiais e das ferramentas
prev.istos;
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3) que as Secções de Tarefas e de
Suprimentos possam provar que fizeram entrega, ao rgáo executor, do
"Boletim de Trabalho" e do material,
respectivamente;
4) que, dentro de 24 horas, a Secção
de Tarifas receba, por 'mterméaío da.
de Suprimentos, a 2.a via da "Requisição do material" da qual constarão
o custo unitário, as unidades e quantidades de todos os materiais tornecidos ;
5) que com os materiais, sejam entregues as ferramentas indicadas' na
"Flcha de Trabalho";
6) que a oficina possa provar que
restituiu o "Boletim de Trabalho" à
Secção de Tarefas, por intermédio da
de Suprimentos;
,
7) que a Secção de Tardas tenha
conhecimento imediato das faltas de
materiais, para que possa providenciar
.aôbre a sua aquisição ou fabricação e
distribuir outro trabalho;
8) que a Secção de Tarefas tenha
conhecimento de todo o material pedido, que não tenha dado entrada.

Art. 76. Ao Chefe da Divisão de
Produção devem ser encaminhadas tôdas as faltas nos depósitos de material, ferramentas, etc., Que possam retardar a execução de qualquer trabalho da Divisão.
Parágrafo único. As ferramentas
requisitadas ao Depósito de Ferramentas de produção serão devolvidas logo
que não sejam mais necessárias à
execução dos trabalhos.
Art. 77. As segundas vias da "Requisição de. material" (matéria prima,
ferramentas, lubrificantes, combustível, etc.) com o custo unitário e quantidades, organizadas para efeito de
cálculo do preço do custo, deverão
transitar pela Secção de Estatística
antes de serem arquivadas.
Art. 78. A Secção de Conservação
de Máquinas tem por finalidade manter as máquinas, instalações, etc., da
Divisão de Produção em perfeito estado
de funcionamento; prevenir acidentes
oriundos de mau ajustamento de correias, mancais, eixos de transmissão,
etc., fiscalizar a manutenção preventiva das máquinas (lubrificação, limpeza, etc).

Art. 79. Esta Secção não disporá
de máquinas próprias, devendo utilizar as da Divisão de Produção para
a execução dos reparos necessários,
seguindo método normal em prática
no Parque.
Art. 80. Os serviços que não envolverem matéria prima, sobressalentes,
COH.l.seção ue peças, ete., deverão ser
executados por ordem. do Chefe da
Secção, o qual dará conhecimento ímediato ao Chefe da Divisão de Produção.
Art. 81. A Secção possuirá um fichário completo das máquinas, aparelhos, instrumentos, etc., existentes
no Parque, organizado de acôrdo com
o modêlo espacial. Da ficha de cada
máquina, aparelho, instrumento, deverão constar todos os dados interessantes, como por exemplo:
.

°

fabricante;
tipo;
3) modêlo e número de fabricação;
4) potência;
5) características elétricas, se fôr
"acionada eletricamente; .
6) pressão de trabalho, consumo,
etc., se rõr acionada a ar comprimido;
dados sôbre avanço, rotações, curso,
etc. ;
7) dimensões e pêso:
8) dimensões de base; espaço necessário ao trabalho;
9) .tipo de embasamento requerido;
10) firma fornecedora;
11) data da aquisição;
12) custo;
13) local onde está instalada ou trabalhando;
14) símbolo e número adotados nos
Parques;
15) defeitos ou anomalias de funcionamento;
16) tempo efetivo de serviço, nos ca~
80S das máquinas fixas;
17) histórico completo das reparáções sofridas; dando a causa da avaria
que motivou a reparação;
18) histórico de qualquer modificação ou transformação.
Art. 82. A Secção de Conservação
de Máquinas fornecerá à Secção de
Estatística, todos os dados relativos a.
defeitos e anomalias de funcionamento, etc.:
1)
2)
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Art. 83. Tôdas as oficinas ficarão
diretamente subordinadas à Divisão
de Produção. Serão clas-ífícadas em
Produtoras (P) e' Auxiliares (A).
Art. 84. Tôdas as oficinas possuirão
relógios registradores, de hora e centésimos de hora, destinados ao registro
dos tempos de execução dos diversos
trabalhos.
Art. 85. Os Depósitos, diretamente
subordinados ao Chefe da Divisão' de
Produção, destinam-se ao estabelecimento imediato das necessidades' da
produção em matérias primas, peças
sobressalentes, ferramentas, óleos, lubrífícaotes etc., necessários à Divisão'
de Produção.
Art. 86. Em princípio, haverá três
Depósitos, os quais devem se abastecer períõdícamente no Almoxarifado
do Parque, que são:
a)

Depósito de Peças Sobressalen-

tes;
b) Depósito de Ferramentas;
c) Depósito de Matérias Primas.

Art. 87. O Depósito de -Matérias
Primas deve possuir serras, balança,
tesoura e os demais instrumentos ne'""
cessártos a permitir a entregá do' material nas quantidades: pesos e dimensões que forem determinadas.
Art. 88. Haverá para cada Depósito
um fichário individual, com o inventário permanente das existências. As
fichas devem fazer referência aos símbolos adotados para identificação do
material, ao estoque mínimo a ser
mantido e aos materiais pedidos e não
recebidos.
Art. 89. Em princípio, o Depósito
de "Peças Sobressalentes só fará entrega de partes novas medtante a entrega
das ínservíveís. Fora dêste critério, só
entregará partes novas por ordem do
Chefe da Divisão de Produção.
Art. 90. As partes julgadas ínservíveís, recebidas do Depósito de Peças
Sobressalentes, serão examinadas pela
Secção de Preparação e Métodos. .As
julgadas de "pronta recuperação"· darão motivo à preparação e- execução
do trabalho de recondíclonamento ; as
"a classifícar" serão classificadas pela
Divisão de Contrôle em: "recuperáveís' e "sucata". As recuperáveis" da-
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rão origem a "ordens de serviço " que
seguirão a marcha normal'. As classificadas como "sucata" serão recolhidas ao Almoxarifado.
10) DA DIVIsÃo DE PLANEJAMENTO.
Art. 91. A Divisão de Planejamento,
diretamente 'SUbordinada ao Chefe do
Departamento Técnico, tem como objetivo principal o delineamento e a
organização de projetos que definam
tecnicamente os trabalhos que interessem aos Parques, de modo que permita a imediata execução do trabalho
projetado pelos órgãos competentes.
Art. 92. F,' ainda o órgão executor
dos projetos para o aperfeiçoamento
geral da produção, dos Estudos de padronização que devem servir de base
ao estabelecimento do caderno de encargos e de 'previsão técnica.
Art. 93. Compete-lhe o estudo da
evolução dos tipos dos materiais de
motomecanízação: o estudo e projeto
de veículos para a produção nacional,
de acôrdo com as diretivas que receber da D.M.M.; o estudo continuo
dos sucedâneos nacionais, no que disser respeito a matérias primas crttícas e de importação. asses trabalhos
têm caráter secreto.
Art. 94. Em cooperação com o órgão técnico da D.M.M., compete-lhe
proceder o levantamento industrial das
firmas nacionais que poderão ser de
ínterêsse para a produção de partes,
conjuntos, etc., mantendo um fichário completo dos seus trabalhos, atualizando-os anualmente. asses trabalhos
têm caráter secreto.
Art. 95. Cabe-lhe também calcular,
desenhar e especificar quaisquer peças ou conjuntos que, embora não tenham sido objetos de estudo próprio,
devam ser fabricados nos Parques ou
para êles, por solícítação do Divisão de
Produção.
Art. 96. O desenvolvimento da Divisão de Planejamento poderá ser
fixado pela D.M.M., em face dos encargos õe estudos que atribuir aos
Parques e dos tempos previstos para
suas ultimações.
Art. 97. E' recomendável que a Comissão de Planejamento tenha sempre
em vista tirar o máximo partido das
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instalações nacionais existentes e que
possam cooperar na produção necessária, quer sejam instalações governamentais, quer sejam privadas. A duplicação de meios de produção deve,
em princípio, ser evitada; assim, torna-se necessário uma efetiva colaboração com as demais indústrias estatata
e um efetivo estimulo 38 Indústrias
privadas, de interêsse no grande problema do material motomecanízado,
traduzido por "pedidos" de produção
dos elementos ou conjuntos.
Art. 98. A formação de profissionais de elite constitui também uma
tarefa da Divisão de Planejamento.
Para a' formação, aperfeiçoamento,
etc., dos elementos diretamente ligados com os problemas de engenharia
dos materiais motomecanízados deverá
agir de aoôrdo com as diretivas que
receber das autoridades superiores, por
intermédio do Chefe do Departamento Técnico ou dêste próprio, na ausência daquelas. O que não se poderá permttir é a falta delas, pois o campo é
imenso e só um trabalho contínuo
poderá dar os conhecimentos esnecíaltzados tão requeridos para tão elevada tarefa. Quanto aos executantes
- assístentés e operários - compete
à Divisão organizar os programas e
submetê-los à aprovação do Chefe do
Departamento Técnico.
Art. 99. Todo projeto deve satisfazer às seguintes condições:
1) comportar as fases características de concepção, cálculo e desenho,
com as tolerâncias precisas;
2) preencher exatamente às características técnicas impostas;
3) corresponder ao menor preço de
custo industrial.
Art. 100. Em prmcipro, nenhum
trabalho novo, .de fabricação, deverá
ser executado sem o estudo prévio por
parte -da Divisão de Planejamento.
Art. 101. Os trabalhos de produção
a cargo da Divisão de Planejamento,
compreenderão:
1) projeto;
'2) nomenclatura detalhada;
3) desenhos de conjunto.
Parágrafo único. Os desenhos de
cada peça Isolada, íncluslve os de fabricação com as respectivas tolerâncias
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e os de ferramentas e montagens necessáries, serão feitos pela Divisão de
Planejamento ou pela Secção de Preparação e Métodos da Divisão de Produção. O Chefe do Departamento
Técnico, de acôrdo com os recursos em
pessoal e material em carga dos trabalhos, atribuirá essa obrigação a um
dos dois órgãos citados ou a ambos,
tendo em vista sempre o ínterêssc do
serviço.
Art. 102. Os estudos e bases para o
estabelecimento dos cadernos de encargos, bem como das previsões técnicas, deverão ser levados a efeito em
intima colaboração com os demais órgãos interessados.
_Art. 103. Cabe ainda à Divisão de
Planejamento, o estudo sistemático do
melhor aproveitamento das máquinas
e instalações existentes nos Parques.,
Art. 104. A Divisão de Planejamento disporá dos seguintes órgãos subordinados:
a) "Secção de Delineamento;
b) Secção de Desenhos e Cópias;
c) Secção de Padronização e Revisão;
d) Secção de Estudos;
e) Escola de Ap-rendizagem Industrial.
11) DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 105 O Departamento Administrativo, diretamente subordinado ao
Diretor, tem por objetivo orientar,
coordenar e fiscalizar a atividade de
todos os órgãos pelos quais está dtatrlbuída a admfnistração dos Parques..
Para atingir seu objetivo, o Departamento Administrativo dispõe dos se~
guintes órgãos de colaboração e
execução:
a) Gabinete;
b) Serviço de Aprovisionamento;
c) Formação Sanitária;
d) Almoxarifado;
e) Serviço de Tesouraria.
Art. 106. Como parte de uma organização cuja finalidade essencial reside no Departamento Técnico, a atdvídade do Departamento Administrativo poderá ser orientada para satisfação pronta, completa e eficiente das
necessidades daquele Departamento.
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12) DO GABINE',t'E DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATn'O

Art. 107. O Gabinete do Departamento Administrativo visa dar ao
Chefe do Departamento todos os elementos necessários aos serviços, de. expediente, apontadorta, feitoria, segurànça e portaria. Para isto, o Gabinete
dispõe de':
a) Secção de Expediente;
b) Secção de Apontadoria;
c) Secção de Feitoria;
d) Secção de Portarta..
Art. 108. A Secção de Expediente
cabe redigir ordens e correspondência,
assim como protocolo, expedição e' arquivo.
Art. 109. À Secção de Apontadorla
destina-se à vermcacão dtárí a dos
funcionários e operários que comparecem ao serviço, dos que faltam, dos
que chegam atrasados ou se retiram
antes da hora regulamentar, tanto do
servíoc normal como do extraordinário; abrir os quadros com cartões de
ponto, nas horas estipuladas em Boletim e techá-Ios terminado o prazo de
tolerância, só abrindo-os fora das horas regulamentares para atender à saída extraordinária de qualquer funcionário ou operário munido da respectiva
licença.
Art. 110. Cabe à Secção de Apontadorta fornecer à Secção 'do Pessoal,
por intermédio do Chefe do Departamento Administrativo, tódas as alterações relativas 8. freqüência do pessoa],
a fim de que sejam apuradas e publicadas em Boletim.
Art. IJ.l. A Secção de, Apontadoria
deve organizar e fornecer mensalmente ao Chefe do Departamento Administrativo, em data marcada, a relação de tôdas as alterações de freqüências ocorridas durante o mês, a fim de
facilitar a conferência dos dados constantes das fôlhas de pagamento organizadas pelas. alterações publicadas em
Boletim.
Art. 112. A entrada e saída do pessoal será marcada em cartões individuais, por meio de relógios resgtstradores em número suficiente para um
escoamento rápido do pessoal.
Art. 113. O número do cartão deve
ser idêntico ao múmero de matrícula

constante das fôlhas de pagamento,
Boletins de trabalho e documentos
onde naja registro dosvserventuários ,
Art. 114. Compete à Secção de
Apontadorta a observação constante
dos relógios registradores, pedindo
providências quando notar qualquer
funcionamento irr-egular e dar, nas
'horas determinadas, o sinal para inicio, Interrupção ou terminação do
trabalho.
Art. 115. Além do ponto geral, haverá o ponto de oficina ou serviço, que
será remetido diretamente à Seeçâo
do Pessoal para o necessário confronto
com o ponto geral.
Art. 116. A Secção de Feitoria é
responsável pela limpeza e asseio do
Estabelecimento.
Parágrafo único. Os trabalhos desta
Secção, dada a sua natureza, devem
obedecer a um horário especial, de
modo que, ao se iniciarem os trabalhos comuns diários, esteja: terminada
a limpeza do Estabelecimento.
Art. 117. A Secção de Portaria compete:
'
1) atender, durante o expediente, a
tôdas as pescas que procurarem o Es-

tabelecímento,

eneamínhando-as

?Ls

autoridades competentes;
2) não consentir ° aglomerações na
Portaria, nem mesmo fora do expediente;
3) fechar e abrir o Estabelecimento nas horas que forem 'determinadas;
4) não permitir a entrada ou saída
do Parque, pelo recinto da Portaria,
salvo aos oflciaís e demais pessoas autorizadas pelo Diretor do Parque;
5) não' permitir que pessoas estranhas ao Estabelecimento, nêle penetrem sem autorização;
6) guardar as chaves de tôdas as
dependências do Estabelecimento em
local próprio e seguro; quando houver
guarda militar, fazer entrega das ehaves ao comandante da guarda, que
ficará por elas responsável;
7) não consentir o estacionamento
de veiculas na frente do Estabelecimento, fora da faixa estabelecida;
8) receber tôda correspondêncía ofícíal e particular que chegar ao Parque, encaminhando aquela à Secretaria e esta à Secção do Pessoal.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

540
(i3

14)

DO APROVISIONAMENTO

Art. 118. O Aprovisionamento consiste no suprimento de víveres e alimentação preparada ao pessoal do
Parque.
Parágrafo único. Suas atribuições
regulam-se pelas disposições gerais em
vigor no Exército.
Art. 119. Para atingir a Tínalidade
a que se destina, o Aprovisionamento
disporá de:
a) Rancho;
b) Armazém Reembolsável ,
Art. 120. A todo o pessoal do Estabelecimento será servido um almôço
quente. dentro do horário estabelecido.
Para tanto, cada serventuário do Estabelecimento, excetuando-se os oficiais, terá direito a 25, (vinte e cinco)
etapas mensais de alimentação, de
valor igual a 2/3 do valor da etapa da
guarnição. Em hipótese alguma esta
etapa poderá ser abonada em dinhet,1'0 aos serventuários que a. ela fizeram
jus.
Art. 121. O rancho do operariado
deverá ser organizado dentro do sistema do S.A.P.S.
Art. 122. O Armazém Reembolsável
tem como finalidi,de a venda de gêneros ao pessoal do Estabelecimento.
Os gêneros, que devem ser de primeira
qualidade, serão vendidos pelo preço
de aquisícâo mais uma pequena taxa
para cobrir as quebras e o salário dos
serventuários do Armazém Reembolsável: não se terá em vista senão proporcional' ao pessoal dos Parques a
aquisição dos gêneros de' 1.a necessidade pelo mínimo de custo.
Art. 123. A Secção do Pessoa'! fornecerá a lista dos serventuários, com
indicação dos salários e do número de
pessoas da família; a Comissão de
Rancho fixará a importância máxima
que cada um poderá gastar na aquisição dos gêneros.
Parágrafo único. Em principio, os
gastos com aquisição .de gêneros, não
devem ultrapassar à metade dos vencimentos mensais dos serventuários;
excetuam-se os casos de prole muito
numerosa, a critério da Comissão de
Rancho.

DA FORMAÇÃO SANITÁRIA

Art. 124. A Formação Sanitária, diretamente subordinada ao Departamento Administrativo, tem por fim
cuidar da saúde do pessoal e da higiene geral do Estabelecimento, adotando
medidas de profilaxia geral e peculiares à indústria, prestando assistência
médica, farmacêutica e odontológica
ao pessoal e suas famílias, de acôrdo
com a legislação em vigor.
Parágrafo único. Suas atribuições
regulam-se pelas disposições gerais em
vigor no Exército.
Art. 125. Serão adotadas normas e
horário de trabalho de modo a trazer
o menor prejuízo para o serviço do
Estabelecimento.
Art. 126. Para atingir seus fins, a
Formação Sanitária disporá dos seguintes órgãos:
Secção de Ambulatório;
Secção de Socorro Urgente;
c) Secção de Higiene Industrial;
d) Farmácia;
e) Secção Odontoclínica.
a)

b)

Art. 127. Disporá a Formação Sanitária dos instrumentos e aparelhos
das várias especíahdades, necessários
ao bom funcionamento das atividades
a seu cargo.
AI't. 128. Todos os serventuários dos
Parques terão direito a assistência
médica e dentária gratuita, para si e
'pessoas de suas famílias.
15)

DO Ar,1'.10XARIFADO

Art. 129. O Almoxarifado, diretamente subordinado ao Chefe do
Departamento Administrativo, é o
órgão incumbido da gestão do material permanente, de consumo e de
transformação, necessários à vida interna do Estabelecimento.
Parágrafo único. Suas atribuições
regulam-se pelas disposições gerais em
vigor -no Exército.
Art. 130. A escrituração do Almoxarifado será feita de conformidade
com os modêlos em vigor no Exército,
no que se refere ao material permanente; e por um sistema de fichas, de
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acõrdo com os princípios estatuídos
pela D.M.M.

TíTULO IV

para os depósitos de

motomecanização, no que se refere aos
materiais de consumo e transformação
e às peças -ínservíveís substituídas, que

FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES
DO PESSOAL

forem recolhidas pela Divisão de Pro-

CAPÍTULO I

dução.
Art. 131. O Almoxarifado terá um

inventário permanente, mantido absolutamente em dia, de tudo que nele
estiver armazenado.
Art. 132. Deverá constar de um
fichário especial que, como os anteriores, será conservado rigorosamente em
dia, todo o material encomendado e
que ainda não tiver dado entrada.
Art. 133. O Almoxarifado deverá,
em intima ligação com a Secção de

Estatística e demais órgãos interessados, procurar conhecer os estoques
mínimos a serem mantidos e máximos
admitidos; é o responsável direto pela
emissão de pedidos de aquisição, 'tão
cedo o estoque de cada artigo atinja
o mínimo previsto.
Art. 134. Para atingir as finalidades a que se destina, disporá o Almoxarifado de:
a) Escritório;
b) Depósito de Material;
C1 Depósito de Combustível e Pôsto
de Lubrificação e Abastecimento;
d) Sala de Entrada de Material.
16) DA TESOURARIA

Art. 135. A Tesouraria, órgão diretamente subordinado ao Chefe do Departamento 'Administrativo, destina-se
à gestão dos créditos distribuídos ao
Estabelecimento, dentro da legislação
vigente no Exército, e a fornecer à
Secção de Preço de Custo todos os dados que lhe foram solicitados para o
levantamento do custo de reparações,
produção e transformações, levadas a
efeito nos Parques.
Art. 136. Todo o esfôrço deve ser
feito para a adoção de um sistema
de pagamento do pessoal, capaz de
evitar que os operários se afastem dos
respectivos trabalhos; o Regimento de
cada Parque detalhará a norma a ser
obedecida.

Atribuições gerais do pessoal

Art. 137. Os quadros de oficiais se
acham discriminados em anexos a êste
Regulamento.
Art. 138" Ao Diretor, Chefes de Departamento) Divisão e Secção, compete
dentro das respectivas esferas de
ação:
1) exercer autoridade e dirigir os
serviços subordinados;
2) cumprir e fazer cumprir as leis
federais, o presente Regulamento e os
demais Regulamentos e Instruções
aplicáveis, em vigor no Exército;
3) cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas da autoridade competente;
4) ordenar providências úteis ao.
serviço, propondo à autoridade superior as que não forem de sua alçada;
'5) orientar as alterações relativas
ao pessoal sob suas ordens ou propôlas à autoridade superior quando. não
forem de sua alçada;
6) coordenar e fiscalizar os serviços
de sua alçada;
7) exercer fiscalização e providenciar para que sejam mantidas em dia
e em ordem as escriturações e os arquivos;
8) zelar pelo asseio, moralidade, ordem e disciplina das repartições;
9) corresponder-se com a autoridade
superior em assuntos de serviço;
10) comunicar com presteza e circunstanciadamente ao superior imediato, os fatos anormais e graves que
ocorrem;
11) solucionar
partes, indicações,
propostas, pedidos, consultas, requerimentos, representações e queixas ou
encaminhá-las devidamente informadas, quando não lhes competir a
última decisão;
12) estudar, mandar submeter a
estudos e· prestar informações sôbre
documentos que lhe foram despachados pela autoridade superior;
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13) formular decisões claras e pre'císas ;
14) 'organizar e remeter, nos prazos
específicádos, os relatórios periódicos;
15) providenciar em' tempo útil sô-

bre o provimento de material necessário ao serviço;

16) resolver as questões funcionais
I
que surgirem:
17) manter em dia, os quadros sinó-

ticos e gráficos necessários ao próprio
uso e à consulta das autoridades competentes;
18) reunir em conferência os .seus
auxiliares, tõdas as vezes que julgar
conveniente, com o fim de orientar,
combinar e criticar a marcha dos serviços e promover o necessário paralelismo e intensidade do esfôrço;
19) rubricar, de próprio punho ou

por chancela, os livros de escrituração
pertencentes aos órgãos subordinados;
20) manter em dia a escrituração
das relações de carga e fichário' das
suas repartições;
21) comunicar 'diretamente ao Chefe
da Secção do Pessoa] as alterações do
ponto do pessoal subordinado;
22) definir nltddamente as atribuições" individuais e estimular ° espírito
de iniciativa e o senso de responsabílidada '110 pessoal sob suas ordens;
23) assinar ou visar os documentos
que tenham origem em suas repartições e que se destinam a outras;
24) emitir as ordens de serviço,
sempre acompanhadas dos elementos
necessários às facilidades e regularidade do serviço dos órgãos interessados.
CAPíTULO Ir
Atribuições funcionais
1) DO DIRETOr:.

.Art.. 139. O Diretor é o responsável
perante o Diretor de Motom:ecanização, pelo funcionamento eficiente dos
órgãos dos Parques, por todos os assuntos relativos à recuperação, substítuíçâo e produção atinente ao serviço
de manutenção do 4.° escalão. Cabelhe preparar e fazer executar as decisões do Diretor de Motcrnecamzação ,
Art _ 140. A direção dos Parques é
assegurada pelo Diretor, a quem cabe
as relações externas, a orientação e a

coordenação dos Departamentos, tendo
em vista o pontual cumprimento dos
programas e das missões aos mesmos
atribuídas quer na paz, quer na
guerra.
Art. 141. Primeira autoridade do
Estabelecimento e responsável pela
marcha dos serviços, o Diretor exercerá sua ação por intermédio dos qhefes dos Departamentos Técnico e
Administrativo.
Art. 142. Ao Diretor, além das atribuições constantes dos Capítulo I do
'I'Itulo IV deste Regulamento, competirá:
1) superintender a minuciosa preparação da mobilízaçâo do Parque, de
acôrdo C0111 as diretivas é instruções da
D.M.M.;
2) transmitir
aos Departamentos,
em Boletim Reservado ou ostensivo, as
ordens de serviço emanadas da Diretoria de Motomecanização e as que julgar
úteis ao bom andamento dos trabalhos. Essas ordens, quando urgentes,
serão transmitidas verbalmente e pos. teriormente confirmadas, em Boletim;
3) corresponder-se em nome do Estabelecimento, com as autoridades e
pessoas estranhas ao mesmo;
4) nomear e presidir o Conselho
Técnico e a Comissão de Organização:
5) nomear e supervisionar os trabalhos das Comissões de Oompras, de
Recebimento de Material e de Rancho;
6) nomear o pessoal civil que fôr de
S1.12. competência fazê-lo, nos têrmos
das Ieís vígentes ;
7) designar, na falta ou no impedimento de qualquer servidor, o substituto interino entro o pessoal do próprio
Estabelecimento, de acôrdo com a legislação em vigor;
8) dar posse ao pessoal .promovído
ou nomeado;
9) designar para as diferentes Divisões e Secções os oficiais classificados no Estabelecimento, ouvindo prêvíamente, conforme o caso, o Chefe
do Departamento Técnico ou Admínístrativo; alterar a distribuição de oficiais, em princípio, por proposta do
Chefe do Departamento interessado,
tôdas as vôzcs que o ínterêsse do -serviço o exigir;
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10) ordenar a aqtnsiçao do material formação técnica especfalízada necesnecessário ao serviço, mediante pedido
sária aos servidores dos Parques.
do órgão interesado e ouvida a Comis2) DO SECRETÁmo
são de Compras;
11) requisitar da D.M.M., ou comArt. 143 .Ao Secretário, além de
prar com os recursos de que dispuser;
competir as obrigações constantes do
autorizado por aquela Diretoria e obeCapítulo I do Título IV dêste Regudecendo a processo legal, dentro ou
lamento e a direção e orientação de
fora do Pais, as máquinas e os equipatodo o serviço de redação de ordens,
mentos necessários ao desenvolvimenexpedientes, protocolo e arquivo cato do Estabelecimento ou à sua moderberá:
nização;
1) redígrr as ordens, boletins e cor1.2) remeter à D.M.M., dentro dos
respondêncía 'do Diretor;
prazos legais, os documentos relativos
2) aplicar as leis e regulamentos em
à marcha da produção, preço de custo,
vigor sôbre redação oficial, corresponaplicação de verbas e outros que por
dêncta, boletins, requerimentos, etc .•
ela forem determinados;
e organizar os diversos trabalhos pró13) providenciar sôbra os pagamenprios da Secretaria: .
to do pessoal;
3) secretariar as sessões do Conselho Técnico e as da Comissão de Orga14) mandar adquirir livros técnicos
nização, lavrando atas e cuidando do
eprofísstonais, revistas e outras puexpediente respectivo;
blicações que interessarem ao Esta4) fiscalizar, de modo a manter em
belecimento;
ordem, os servtcos de arquivo,
15) .permitdr a visita de pessoas ! dia e
protocolo e livro de ordens;
estranhas ao Estabelecimentos, quan5) gua... rdar, sob sua inteira respondo julgar conveniente ou fôr autorizado
sabilidade e em cofres seguros, exispela autoridade superior;
tentes na Secretaria, os papéis,
16) propor à D.M.M. a divulgação
documentos, regulamentos, etc., de cae a publicação de trabalhos originais, ráter sigiloso, mantendo em dia um
de caráter técnico-profissional, elabo- fichário dos mesmos;
rados pelo pessoal do Estabelecimento,
6) organizar, por ocasião de qualquando julgar interessante seus coquer alteracâo eftiva na Direção do
nhecnnento por parte do Exército;
Parque, a relação dos documentos si17) apresentar à D.M.M., np prazo
gilosos controlados e sob responsabililegal, um relatório dos serviços do
dade do Diretor;
ano anterior, dentro, das instruções
7) conferir, autenticar e dar destino
que forem baixadas e, quando solícíàs certidões e cópias de documentos
tadas, apresentar sugestões sôbre o oficiais do aroutoo, quando determiprojeto de orçamento e de programa
nados pelo Diretor;
da produção para o ano futuro;
8) solicitar o material necessário aos
18) determinar as datas de reunião
trabalhos da Secretaria;
do Con..aelho Técnico e da Comissão de
9) organizar e ter em dia. soh sua
Organização, fazendo as necessárias
responsabilidade, a carga de todo o
convocações e expedindo convites, material existente na Secretaria. no
Gabinete do Diretor e Salas de Conquando fôr o caso;
19) encaminhar, devidamente inforselho, de Honra e de Espera, assim
mados, os requerimentos dos militares
como a da Biblioteca;
autoridades superiores. quan10) manter em dia uma relação dos
e ctvís
do feitos em conformidade com a legisdocumentos periódicos cuc devam ser
remetidos pelo Estabelecimento para
lação vigente;
20) organizar e dar destino às Iôlhas
as diversas autoridades. dflteencíando
de informações dos oficiais e propor
para :;1, sua apresentação o Diretor com
bastante antecedência e sua remessa
o acesso de sargentes e praças outras,
nos prazos legais;
de acordo com o Regulamento em vi11) redigir o histórico do Estabelecigor;
21) promover a organização de uma
mento, escriturando-o no respectivo
biblioteca, tendo em vista facilitar a livro;

em

às
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tadas as leis vigentes, os projetos' de
tabelas numéricas de extranumerários;
11) manter em dia a escrituração
referente às famílias do pea.cai Civil,
exercendo rigorosa vigilância sôbre sua'
atualização e veracidade;
12) organizar o processo de admissão, promoção, transferência e melhoria de" salário do pessoal civil, de acôrdo com as propostas dos Departamentos;
12) manter em dia e fazer respeitar
a relação de candidatos a servidor do
Parque;
14) zelar pela disciplina do pessoal,
3) DO CHL'FE DA SECÇÃO DO PESSOAL
quando fora de serviço efetivo;
15) receber tôdas as partes e queiArt. 144,. Ao Chefe da Secção do
xas a respeito do pessoal civil, apuPessoal, além de competirem as obrigarando-as e aplicando punições, ,quando
ções constantes do Capitulo I do Tide sua atribuição, por fôrça das leis
tulo IV dêste Regulamento e as funem vigor, e encamínhanao-as à autoções de oficial mobilizador dó Estabe- i-idade superior quando não fôr de sua
lecimento. e, quando fôr o caso, as de
alçada a decisão final;
.
Comandante do Contingente Especial,
16) superintender os serviços de
caberá mais:
vestiários e a disciplina no rancho;
17) informar o Diretor sôbre a vida
1) distribuir os serviços pelo pessoal
funcional, sempre que lhe fôr deterda, Secção;
minado e quando tiver de encaminhar
2) aplicar lei, regulamentos e inspartes relacionadas com a' disciplina;
truções em vigor sôbre a escrituração
13) resolver sôbre as saídas antecida vida funcional dos servidores civis;
padas, entradas CGm atrazo, faltas e
3) fiscalizar, orientar e manter em
dia os fichários relativos ao pessoal demais alterações de horário, ·ouvidos
os Chefes de Departamentos:
civil dos Parques;
19) receber e conferir díàriamente
4) solicitar os materiais necessácíos .
as relações de faltas e comparecimenaos serviços da Secção;
tos, bem, como as alterações remetidas
5) organizar, manter em dia e ser
pela Apontadoria, fazendo os comperesponsável pela carga da Secção e dos
tentes registros:
.
vestiários do pessoal;
20) ser o responsável pela educação
6) manter em dia uma relação dos
moral e cívica do pesoal civil do Pardocumentos periódicos, relativos à vida que, organizando. palestras, formatuxas ou partdclpações do pessoal civil,
funcional dos servidores civis, que decom as ordens do Diretor;
vam ser enviados às diversas autoridades, sendo responsável pela sua
21) organizar e superintender os
. remessa nos prazos fixados;
serviços de assistência social do pes7) manter em dia, devidamente soal civil, promovendo a prática de
desportos e convívio soe.ar:
atualizada, uma coletânea da Iegtsla22) receber tõdas as consultas, queiçâo e dos avisos ministeriais, bem como
xas ou participações do pesoal civil,
soluções de consultas a respeito da
a respeito de sua vida funcional, vanvida funcional do pessoal civil;
tagens e obrigações, providenciando
8) preparar, redigir, anotar e encacomo de direito.
minhar boletins de .merecímento e o
histórico do pessoal civil;
4) DOS MEMBROS DO CONSELHO E DAS
Q) . informar e encaminhar os requeCOMISSÕES
rimentos do pessoal civil;
Art. 145. A juízo do Diretor do
10) preparar, de acôrdc com as informações dos Departamentos e respeíEstabelecimento, além dos m-embros
12) conservar sob sua guarda os livros de declaração de herdeiros e de
apresentação do pessoal militar do
Estabelecimento;
13) distribuir os serviços pelo pessoal da Secretaria;
14) executar outros serviços burocráticos não previstos explicitamente
neste Regulamento, mas necessários
aos Parques;
15) organizar a Biblioteca e superintender o movimento de livros e publicações técnicas, de aeõrdo com as
ordens do Diretor.
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que normalmente constituem o ConselhoTécnico, poderão participar de
determinadas reuniões do Conselho
quaisquer oficiais ou servidores do
Parque, cujas informações, pareceres
ou esclarecimentos sejam julgados L-"1teressantes à solução dos problemas
em estudos.
Parágrafo único. . Eventualmente,
ainda, a juizo do Diretor, poderão ser
convidados para determinadas sessões
do Conselho, oficiais e técnicos estranhos ao Estabelecimento e cujos conhecimentos possam contribuir para a
solução de problemas técnicos de reIevâncía, mediante entendimentos com
os respectivos dirigentes.
Art. 146. Compete à Comissão de
Compras:
1. organizar os editais de concorrência e as fôlhas de tomadas de
preços para os materiais mandados
adquirir pelo Diretor;
2. manter atualizadas e com o
maior' número possível de esclarecimentos, as relações dos fornecedores,
de acôrdo com suas especialidades;
3. examinar - as propostas .apresentadas sôbre fornecimentos ao Parque,
tendo em vista', as informações dos
Departamentos ou órgãos Interessados, informando-as convenientemente
ao Diretor;
4. realizar reuniões para abertura
de propostas e de tomadas de preço,'
nas datas e horas determinadas, or~
ganizar o mapa respectivo;
5. elaborar e apresentar ao Díretal' os pareceres sôbre as tomadas de
preços e as .concorrêncías, levando em
consideração as informações técnicas
prestadas pelos órgãos interessados;
6. receber dos órgãos interessados,
por via hierárquica, os pedidos' de
compra, informando o Diretor sõbre
a possibilidade de aquisição ou necessídade de adoção de outros recurSos;
7. proceder, em coperaçâo com o Almoxarifado e a Seção de Padronização e Previsão Técnica, ao estudo da
manutenção dos níveis médios de estoques de material de provimento nor-

mal, propondo ao Diretor as medidas
decorrentes;
8. solicitar do órgão 'competente o
fornecimento de especificações adicionais aos "cadernos de encargos", as
alterações e a atualização das existentes, de modo o inclui-las nas tomadás de preços ou concorrências;
9. prestár iniorrnaçõesaos fornece~
. dores, sõbre assuntos de compras, proporcionando um ambiente favorável à.
franca licitação e amplo respeito às
especificações técnicas e normas gerais de contabilidade.
Art. 147. Compete à Comissão de
Rancho:
1. elaborar os cardépíos que devam
ser observados nas refeições fornecidas ao pessoal do Parque, de acôrdo
com as disponibilidades financeiras e
com o parecer técnico do médico da
Comissão;
2. fiscalizar rigorosamente a observância dos cardápios, a confecção dos
alimentos e as quantidades fornecidas;
3. proceder à aquisição, recebimento
e ao exame dos gêneros e demais aü-,
mentes destinados ao consumo do
Parque;
4. propor ao Diretor, justificadamente, o valor da Indenização das
refeições, quando fôr o caso;
5. planejar t6das as medidas relativas à execução do serviço de rancho, apresentando-a à consideração
do Diretor;
,6. estudar os casos de trabalhos
profissionais que exijam o fornecimento de leite ou qualquer outro alimento adicional antídoto, de acôrdo
com as indicações do Departamento
Técnico e parecer do Chefe da Seção
de Higiene Industrial;
7. dirigir as operações de aquisição,
recebimento, exame e dlstrábuíção de
leite ou alimentos referídos na alínea
anterior;
8. orientar os .trabalhos do Armazém Reembolsável, exercendo acurado
contrôle sôbre a qualidade dos artdgos à venda, seu preço e sua medida.
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5)

DO C:fiEFE DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

Art. 148. Ao Chefe do Departamento Técnico compete, além do estabelecido no Capitulo I do Título IV

dêste Regulamento, o seguinte:
1. transmítír aos órgãos subordinados, em princípio por escrito, tôdas
as ordens emanadas do Diretor, que
interessem àqueles órgãos e as que
julgar necessárias à boa marcha dos
serviços;
2. confirmar por escrito, as ordens
verbais que tiver dado aos órgãos subordinados;

6)

DO

CHEFE

DO

GABINETE

TÉCNICO

Art. 149. Ao Chefe do Gabinete
Técnico, que também exerce as funções de adjunto do Chefe do 0.. T.,
compete, além do que foi estabelecido
no Capitulo I do Título IV dêste Regulamento, o seguinte:
1. coadjuvar o Chefe do. D. T. em
todos os serviços determinados por
esta autoridade;
2. receber e distribuir documentos e
correspondência entrados, deacôrdo
com as diretivas estabelecidas pelo
Chefe do Departamento Técnico.

3. examinar, estudar, dar parecer e
submeter à consideração do Diretor
os projetos, orçamentos e demais trabalhos executados pelos órgãos subor-

7)

dinados;

entre os funcionários da Seção;
2. solicitar do Chefe de Gabinete
os recursos, em pessoal e material
necessários ao cumprimento dos encargos da Seção;
3. observar constantemente seus auxiliares, a
de sôbre êles cíar informações precisas e criteriosas, quando solicitadas;
4. a responsabilidade pela .boa marcha e execução dos serviços da Seção.

4. dar parecer, ouvidos os Chefes
interessados, aôbre as propostas para
fornecimento de material, encaminhadas pela Comissão de Compras;
5. coordenar, orientar e fiscalizar
os trabalhos de seu Departamento"
estabelecendo normais para o entendimento direto entre os seus diversos órgãos, em assuntos que independem ou possam prescindir de sua
decisão, tudo no interesse da produção;
6. entender-se diretamente com os
Chefes do Departamento Administrativo e da Seção do Pessoal, em assuntos der rotdna ou naqueles em que se
possa prescindir da decisão do Diretor;
7. dar às ordens de serviço que o
exijam, a classificação de "preferencial" e, submeter à consideração' do
Diretor aquelas que, a seu juízo, devam ser considerados "urgentes";
8. cuidar, em especial, do constante aperfeiçoamento dos métodos de
trabalho, mantendo íntimo e permanente contacto com os Chefes de Divisão;
9. visitar, pelo menos uma vez por
.día, tôdas as oficinas, gabinetes, laboratórios e demais dependências do
.seu Departamento.

DOS ENCARREGADOS DA SEÇÃO

Art. 150.

Em

geral, compete-lhes:

1. distribuir e controlar o serviço

fim

B)

DO CHEFE DA DIVISÃO
GERAIS

DOS SERVIÇOS

Art. 151. Com exceção da Seção de
Transportes, as demais e a oficina gráfica terão encarregados civis, de, profissão de acôrdo com a natureza do
serviço.

Art. 152. Em princípio, os encarregados civis trabalham em serviço de
suas profissões, sem prejuízo dos trabalnos de direção.
Art. 153. Ao Chefe da Divisão dos .
Serviços Gerais compete, além do estabelecido no Capítulo I do' Título IV'
dêste Regulamento, o seguinte:
1. manter em dia as planta de tôdas as rêdes subterrâneas ou aéreas•
de água, fôrça, luz, gás, telefone, ar
comprimido e esgôtc;
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2. organizar os planos de reforma
ou ampliação de instalações nos Parques;
3. solicitar" o concurso da Divisão
de Planejamento para serviços de
maior vulto, que exijam cálculo, desenhos, etc. '
9)

DO CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRÔLE

Art. 154. Ao Chefe da Divisão de
Contrõle, além das atribuições constantes do Capítulo I do Titulo IV
deste Regulamento, compete:
1. dirigir todos ~s servicos de revisão final da produção; ~
,
2. trabalhar em íntima' colaboração
coma Divisão de Produção cooperando com- ela no sentido de serem
levantadas as causas de rejeição;
3. propor ao Chefe' -do Departamento Técníco tôdas as providências
que julgar úteis para a, melhoria dos
métodos de trabalho tendentes a diminuir os refugos;
4. interpretar os resultados das
análises e ensaios levados a efeito nos
Iaboratóríos:
5. verificar perlódicamente a justeza e exatidão dos aparelhos de medidas e de, contrõle da Divisão de
Produção e dos próprios;
6. auxiliar os trabalhos de 'revisão
<la Divisão de Produção, quando a isto
fór .solícítado pelo respectivo Chefe;
7) atender a tôdas as solicitações da
Comissão de Compras _no que disser
respeito a análises e ensaios necessários ao recebimento dos materiais
adquiridos.
10)

DO CHEFE DA DIVISÃO DE PRODUÇÃO

Art. 155. Ao Chefe da Divisão de
Produção, além das atribuições constantes do Capítulo I do Titulo IV dêste
Regulamento, cabe:

1. coordenar o trabalho dJs órgãos
que lhe são subordinados, acompanhar
o andamento dos serviços, diretamente e através dos documentos e informações das Seções: resolver os problemas- que surgirem no decorrer dos
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trabalhos: provocar da Chefia do
D,. T. tôdas as providências que não
estiverem na sua alçada, para o fiel
cumprimento e execução dos serviços;
2. dirigir e coordenar todos os trabalhos da Divisão de 'Produção;
3. observar constantemente seus
auxiliares a fim de ficar conhecedor
dos pendores técnicos naturais de cada
um, para dêles tirar o máximo partíde em beneficio do serviço;
4. provocar tôdas as medidas que
julgar úteis para o bom andamento
dos trabalhos;
5. lançar ordens de serviço qUE', de
acôrdo com a experiência dos trabalhos e instruções escritas do Departamento Técnico, possam prescmdír
dêste Departamento;
6. dar ciência imediata ao Chefe do
.Departamento Técnico das ordens de
serviço que emitir;
7. propor a distribuição dos Chefes
das Seções que lhe são subordinadas.
Art. 156. Os agentes. da Seção de
Preparação e Métodos, claselfícados
como assistentes de produção, atuam
nas oficinas com a missão de instruir,
esclarecer e guiar os operários na
execução dos trabalhos.
Art. 157. Haverá, em cada oficina,
um assistente de marcha da Seção de
Tarefas, o qual terá autoridade sôbre
os demais assistentes no âmbito da
mesma.
Art. 158. Ao assistente de marcha
da oficina, compete:
1. a parte dísclplínar da oficina,
abrangendo a verificação de freqüência e saídas eventuais;
2. conservação, asseio e higiene da
oficina;
3. guarda e distribuição do material de expediente, fiscalizando a sua
regular aplicação;
4. abrir e fechar 'a oficina, quando
fôr o caso; após o fechamento da oficina, fazer entrega da chave no escritório da Divisão de Produção;
5) receber os "Boletins de trabalho",
matéria prima e ferramentas correspondentes, passando o respectivo
recibo;
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6. fiscalizar o registro dos tempos
de trabalho;
7. instruir os operários sôbre os trabalhos a executar;
8, receber dos operários os trabalhos concluídos e os respectivos "Boletins de trabalho", verificando se os
mesmos estão visados pelo "assistente
de contrôle":
9. providenciar para que o trabalho
terminado seja entregue no local designado no "Boletim de trabalho" e
êste à Seção de Tarefas, por intermédio da de Suprimentos;
10. qusíquer outras providências que
não estejam a cargo dos outros assistentes.
Art .159. Ao agente da Secão de
Preparação e Métodos - assist~nte de
produção - compete:
1. acompanhar o trabalho dos operários, verificando se estão fielmente
cumpridas as instruções da Seção de
Preparação e Métodos, constantes do
"Boletim de trabalho";
2. auxiliar e esclarecer os operários,
quando a Isto fôr solicitado, ou quando
notar qualquer. dúvida na interpretação das instruções de trabalho ou desenhas;
3. entender-se com a Seção de Preparação e Métodos sôbre a ínexequibíIídade de qualquer instrução, ou resolvê-la e comunicar a solução imediatamente à Seção;
4. executar o serviço prescrito, na
presença do operário, quando êate alegar -ímpossíbílídade de cumprir as instruções ou realizar o trabalho no
tempo fixado;
5. procurar conhecer bem todos os
operários, suas inclinações, defeitos e
predicados - se são dóceis. às. instruções. que recebem ou se têm tendência
a conservar seus antigos métodos de
trabalho; se têm preocupação de produzir mais ou de executar com mais
perfeição o trabalho; procurar, enfim, estar em condições de indicar ao
Chefe da Seção e da Divisão os mais'
aptos para determinadas funções.
Art.160. Ao assistente de contrôle
também agente da Seção de Preparação e Métodos -'. compete:
-

o

o

1. verificar as montagens dos conjuntos e as tolerâncias prescritas;
2) verificar, após cada operação,
nos trabalhos de produção e construção, se o trabalho foi executado de
acôrdo com o desenho ou modêlo
e dentro das tolerâncias impostas;
3) 'visar os "Boletins de trabalho",'
caso o trabalho seja aceito;
4), entender-se com os assistentes
produção e marcha sôbre as imperfeições que tiver notado, a fim de serem
as mesmas corrigidas nos trabalhos
análogos futuros;
5. No caso de o trabalho ser rejeitado, verificar se o fato proveio de
defeitos do material, de falta de clareza' ou êrro das instruções, da inobservância das mesmas, da inabilidade
do operador, da falta de assistência
por parte do assistente de produção,
'da imprecisão de aparelhos de medidas, etc., comunicando o fato e .resultado de suas "investigações ao Chefe
da Seção. de Preparação e Métodos,
para que êste tome, com o Chefe da
Divisão, as providências necessárias.
Art. 161. Ao assistente de máquinas - agente da Seção de Caneervaçâo de Máquinas - compete:
1. verificar continuamente as condições de funcionamento das máquínas, o estado e a extensão das' correias, das ligações elétricas, dos eixos
de. transmissões, etc.;
2. efetuar pequenos reparos a seu
alcance;
3. solicitar do Chefe da Seção as
necessárias providências para as reparações de maior vulto;
4. zelar para que os operários tragam sempre as máquinas limpas e
convenientemente lubrificadas;
5. ter em vista que 'a sua ação seja
sobretudo preventiva, devendo. procurar evitar acidentes pessoais e materlaía resultantes do mau funcionamento do material a seu cargo.
o

o

11)

DO CHEFE DA DIVISÃO

DE 'PLANEJA",:

MENTO

. Art. 162. Ao Chefe da Divisão de
Planejamento, além das atríbuiçôes
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conferidas pelo Capítulo I do Título
IV dêste Regulamento, compete:
1) colaborar intimamente .com as
demais Divisões do Departamento Técnico, para o aperfeiçoamento oonstante da produção em geral;
2. acompanhar a evolução técnica
das matérias primas de emprêgo nos
Parques, à medida que os métodos industriais evoluam.
Art. 163. A Seção de Estudos será
chefiada pelo próprio Chefe da Divisão de Planejamento.
Parágrafo' único. As Seções de "Desenhos e Oópías" e "Escola" terão
encarregados designados entre os serventuários da Divisão de Planejamenta.
Art. 164. Para execução dos servi"ÇOS que lhe são atribuídos pelo presente Regulamento, a Divisão de Planejamento disporá, de acôrdo com o
volume de serviço e tarefas especíaís
atribuídas ao Parque pela D.M.M. o
seguinte pessoal:
.a) Consultores "récmcos:
b) Delíneadores:
c) Projetadores;
d) Desenhistas;
e) Auxiliares de escritório:
1) Serventes.
§ 1.0 Os Consultores técnicos serão
profissionais de capacidade e tirocínio
comprovados, contratados ou temporáríos. Os contratados ficarão sujeitos ao horário de trabalho do Estabelecimento. Os temporários serão os
elementos da engenharia nacional
cujos trabalhos forem necessários na
solução de problemas importantes;
êstes trabalhas serão ajustados para
cada caso.
§ 2.° Além dos Consultores acima
previstos, serão admitidos como "consultores voluntários." os membros de
relêvo da" engenharia nacional que
quiserem prestar o seu concurso à solução dos problemas técnicos de Motomecanização.
12)

DO CHE~'E DO DEPARTAMENTO

ADMI-

NISTRATIVO

"Art. 165. O Chefe do Departamento
Administrativo é também o fiscal
administrativo do Estabelecimento.
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Art. 166~ Além das atribuições previstas no Capitulo I do Título IV
dêste Regulamento, compete ao Chefe
do Departamento Administrativo:
1. exercer, como fiscal administrativo, tôdas as funções previstas para
seu cargo pelas leis e regulamentos em
vigor no Exército e aplicáveis aos esestabelecimentos industriais e militares;
2. orientar e coordenar os trabalhos
atribuídos aos órgãos que lhe são sufiordínados;
3. trabalhar em intima colaboração
com o Chefe do Departamento Técnico e com as Comissões subordinadas
ao Diretor, com o objetivo de dar..
lhes a maior assistência possível, no
ínterêsse do trabalho dos Parques;
4. estabelecer normas sôbre a relação dos diversos órgãos que lhe são
subordinados, definindo os casoã" de
entendimento direto entre êstes e os
outros órgãos do Parque, em assuntos
que possam prescindir da sua decisão,
tendo em vista a maior presteza nas
providências de Interêsse da produção;
5. exercer r i g o r o s a fiscalização
quanto à saída de tudo que deixar o
Estabelecimento.
I

13)

DO CHEFE DO GABINETE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 167. O Chefe do Gabinete
exercerá as funções de adjunto do
Chefe do Departamento" Administrativo, competindo-lhe funções análogas às do Chefe do Gabinete do Departamento Técnico.
14)

DO APROVISIONADQR

Art. 168. O Aprovisionador tem as
suas atribuições reguladas pelos regulamentos em vigor no Exército.
15)

D"O CHEFE DA FORMAÇÃO SANITÁRIA

Art. 169. O Chefe da Formação
Sanitária deverá ter sempre presente
que o rendimento do trabalho depende grandemente das condições físicas
do operário. A fim de assegurar os
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meios necessários. a urna alimentação
e condições de trabalho higiênicas, o
presente Regulamento prescreve a
existência de um rancho e de uma
seção de higiene industrial. Grande
atenção, pois, deverá ser dispensada
a êsses dois fatores essenciais da eficiência humana.
Art. 170. Ao Chefe da F.S., além
das atribuições que lhe são conferidas pelo Capítulo I do Título IV
dêste Regulamento, compete:

"1. organizar um programa de trabalho e realização de palestras educacionais tendentes a salientar os
benefícios de uma vida higiênica no
trabalho e no lar. indicando os meis
de consegui-Ia. zsss programa 'deverá
ser submetido ao Chefe do _Departamento Administrativo.' que tomará as
providências necessárias à sua execução, após aprová-lo;
2. a responsabilidade direta pela
eficiência dos órgãos que lhe são subordinados;
3. propor medidas que venham
melhorar as condições de alimentação, higiene de trabalho, etc.;

4. Interessar-se para que a F .8.,
dê assistência contínua e eficiente às
famílias dos serventuários dos Parques.
16)

DO ALMOXARIFE

Art. 171. O Almoxarífe tem as suas
atribuições reguladas pelas disposições em vigor no Exército.
Parágrafo único. Em virtude da
natureza e variedade dos materiais especializados com que terá de trabalhar, é místér que os oficiais que forem exercer as funções de Almoxarife façam, previamente, um estágio no
Parque Central, a fim de se familiarizarem com os referidos materiais.
17)

DO TESOUREIRO

Art. 172. O Tesoureiro, do quadro
de Intendentes do Exército, tem as
suas atribuições reguladas pelos regulamentos em vigor no Exército.

TíTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 173. Todos os serventuáriôs do
Parque devem observar o mais rigoroso sigilo sôbre os assuntos que transitarem pelas repartições, só prestando as informações que forem autorizadas pelos respectivos Chefes, incorrendo em pena de responsabilidade aquêles que faltarem ao dever do
segrêdo funcional.
Art. 174. Cada Departamento, Divisão e Seção, deverá possuir um fichário sumário do próprio pessoal e'
dos órgãos que lhe são subordínados..
do qual constarão:
a) nome e número;
b) categoria ou diária;
c) profissão ou função que exerce;
d) local onde trabalha.
Parágrafo único. :E:ste fichário é
independente do geral, da Seção do
Pessoal.
Art'.. 175. Os Chefes de Divisão e
Departamento devem anotar pessoalmente suas observações acêrca do pessoal sob suas ordens, a fim de estarem em condições de indicar substitutos eventuais para cargos que se vagarem e de emitir juízo sôbre o mes-"
mo quando solicitado pelos órgãos superiores.
.
Art. 176. É vedado o uso ou porte
de quaisquer objetos, de acôrdo com
a estipulação dos, respectivos regulamentos internos e a critério do Diretor nos casos omissos, que possam
trazer, perigo para o Estabelecimento.
Art. 177. Em principio, todos os
oficiais residirão no local da sede do
Estabelecimento.
Art. 178. Nos Parques cujo volume de serviço não comportar uma organização completa, com um Chefe
para cada Seção, 'deverá haver
acúmulo de' funções compatíveis.
§ 1.0. Tais acumulações abrangem
os agentes especializados, assistentes,
etc.
§ 2.° O número de auxiliares dentro
dos Departamentos, Divisões e Seções será proporcional ao volume do
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serviço normal e, aos encargos especiais atribuídos a cada Parque . Será
fixado única e exclusivamente por
aprovação expressa do Diretor do
Parque.
O,AiPíTULO I
Do Regimento Interno

Art. 179. Cada Parque terá um Regimento Interno organizado pela Comissão de Organização.
Art. 180. O Regimento Interno deverá satisfazer às seguintes condições:
a) estar de inteiro acrôdo com o
presente Regulamento;
b) pormenorizar as instruções para
o funcionamento de todos os trabalhos dos órgãos técnicos e administrativos, tendo em vista:
1. a completa eficiência;
2. o rápido andamento;
'3. a definição de responsabilidade;
4. a facilidade do serviço;
5. um perfeito registro estatístico;
6. a maior economia em pessoal e
material;
c) estar aprovado pela D.M.M.
Art. 181. O 'Regimento Interno
será revisto anualmente pela Oomíssão de Organização, com o fim de
aperfeíçomento .
CAPíTULO II
Das penas e recompensas

Art. 182. As penas e recompensas
previstas no presente Capítulo são
aplicáveis aos serventuários civis.
Quanto aos militares, o assunto será
regulado pelo Regulamento Disciplinar do Exército e legislação em vigor.
Art. 183. Todos os serventuárlos-cívis são considerados assemelhados militares e, portanto, sujeitos
penas
disciplinares previstas no' R.D.E.,
sem prejuízo da ação criminal que
couber ao caso.
Art. 184. As penas disciplinares são
recursos, ao alcance da administração, destinados a reprtmíf os atos de
indisciplina, de negligência ou quaisquer outros contrários aos regulamentos em vigor, à moralidade, à higiene
ou aos Interêsses do Estabelecimento
e de suas dependências.

às

Art. 185. Constituem
plinares:
a)
b)
c)
d)

penas disci-

repreensão verbal;
repreensão em Boletim;
suspensão até 30 dias;
exclusão.

§ 1.0 A pena de exclusão de que
trata o presente artigo não impede a
ação criminal cabível no caso.
§ 2.° O Diretor, no
caso de ação
criminal, fará apresentar o excluído
à Polícia Civil ou às autoridades militares, conforme se tratar de crime
comum, ou crime militar.
Art. 186. As justificações de faltas serão feitas pelo Diretor, através
das informações prestadas pela Seção do Pessoal, ouvido o Chefe do
Serviço correspondente.
Art. 187. A aplicação das penas
previstas neste' Regulamento será de
competência do Diretor.
§ 1.0., O Chefe do Departamento
técnico tem, todavia, autoridade para
aplicar penas até 15 dias de suspensão. Os Chefes do Departamento Administrativo e da Divisão de Produção, até 10 dias de suspensão. Os demais Chefes de Divisão, até 5 dias de
'suspensão.
§ 2.° A aplicação de qualquer pena
pelos Chefes de Departamento deverá
ser seguida de uma comunicação ao
Diretor.
§ 3.° Em caso de falta grave, insubordinação, agressão, etc., qualquer
oficial tem autoridade para suspender
imediatamente o serventuário do serviço e obrigá-lo a se retirar, comunicando o fato ao seu Chefe imediato, para os devidos fins.
Art ~ 188. Será impedido o ingresso
no Estabelecimento àqueles que estiverem sujeitos ao ponto e que não
compareçam à hora regulamentar de
entrada; salvo rassentímento prévio,
por escrito, do Chefe do serviço..
Art. 189. As recompensas constituem recursos ao alcance da admínístração, destinados a estimular os atos
individuais que conduzam a maior
rendimento do serviço e que consultem os interesses do Estabelecimento,
do Exército e do País.
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Art. 190. Constituem recompensa:
a)
b)
c)

elogio verbal;
cttaçâo em Boletim;

prêmios e dispensa de serviço,
até 8 dias, com salário ou vencimento.
Art.

191. Tôdas as punições dis-

ciplinares .serâo, se requeridas ao Diretor, canceladas após 5 anos de bom
comportamento.
Art.

192 ~ Em casos de imperiosa

necessidade, o Diretor poderá dispensar do serviço, até 8 dias por ano, sem
prejuízo do salário ou vencimento, e
das férias -a que tiverem direito, os
serventuários que contarem, pelo menos, três anos de serviço sem punições
disciplinares.

Parágrafo único. A recompensa a
.que se refere o presente artigo será
dada mediante indicação do Chefe do

Serviço.
CAPíTULO IrI
Instrução técnico-profissional

Art. 193. -Os Parques manterão
cursos especializados para formação e
aperfeiçoamento da mão de obra necessárla' aos 3.0 e 4.° escalões'.
Parágrafo único. ltsses cursos serão
frequentados:
a) pelos aprendizes do próprio Parque;
b) por praças mandadas matricular
pela D.M.M.;
c) pelos operários do próprio Parque.
Art. 194. O curso para aprendizes
visa a formação de operários para o
próprio Parque. Obedecerá a programas organizados pelos Parques, com
parte teórica e parte prática, aprovados pela D.M.M.
Art. 195. O curso para praças
mandadas matricular pela D. M. M.
visa a formação de especíaliatas militares para o 3.° escalão de manutenção. Obedecerá a programas delineados pela D.M.M.
Art. 196. O curso para operários
dos Parques visa o aperfeiçoamento
sistemático da mão de obra e a preparação dos operários para o exercício das funções de "assistentes". Obedecerá a programas organizados pelos

Parques, com parte teórica e parte
prática, aprovados pela D.M.M.
Art. 197. Os cursos acima dirão
respeito unicamente às especialidades
requeridas pela natureza dos trabalhos do 4.° escalão de manutenção.
CAPíTULO IV
Das disposições transitórias

Art. 198. Enquanto não houver orrcíaís engenheiros de automóvel em
número suficiente para preenche!' os
cargos previstos neste Regularriêfito,
poderão os mesmos ser exercidos por
oficiais com curso técnico de engenheiro industrial, de armamento ou
mecânico e, na falta dêstes, por oficiais com curso de Motomecanízaçâo.
Art. 199. Enquanto perdurarem as
dificuldades de recrutamento de operários e serventuários civis, o trabalho será feito por pessoal militar, recrutado para tal fim.
Parágrafo único. A fini de estabelecer a hierarqma funcional, os Diretores dos Parques proporão à D. A.,
dentro dos -quadros aprovados para
cada Parque, a promoção do pessoal
militar. Para fins de promoção, em se
tratando de especialistas, ficam dispensadas as exigências dos cursos de
pelotões de candidatos a cabo e a
sargento, devendo-se levar" em conta
somente a competência profissional
especializada e funcional do serventuário.
Art. 200. Enquanto perdurar a
atual situação de carência de erenvos e atendendo, também, a que os
Parques Regionais existentes, ainda
não atingiram um desenvolvimento
nem possuem instalações compatíveis
com as obrigações impostas pelo presente Regulamento, não será o mesmo aplicado, até ulterior deliberação,
àqueles Estabelecimentos
i 1.0 Os Parques Regionais conttnuarão, provisoriamente, a se regerem pelas disposições atualmente em
vigor, devendo, entretanto, na orientação geral dos seus trabalhos, adotar as prescrições dêste Regulamento,
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OBSERVAÇÕES

(1) Com curso de Engenheiro de Automóvel ou Técnico.
(2) Com curso de Motomccanisaçâo.
(3) Com curso de Construção ou Eletricidade.
(4) Engenheiro mecanico civil.
(5) Químico civil.
(6) Engenheiro metalurgista civil.

(7) Dentista civil.
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(1) 1
(2)

1

2

Diretor.
Chefe de Departamento :
- Técnico.
- Administrativo.

-- - - -- - - -- -- -- -Chefe de Divisão:
-dos Serviços Gerais.
-r-de Contrôle.
-de Produção.
-de Planejamento.

1
1

(3)
(2)

4

I

(1) 1
(I) 1

-- - - - - - - - - --

.

Chefe de Seção:
-do Pessoal. ........
-e-de Transportes.
-de Revisão.
-r-de Provas. .... . . . .. . . . . . .
--de Preparação e Métodos.
-de Tarefas.
-de Suprimentos.
-de Conservação de' Máqui-

1

..

.

...
...

nas.

1
1
1
(4)

1
1O

1

. ....

.....

.,., .

-de Padronização e Previ-

(2)
(2)
(2)

éz) .1
(2)

-de Delineamento.
dêncin Técnica.

(4)
(4)

1
1

(4)

1

- - - - -- - - - - - -Adjuntos:

-do Departamento Técnico.
-do Departamento Adminis-

...

(2)

teativo ..........

1

(2) 1 . ...

-da divisão de Produção.

(2)

3

1

-- -- - - -- -- Chefe de Laboratório:
-de Química . ....
-de Ensaios Físicos Mecânicos

(5)
(6)

...

1

1

Secretário.

Secretário.

- - - - -- -- - 1

..

1
1

4(7)

1

Adjuntos:
- do Departamento Técnico.
- do Departamento Administr
tivo.
- da Divisão ele Produção...

2

1
--~

Chefe de Seção:
- do Pessoal.
- de Transportes.
- do Revisão.
- de Provas...
,
.
- de Preparação e Métodos ..
- de Tarefas.
- de Suprimentos.
- de Conservação de Máquina
- de Delineamento
,
.
- de Padroniaação o Prevídênc
Técnica.

Chefe de Laboratório:
- de Química.
- de Ensaios Físicos Meccnícos

- - -- - - -- - - - - --

Serviço de Saúde;
-Médico.
-Farmacêutico.
-e-Deatista.

Chefe de Divisão:
- dos Serviços Gerais...
- de Oontrõle.
- de Produção
- de Planejamento.

Serviço de Saúde:
- Médico.
- Farmacêutico ..
- Dentista.
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'compatíveis com o seus desenvolvimenta e suas Instalações.
§ 2.° Continua em vigor o Quadro
de efetivos- fixado para o Pq.M.M. da
7. a R.M. em B.E. n.o.2 de 10.. . 1-42 e
mandado _adotar para o Pq. 1\1. M. da
3.a R.M. em B.E. n.c 28 de 8-7-44.
DECRETO N.' 19.603 - DE 13 DE
SETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Arnaldo
Guimarães
Bueno
a
pesquisar
areia, argila, no município de São
Paulo, Estado de São Paulo

o Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 '(Código de Minas).
decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Arnaldo Guimarães Bueno
a pesquisar areia e argila no lugar
denominado Sítio Engenheiro ooulart, no distrito de Penha da França,
município de São Paulo, Estado de
São Paulo, numa área de duzentos e
vinte e um hectares e cinqüenta e sete
ares (221,57 ha) , delimitada por um
polígono mistilíneo, que tem um vértice no quilômetro quatrocentos e -oitenta e sete mais oitocentos e quatro
metros (Km 487 + 804 m) , da linha
da Estrada de Ferro central do Brasil, na variante de Poá, e os lados a
partir do vértice considerado têm: ottocentos e vinte e cinco metros (825
mj , vinte e um graus noroeste (210
Equipamentos (Decreto-lei n.c 7.213',
NW); trezentos e trinta metros (330
fi), setenta e dois graus sudoeste
(720 SW); setecentos e trinta metros
(730m), sessenta e quatro graus e
trinta minutos sudoeste (64 0 30' SW);
trezentos e trinta e três metros e trinta e três centímetros (333,33 m) , vinte
e sete graus sudeste (270 SE); cento
e cinqüenta metros (150 m) , sessenta
e quatro graus e 'trinta minutos sudoeste (640 30' SW); trezentos e trlnta e três metros e trinta e três centdmetros (333,33 m) , vinte e sete graus

noroeste (270 -NW); trezentos e trinta
metros (330 m) , sessenta e quatro
graus e trinta minutos sudoeste (64 0 30'
SW) ; seiscentos e setenta e seis metros (676 mj , cinqüenta e quatro graus
e trinta minutos sudoeste (54 0 30'
SW); seiscentos e cinqüenta metros
(650 m) , quarenta e oito graus e quinze minutos sudoeste (480 15' SW); oítocentos metros (800 m) , dezessete
graus e trinta minutos noroeste (170
30' NW); duzentos e sessenta metros
(260 m) , setenta e seis graus noroeste
(760 NW); novecentos e cinqüenta
metros (950 m) , três graus e quinze
minutos sudoeste (30 15' SW); o pe~
núltímo lado é o segmento retilíneo
que partindo da extremidade do último lado retilíneo descrito, com rumo
oitenta e um graus e quinze minutos
sudeste (81 0 15' SE), alcança a linha
da Estrada de Ferro Central do Brasil na variante do Poá; o último
lado é o trecho da linha férrea compreendido entre a extremidade do último lado e o vértice de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Oódigo de Mihas.
Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
mil duzentos e vinte cruzeiros (Cr$
2.220,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de .setembro de
1945, 124.? da Independência e 57.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N.' 19.604 - DE 13 DE
SETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Arnaldo
Guimarães Bueno a pesquisar turfa
no município de São Paulo, Estado
de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo ,74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (código de Minas),
decreta:
Art,. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Arnaldo Guimarães Bueno
a pesquisar turfa, no lugar denominado Sítio Engenheíro-Goulart, no
distrito de Penha da França, município de São Paulo, Estado de São Paulo,
numa área de duzentos e vinte e um
hectares e cinqüenta e sete ares
(221,57 ha)., delimitada por um poligano místtlíneo, que tem um vértice
no quilômetro quatrocentos e oitenta
e sete mais oitocentos e quatro. metros
(Km 487 + 804 m) da linha da Estradade Ferro Central do Brasil, na
variante do Poá, e os 'lados a, partirdo -vértfce considerado têm: cítocentos e vínte e cinco metros (825 m) ,
vinte e um graus noroeste (21 0 NW) ;
trezentos e trinta metros (330 mj , setenta e dois graus sudoeste (72 o SW) ;
setecentos e trinta metros (730 m) ,
sessenta e quatro graus e trinta minutos sudoeste (64 0,30' SW); trezentos e trinta e três metros e trinta, e
três centímetros (333,33 m) , vinte e
'sete graus sudeste (27 o SE); cento e
cinqüenta metros <150 nu ,sessenta e
quatro graus e trinta minutos sudoeste (64 o 30' S'\V); trezentos e trinta
e três metros e trinta e três centímetros (333,33 m) , vinte e sete graus
noroeste (27 o NW); trezentos e trinta
metros (330 m) , sessenta e .quatro
graus e trinta: minutos sudoeste
(64 o 30' SW); seiscentos e setenta e
seis metros 676 m) , cinqüenta e quatro graus e trinta minutos sudoeste
(540 30' SW); seiscentos e cinqüenta
metros (650 m) , quarenta e oito graus
e quinze minutos sudoeste (48 o 15'
SW); oitocentos metros (800 m) , dezessete graus e trinta minutos noroeste (17 o 30' NW); duzentos e ses-

senta metros (260 m) , setenta e seis
graus noroeste (76 o NW); novecentos
e cinqüenta metros. (950 m) , três graus
e quinze minutos sudoeste .(3015' SW) ;
o penúltimo lado é o segmento retilíneo que, partindo da extremidade do
último lado retilíneo descrito, com rumo
oitenta e um graus e quinze minutos
sudeste (81 o 15'SE), alcança a linha
da Estrada de Ferro Central do Brasil
na variante do Poá ; o último lado é
o trecho da linha férrea compreendido entre a extremidade do último
lado e o vértice de partida.
art. 2,0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

Art. 3,0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
cento e dez cruzeiros (Cr$ 1.110,00)
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de setembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.0 .da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO

N,O

19.605 - DE 13
1945

DE

SETEMBRO DE

Outorga à firma Reflnadora Paulista,
S. A., com sede na capital do Estado de São Paulo, concessão para
aproveitamento de energia hidráulica no rio Jacaré Grande, situado
nas divisas dos distritos de Ibaté,
munícípío de São Carlos e Ribeirão
Bonito, município de igual nome,
naquele Estado.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
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DEORETO N.' 19.606 - DE 13 DE
SETEMBRO DE 1945
Autoriza. a Companhia Fôrça e Luz
Carioba: a modificar e ampliar as
instalações de captação, cuiuçéa e
produção de energia hidro-elétrica
da usina de Americana, no rio Atibaia, no municipio de Americana, no
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição -que lhe confere ° artigo 74, letra a, da Constituição, e
nos têrmoa do Decreto-lei n.c 2.059,'
de 5 de março de 1940,
Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica julgou 'ser conveniente e oportuna 'a ampliação do aproveitamento já realizado pela interessada,
Decreta':
A1't. 1.0 A Companhia Fôrça e Luz
Carioba fica autorizadá a modificar
e ampliar as instalações de captação,
adução ·'e produção de energia hídroelétrica de sua usina "Americana" situada no' rio Atíbaia, distrito de Americana, município do mesmo nome, no
Estado de São Paulo, com o objetivo
de realizar o aproveitamento racional
da fonte de energta-utdlízada, de acôrdo com o projeto a ser aprovado pelo
Ministro da Agricultura.
§ 1.0 A potência total do aproveitamento resultante dessa ampliação será
fixada por portaria do Ministro da
Agricultura, por ocasião da aprovação dos projetos.
§ 2.° As obras hidráulicas serão,
desde o início, executadas para o aproveitamento máximo previsto, mas na
primeira etapa s6 será instalado um
grupo hidro-elétrico de 15.000 kW e,os
demais, logo que as necessidades do
sistema o exigirem, a juizo do Conselho Nacional de Aguas e Energia
Elétrica.
Art. 3.° sob pena de caducidade da
presente autorização, a interessada
obriga-se a:
.
I - Registrar êste titulo na Divisão
de Aguasdo Departamento 'rcactonat
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura, dentro de 30 dias a partir de sua publicação.
II - Apresentar, dentro do prazo
de 90 dias, à mesma Divisão de Aguas

os estudos, projetos e orçamentos respectivos, assim como- iniciar e concluir
as obras nos prazos que forem determinados pelo Ministro da Agricultura;
Parágrafo único. Os prazos, a que
se refere êste artigo, poderão ser, por
justo motivo, prorrogados por ato 'do
Ministro da Agricultura, ouvida a
mencionada Divisão de Aguas.
Art. 3.° ~ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DEORETO N.' 19.607 - DE 14 DE
SETEMBRO DE 1945
Aprova as instruções reguladoras dos
trabalhos da Comissão nomeada por
Decreto de 4-VIl-945, para dar parecer sôbre reversão dos militares
do Exército beneficiados pelo Decreto-lei n.o 7.474, de 18 de abril
de 1945, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea la, da Constituição e de
acôrdo com o art. 2.° do Decreto-lei
TI.O 7.474, de 18 de abril de 1945, resolve aprovar as Instruções a serem
seguidas pela Comissão nomeada por
Decreto de 4 de julho de 1945, para
dar parecer sôbre reversão dos militares do Exército beneficiados pelo citado Decreto-lei, que com êste baixam, assinadas pelo General de Divisão Pedro Aurélio de Góes Monteiro,
Ministro da Guerra.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

P. Góes Monteiro.

Instruções a serem segu.idas pela
Comissão nomeada por Decreto
de 4. de julho de 1945, para dar
parecer sôbre a reversão dos
militares do Exército beneficiados pelo Decreto-lei TI.O 7.474, de
18 de abril de 1945.
Art. 1.° A Comissão nomeada por
Decreto de 4 de julho de 1945, para
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dar parecer sôbre a reversão dos militares do Exército beneficiados pelo
Decreto-lei n.c rl.474; de 18 de abril

de 1945, reger-se-á por estas Instruções.

Art. 2.° A Comissão só tomará conhecimento da reversão dos oficiais e
asPirantesa~ ofícíal do Exército que
manifestarem desejo de aproveitar os
benefícios da anistia, mediante requerimento dirigido ao Ministro da Guerra. A reservão das praças de pré será
apreciada por outra Comissão a' ser
nomeada .oportunamente pelo Mínístro da Guerra.
§ 1.0 O requerimento, em que o 80-.
licitante poderá aduzir .alegaçôes em
seu favor, inclusive de direitos que
presuma ter adquirido em face do
tempo decorrido, deverá mencionar a
data do ato oficial que determinou o
seu afastamento definitivo do serviço
ativo do Exército, a sua residência
atual, assim como a atividade ou atividades profissionais exercidas durante o período do afastamento, com indicação de tempo e local.
§ 2. 0
Os requerimentos serão. protocolados e tomarão número de ordem
fornecendo-se uma ficha-recibo' ao~
requerentes.
§ 3.° Os requerentes serão submetidos à inspeção de saúde por juntas
nomeadas pelo Minístérto da Guerra
que opinarão exclusivamente sôbre ~
aptidão ou não dos mesmos para o
serviço ativo.
Art. 3.0 Os trabalhos da Cçmíssâo
deverão obedecer rigorosamente à ord.em cronológica de entrada dos requerímentos, ressalvadas as diligências
por ventura necessárias.
§ 1.0 Só serão apreciados os requerimentos que derem entrada no prazo
máximo de. 120 dias, contados da data
da publicação destas Instruções no
Diário Oficial da União.
.
Os interessados que não apresentarem seus requerimentos dentro do
prazo marcado perderão direito a
quaisquer reclamações.
§ 2.0
Cada requerimento acompanhado da respectiva documentação
constituirá um processo que será distribuído pelo Presidente da éomissão
de relatâ-Io, levando-se em consideração que o relator deve ser de pôsto
igualou' superior ao do requerente.

§ 3.0
Os pareceres dos relatores
serão submetidos, em plenário, à
aprovação da Comissão. Quando aprovados unânímemente, ou por maioria,
transformar-se-âo em pareceres da
Comissâo,· cabendo, na segunda hipótese, aos membros que discordarem
justificar os seus votos. Quando, porém, os relatores' forem vencidos;' o
presidente designará para relatar o
parecer da Comissão o membro que
houver proferido 0 voto vencedor,
passando os pareceres vencidos a
constituir votos vencidos.
§ 4.° A votação será feita por ordem crescente de postos ou de antiguidade, depois de tíoo.o parecer do
relator.
§ 5.° O Presidente da
Comissão
votará como qualquer de seus membros e relatará os processos que em
razão de ordem hierárquica lhe cou ~
berem.
'
§ 6.°
Antes da votação definitiva
qualquer dos membros da Comissão
poderá pedir vista do parecer apresentado pelo relator.
Art. 4.° Proferido o. parecer definitivo da Comissão, o Presidente encaminhá-la-á ao Presidente da República, por intermédio do Ministro da
Guerra.
Art. 5. 0 O militar, ao reverter ao
Exército, será reincluído com o pôsto
e graduação que possuía ao ser dêle
afastado.
. .Parágrafo único. Uma vez reincluídc no Exército, terá êle sua situação estudada normalmente pela Comissão de Promoções, à qual competirá propor a promoção, a transferência para a reserva ou a reforma
defínltdva, caso tenha atingido a idade limite ou sido julgado ftsicamente
incapaz.
Art. 6.0 A Comissão organizará
uma Secretaria composta de três ou
mais secretários,' oficiais superiores,
auxiliares dos membros da Comissão,
um arquivista, capitão ou tenente, e
um ou mais dactilógrafos, os quais serão nominalmente propostos pelo Presidente.
§ 1.0 O mais graduado (ou mais antigo) dos oficiais superiores exercerá,
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Costa, Adauto Coelho de Resende,
cumulativamente, as funções de 1.0 SeJoubert Tôrres Barbosa, Odilon Ancretário, e, em seus impedimentos, será substituído, em ordem hierárquica, drade Filho, Milton Cordovil, Afrânio
Raul Garcia, Paulo de Gerva Fiorapor um dos outros secretários.
vanti Pires Perreíra, Ivaldo Matos
§ 2.° De tôdas as reuniões da CoGuerra, AnitaAndrade Gomes Pereimissão será lavrada uma ata em que
ra e Sarita Rabin Goldenberg, resse mencionarão suas deliberações.
pectivamente, ficando sem aplicação
Art. 7.° A Comissão funcionará
dotações correspondentes.
inicialmente no Quartel-General da 1,u , as Art.
2.° Revogam-se as disposições
Região Militar.
em contrário.
Art. 8.0 A Secretaria Geral do MiRio de Janeiro, 14 de setembro de
nistério da Guerra caberá fornecer o 1945. 124.° 'da Independência e 57. 0 da
expediente e outros materiais necessáRepública.
rios ao funcionamento da Comissão.
GETULIO VARGAS
Art. 9.0 O Secretário da Comissão,
Gustavo Capanema
por ordem do Presidente, requisitará,
às repartições ou tribunais em que se
acharem, os processos que deram lugar ao afastamento dos requerentes,
DECRETO N." 19.609':- DE 15 DE
bem como outros documentos necessáSETEMBRO DE 1945
rios ao parecer da Comissão.
Parágrafo único. De todos os proDeclara feriado no Distrito Federal o
cessos ou documentos o Secretário pasdia 17 de setembro de 1945
sará recibo, restdtuíndo-os à repartição
ou Tribunal de origem" depois da deO Presidente de República, considecisão final do parecer da Comissão.
rando ser motivo de regosijo público
Art. 10. Todos os trabalhos da Coa chegada à Capital da República do
missão terão caráter secreto.
terceiro contingente da Fôrça ExpediRio de Janeiro, 14 de- setembro de
cionária Brasileira; e
1945. - P. Góes Monteiro.
Usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a da Constituição,
decreta :
Art. 1.0 O dia 17 de setembro de
DECRETO N." 19.608 - DE 14 DE
1945, data do regresso do terceiro conSETEMBRO DE 1945
tingente da Fôrça Expedicionária Brasileira, é declarado feriado no Dístrlto
Suprime funções na Tabela Numérica
Federal.
Suplementar de ExtranumerárioArt. 2.° Revogam-se as disposições
mensalista do Instituto Nacional de
em contrário.
Puericultura.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1945; 124.° da Independência e 57. 0
O Presidente da República, usando
da República.
da .atribuíção que lhe confere o artigo 74:, letra "a", da Constituição,
GETULIO VARGAS.
decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidas, na série funcional de médico da Tabela
Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista do Instituto Nacional de Puericultura do Departamente Nacional da Criança. do 1\4inistério da Educação e Saúde, duas
funções de referência XVI, quatro de
referência XIV e quatro de referência XIII, vagas em virtude das dispensas de Luís Alfredo Correia da

Agamemnon Magalhães.

DECRETO N." 19.610 - DE 18 DE
SETEMBRO DE 1945
Extingue cargo excedente

O Presidente da República. 'usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artdgt 74, letra a,da Constituição e nos
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têrmos do art. 1.0, alínea n, do De-

tdgo 74, letra a, da Constituição e nos

creto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo da

têrmos do art. 1.°, alínea n, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decretá:
Art. 1.0 Pícam extintos dois (2) cargos da classe I, da' carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, vagos
em virtude da nomeaçàc de Orlando
Figueira para outro Mímatertc e da"
exoneração de Jâdína Braz da Silva
Pinto, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do mesmo Quadro' e Mímsté-

classe H da carreira de Classificador
de Produtos Vegetais, do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura

vago em virtude da exoneração de
Nuno Ferraz Infante Vieira, devendo
a dotação correspondente ser levada a
credito da Conta Corrente do mesmo
Quadro e Mínistértc,
Art. 2.:, Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de
1945, 124,° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

rI0.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
, Rio. de Janeiro, 18 de" setembro de
1915, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO

DEORETO N.' 19.611 - DE 18 DE
SETEMBRO DE 1945

Extingue _cargo excedente
O Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo r/4, letra a, da Oonstrtuiçâo e nos
têrmos do art. 1.0, alínea s, do De-ereta-lei n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um (1) cargo da
classe L, da carreira de Estatísttco.. do
Quadro Permanente -do Ministério da
Agricultura, vago em virtude da transterêncía de Ben .dttc Silva para o Departamento Adminístratívo do Serviço
PÚblico, devendo a dotação correspon-:
cente ser levada a crédito da Conta
Corrente do mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO

VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.o 19.612 - DE 18 DE"
SETEMBRO DE 1945

Extingue cargos excedentes
O Presidente da Repúblíca. usando
da atrtbuiçao que lhe confere o ar-.

~polonio

VARGAS

Sales

DECRETO N." 19.613 - DE 18 DE
SETEMBRO DE 1945
Declara caduco o Decreto it.o '14.274,
de 15 de dezembro de 1943

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e n08
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas> ;
e tendo em vista O' que consta do processo 11.° S.C. 41.768-43 da Secretaria
de Estado da Agricultura, decreta;
Art. 1.0 Fica declarada caduca a
autorização conferida à Mineração Metalurgta do Pinheiro .Limitada pelo
Decreto número quatorze mil ULlzentos e setenta e quatro (14.274), de
quinze (15) de dezembro de mil nuvecentos e quarenta e três (1943), para
pesquisar cassiterita e associados no
lugar denominado Passo das Minas,
no munícípío de Piratini, Estado 0.0
Rio .Grande do Sul.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de
1945," 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio

sates.
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DECRETO N.' 19.614 - DE 18 DE
SETEMBRO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra - a, da Constituição e nos
têrmos do art. 1.0 alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. LO-Fica suprimido um (1) cargo
da classe :ij::,( da carreira de Auxiliar
de Ensino, do Quadro Suplementar do
Ministério da Agricultura, vago em virtude do raiecímcr te' de Antônio Oamilo da Silva, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta Corrente,' do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se' as disposições
em contrário.
Rio de. Janeiro, 18 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.615 - DE 18 DE
SETEMBRO DE 1945
Suprime cargos provisórios

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo' 74, letra a, da Constituição e nos

têrmos do art. _1.0, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195,' de 14 de abril de
1941, decreta:
.
Art. 1,0 Ficam suprimidos 2 cargos
provisórios da classe D, da carreira de
Dactilógrafo do Quadro Permanente
d; Departamento AdministraÚvo do
Serviço Público vagos em virtude da
promoção de Maria Julieta Castíglioní
Larica e Pedro Quintela do Nascimenta, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente dos mesmos Quadro e Departamento
Àrt. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
Repú'rlíca ,
GETULIO VARGAS

Agamemnon Magalhães
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DECRETO N.' 19.616 - DE 18 DE
SETEMBRO DE 1945
Dispõe sôbre a exploração dos serviços de energia elétrica na sede do
Município de Santana de Parnaíba,
Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ~U'
tdgo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0 do Decreto-lei número 4.295, de 13 de maio de 1942.
combinado com o art. 1,0 do Decretolei n.c 2.059, de 5 de março de 1940;

Considerando que a medida foi julgada necessária pelo Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica, e
tendo. em vista o requerido por "The
São Paulo Tramway, Light and Power
Oompany, Limited", decreta:
Art. 1.0 "The São Paulo Tramway,
Líght and Power Oompany, Límíted",

com sede na capital do Estado de São
Paulo, construirá uma nova rêde de
distribuição na sede do município de
Santana de' Parnaíba, no mesmo Estado, de modo a permitir o fornecimento de energia elétrica, para todos
os fins e em todos os horários. na
mesma localidade.
Parágrafo único. Logo que esteja
concluída a rêde de dístríbuíçâc de
que trata êste artigo, a mesma emprêsa. passara a explorar, sob a :;'.IH
integral responsatulidade, o serviço de
-fornecímento de energia para todos
os misteres, naquela localidade.
Art. 2.° A construção da cêríe de
distribuição de que trata o' artigo anterior será iniciada e concluída am
prazo a ser fixado pelo Mírustro da
Agricultura, depois de aprovados' os
respectivos projeto e orçamento, os
quais deveráo ser apresentaaov dentro de noventa (90) dias. a partfr
'da publícaçac dêste Decreto.
Art. 3.° A Prefeitura Municipal de
Santana de Parnaroa. Estado de S50
Paulo, retirará a atuar rêde de drstrtbuíção, de prounedade da mesma
Prefeitura, assim -rue entrar em. serviço a prevista no art. 1.0.
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Art: 4.° aste Decreto entra e-n vigor na data da sue pubüeeçâo revogadas as dtsposíçoes em contrário.
Rio de janeiro, 18 de setembro de
1915 124_~ da. Indepencêncía e :)V' da
República.
GETULIO VARGAS.

Estação
.
Armazém de cargas'
.
Desvios na esplanada .
Casa para o agente
.
3 casas de 2 habitações,
para empregados ....
Caixa de concreto para
50.000 litros
.

257.755,50
56.157,20·
20.537,30

Míctórío e W. C.

Apolon'io SCtlt-S.

Soma
Administração
DECRETO N,o 19.617 - DE 18
SB1'EMBRO DE 1945

1.045.758,60
609.641,30
94.105.40
72.395,50

DE

outorga concessão à emprêsa Fôrça
e L}lZ Santa Catarina, S. A., para o

. aproveitamento progressivo da energia hidráulica existente no curso de

.
.

Total

2.156.350,80
100.000.00
2.256.350,80

Rio de Janeiro, 18 de setembro de
1945', 124.° da Independência- e 57. 0
da Iccpública,
GETUL!O

VARGAS •

João de Mendonça Lima:

água rio dos Cedros, no município

de 'I'ímbó, no Estado -de Santa Catarina.
Não foi publicado ainda no Diário
Cficuü por falta de pagamento.

DECRETO N.' 19.618, DE 18 DE
SETEMBRO DE 1945"
Aprova projetos e orçamentos para
obras e instalações na Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e orçamentos na 'Importânela total de Cr$ 2'.255.350,80 (dois
mílhôes duzentos e cinqüenta e seis
mü trezentos e cinqüenta cruzeiros e
oitenta centavos>, que com êste baixam, rubricados pelo Diretor Geral do
Departamento Nacional de Estradas
de- Ferro, para obras e Instalações na
esplanada da nova estação de Plrajuí,
eítuada na variante Mlrante-GuaíçaTU. da Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil, assim discriminadas:

DECRETO N.o 19.619, DE 18 DE
SETEMBRO DE 1945
Rescinde o contrato de concessão do.:
canal do Varadouro, ligando a baia
de Coauméia, no Estado de São Paulo. a baia de Portinaçuà, no Estado
do Paraná, a que se refere o Decreto-lei n.O 3.999, de" 6 de janeiro
de 1942.
O Presidente da República, usando
da atrtbuiçâo que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e
tendo em vista o que consta do processo n.v 18.118-45, do Departamento
de Administração do Ministério da
Viação e Obras Públicas, decreta:
Art. 1.0 Fica rescindido, de acôrdo
com a _cláusula XXXII das que baixaram com' o Decreto-lei n.c 3.999; de
6 de janeiro de 1942,
contrato de
concessão do canal do Varaôouro, liganrto a baia de Cananéia. no Estado
de 82.0 '>aulo, à nata .de Paranaguá,
no Estado do P'ir~Lna_ a que se refere
o mencionado Decreto-leí ,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de
1S45, 124.(' da Independência e 57.Q
da República .

°

GETULIO

VARGAS.

J oõo de lli endonça Lima
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DECRETO N.' 19.620. DE 18 DE
. SETEMBRO DE 1945

Declara caduca a concessão dada à
Radio Ih/usara Brasileira S. A ..
pelo Decreto n.o 7.193, de 19 de maio
de 1941.

o

Presidente da República. usando
da atribuição que .Ihe confere o artigo74, letra a, da constituição, e
tendo em vista o que consta do processo n.v 2'1.093-45, do Departamento
de Adminístraçâo do Mímsterío da
vtacno « Obras Públicas, decreta:
Art. 1.0, E' declarada caduca nos
têrmos do art. 26, letra a. do regulamento baixado com o Decreto núme1'0 21.111. de 1 de março de 19;t<l. e
por inobservância da prescrição a
que se relere a letra i do ~ 1.(. do
art. 1ô do referido regulamento. a
concessão outorgada à Rádio Difusora Brasileira S. A. . pelo Decreto
n.v 7.183, de 19' de maio de 1941, para
estabelecímentc de uma estação radiodifusora na 'cidade de Florianópolis. Estado de 'Santa Catarina.
Art. 2() Revogam-se as dísposiçõea
em "contrár!o.
Rio de Janeiro. 18 de setembro de
1945. 1?4.o da Independência e 57.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lim.CJ,

DECRETO N.O 19.621. DE 18 'DE
SETEMBRO DE 1945
Ap1'OVa profeta e orçamento para
obras de requlorizaçõc do rio I gua-

çu.
Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
o

Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e orçamento na tmport.àncía
de crs 228,312.70 (duzentos e vinte
e oito mil trezentos e doze cruzeiros
e setenta centa vos). que com este
baixam, devidamente rubricados. para
as obras de' regularização do rio Iguaçu, no trecho compreendido entre os
CaL de Leis -

VaI. "VI

+-

quilômetros 10
700 m e 12 + 420 m,'
correndo a despesa à conta da verba
do .. Plano de Obras e Equipamentos",
Rio dê Janeiro, 18 de setembro de
1945, 124.° da Jndepandêncía e 57.°

da eccpúbítca ,
GETULIO

VARGAS.

Joáodl:. Mendonça Lima:

DECRETO N.o 19.622 SETEMBRO DE

DE

18

DE

1945

Cancela atos de aprovação de obras e
aquisições para o pôrto de Santos.
Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de .pagamento.

DECRETO N.' 13 623 - DE 18 DE
SETEMBRO DE 1945
Dispôe sôbre as Tabelas de pessoal da
Com'issâc. Executwa das Frutas.

O Presidente da República, usando '.
da atriouiçào que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os atuais cargos e funções
da Com.ssâc Executiva das Frutas
passam a constituir .as Ta oetaa Numerica>: Ordmárta e Suplementar. anexas
a êste decreto e que dêle são parte íntegrante.
§ 1.0
A Tabela Numérica Ordinária compreende:

I - funções isoladas de provimento
em comissão:
LI - séries funciona ís: e
III - função gratificada. tôdas de
caráter permanen te.
§ 2.° A Tabela Numérica Suplementar compreende funções isoladas de
provimento efetivo, as quais tendem
a deaapã.recer.'
:;-:

Art. 'F As .referênetas de salário
das funções que integra -:1 as Tabelas
a que se refere o artigo anterior têm
os valores constantes da esoaía-padrac
F':- 36
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de salários anexa, aprovada pelo De...
ereto

n.v

ln.494,· de 9 de maio de

1944.

Art. 3 o O numere de funções preenctnda; em cada séme tuncionai da
Tabela Numérica Ordinária não poderá ser superior ao GOta] previsto como
situação definitiva para a mesma séfie funcionar.

Parágrafo único.

Nas séries funcionais em que, pela existência de- 'excedentes, o número de funções preencmdas tõr igualou superior ao total
previsto como situ.v ão definitiva, nâo
serão providas fUnçOL.3 vagas exceto
por promoção. até que o número de

Art. 4.° As- funções isoladas. de
provimento efetivo da Tabela Numérica Suplementar, bem como as run-,
çôes excedentes da Tabela Numérica
Ordínàrta serão suprtrmuas à medida
que vagarem, não podendo' ser novamente preenchidas, ainda. que em carát~r próvísôrto.
Art. 5.° üiate decreto vigorará 'a partir de 1 de Janeiro de 1944.
Art. 6.°

Revogam-se as dísposíçôes

em contrário.
Rio de Janeiro. 18 de setembro
de 1945. 124.° da Independência e ::>7 ....

na Repúolíca.

funções preenchidas se torne inferior

GETULIO VARGAS.

àquele total.

Apolonio 'Sales.

OOMISSÃO EXEOUTIVA DAS FRUTAS
Tabela Numérica Ordinária

Funções isoladas de provimento em comissão

1 -

SITUAÇÃO

li

ATUAl.

-II--,-~

I

Numero
ca~;os

I

Carreira ou cargo

I
I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Numero
ven~~enots 1i ca~;os

___
I
........•...............

-

I

-

Carreira ou cargo

I

11

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

I'

1
3

-

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

-

·
I

· ... .•......... ... ... ...

___
I .

.

2
4

1I

-

I

1

1
1

I

-

I'

1 __ ~.

I

I Diretor

Geral

) Diretor ,(D. F. -

padrão

dentes I

.

Delegad.os
I Consultor
Jurtdíco ..,
Inspetor Geral
Contador Geral

Vagos

-'---

D. C . ..,- D.
.

Chefe de Laboratório'

.

TI -

Exce-I

_

A . C.,

·........ ... .......... ..

Classe
de

.

.
.
- .
.

53

I

g

3
2
4

"

~

-

39

-

1

39
33

-

1'.1
1

~

o

1

45
45
41

_

~

g

~

"

I

1
~'l

____
1

-

Séries funcionais

Amanuense
1
1

29
23

1

19

3

I
I

1
1
1

13

C>
'"
cc

os
'"
...

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITl!AÇÃO ATUAL

11

I
I Vencimentos

Carreira ou cargos

I
I

crs

Número
de
cargos

I~"l

1

I

1

I
I

Classe I Bxce- 1
de
1
I Vagos
padrão Identes I

Carreira ou cargo

I

Amanuense-auxiíiar
700.00
550.00
450,00

2

17
13
11

2
2
6

,

........

1
2
1.100.00
1.000.00
800.00
700,00

Inspetor

,

3
4

14

_11
4

'

.
.
:

500.00
45.0.00
300,00.

1

.

I

1

-r-;

1
2

I

-I
1
1
4

I

!

- I
- I
1--6 [-

~

-

.:....

3
4
7

I

-I 1
_____~!-_-=-1~I
I
12
25

2

11

3

8

6

1

~~-I---.----

Servente
Zelador
Zelador
Trabalhador

1

1--11

25
19
17
15
13

I

I1 - 1 _ .

23

2
2

1

.

I

• I

I

'

--

I

2
2

~

"o

g
~

8g
o~

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

Técnico de Laboratório

15

2
2

1 __

2
2

III-- Função Gratificada

1

I Chefe

Gratificação anual
c-s 2.400,00

de Portaria

Tabela Numérica. Suplementar

~

I ",:-Funções íscladas de provimento efetivo
4
1

II

Assistente .. ····.·
.Contador ,

I

· .. 1
.

I

2.000,00
600,00

4
1

I ASSIstente
Contador
1

.

·1I
0'0.',

~

42
14

o

g
~

'"

I
.,
ct

O>
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DECRETO N.' 19.624 - DE 19 DE
SETEMBRO DE 1945
Cria junção na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Seção de Fomento Agrícola
em Minas Gerais, do Ministério da
Agricultura

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a., da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica . criada, na. Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Seção de Fomento Agrícola em Minas Gerais, da Divisão de Fomento da Produção vege-

tal,

tabelecimento de Subsistência da 7.S.
Região Militar, do Ministério da Guerra, uma função de contabilista, referência XVII.
Art. 7.° A despesa com a execução
do disposto 'neste decreto, na importância de CrS 15.600,00 (quinze mil
e seiscentos cruzeiros) .anuais, correrá
à conta das rendas do referido Estabelecimento. de acôrdo com o art. 1.°
do Decreto-lei n.? 3.490, de 12 de agôsto de 1941.
Art. 3.° 1tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 19 de setembro
de 1945, 124.0 da Independência e 57,0
da República.
GETULIO VARGAS.

do Departamento Nacional da

P. Góes Monteiro.

Produção Vegetal, do Ministério da

Agricultura, uma função de médico,
referência XII.

Art. 2.° A despesa com a execução
de disposto .neste Decreto,' na importância de Cr$ 9.600,00

DECRETO N.' 19.626 - DE 19 DE
SETEMBRO DE 1945

(nove mp e

seiscentos cruzeiros) anuais; correrá,
no presente exercício, à conta de destaque da Verba 1 - Pessoal, Consignação II ---..:: Pessoal Extranumerário,'
Subconsignação 08 - Novas admissões
etc., Anexo n.c 14 - Ministério da
Agricultura, do Orçamento Geral da
República para 1945.
Art. 3.° zste Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação.
Río de Janeiro, 19 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.625 - DE 19 DE
SETEMBRO DE 1945
Cria junção na Tabela Numérica de
Pessoal Mensalista do Estabelecimento de Subsistência da 7.a Região
Militar, do Ministério da Guerra.

O Pre...idente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da. Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, na Tabela Numérica de Pessoal Mensalista do Es-

Altera a Tabela Numérica Ordinária
de. Extranumerário-mensalista da
Divisão do Pessoal, do Ministério da
Justiça e Negócios Interióres.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra Çl., -da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, na forma da
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão de· Pessoal, do Departamento de Administração, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2.° A despesa com o disposto
neste decreto correrá, no presente
exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extra:",
numerário, Subconelgnação 05 - Mensalistas. Anexo n.? 18 - Ministério da
Justiça e Negócios Interiores. do Orçamento Geral da República para
1945.

Art. 3.e üste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 19 de setembro
de 1945, 124.° da Independência e 57.'Jda República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon .M agalháes

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES
DEJ::'ARTAiViENTO DE AD1'1'IINISTRA çÁO

DIVISÃO DO PESSOAL

-

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO' ATUAL

,

I

Número
de
I
funções I

Séries funcíonais :

I
I
1
2
5

II Rererêncía
I

~~.~i~~~~ .~~ ~~~~i~~~i~

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

10

II ::::::::::::::::::::
.....................

25

1_ _ _.

7

~-

j

Número j
Tabela

X
' IX
VIII
VII
i

---I
1

Laboratarista

I .. ' ....•••.....•.•••.

i

I

VIII

I
I
I

Séries funcionais

I

I

I Referência I

Ordinária

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

1
2
5
7
8

Tabela

~

g

Auxiliar de Escritório

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

XI

I
I

I

de
funções

I
I

!
I

1

SITUAÇÃO PROPOSTA

II

..................... \

--;sI
3 I .....~~~~·~~.t~~~~
'--31 .

XI
X
IX
VIII
VII

Iordi~ária

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

I
.....

XI

g
~
~
~

~

8
~

s

Ordinária

I

I
I

I

I
'"
O>

"""
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DECRETO N.' 19.627 - DE 19 DE
SETEMBRO DE 1945
Autoriza a emprêsa de mineração
Companhia Carbonífera do Cambuí
a lavrar jazida de carvão mineral
no municipio de Araiporanga, Estado do Parando

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o ar. tigo 701, letra a, da Constdtuíçào e nos
têrmos do Decreto-lei. n.c 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas). decreta:
Art. ·1.0 Fica autorizada a emprêsa
de mineração Companhia Carbonifera do Cambuí a lavrar jazida de carvão mineral situada no local denominado Fazenda do Imbaú ou Rio do
Peixe, distrito de Curtúva. município
de Araíporanga,

Estado do Paraná.

numa área de novecentos e sessenta
e oito hectares e trinta ares (968.30
ha r, delimitada por um retângulo que
tem um vértice coincidindo com o
marco número dois (2), vértice do polígono delimitante da lavra concedida
à mesma emprêsa pelo decreto número dezoito mil oitocentos e dezessete
(18 817), de seis (6) de junho' de mil
novecentos e quarenta e cinco (1945).
e 03 lados, que partem do vértice considerado, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: quatro .mtl duzentos e dez metros (4.210 m) , oeste (W);
dois mil e trezentos metros (2.300 m) ,
norte (N). Esta autorização
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artigos 32, 33,
34 e suas alíneas, alêm das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste decreto.
é

Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei. os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas;
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autorização de lavra será declarada ca-

duca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas as servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra n8. forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário, da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de' lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamenta da taxa de nove mil seiscentos e noventa cruzeiros' (Cr$ 9600,00) .
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio deJ anelro, 19 de setembro de
1945. 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.628 - DE 19 DE
SETEMBRO. DE 1945
Renova o Decreto n.o 12.015, de 19 de
março de 1943

O Presidente da República. usando
da atribuiçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alberto de Azevedo, em renovação à autorização que lhe foi
conferida pelo decreto número doze
mil e quinze (12.015), de dezenove
(19) de março de míl novecentos e
quarenta e três (1943),. a pesquisar
mica e associados no lugar denominado sítio de São Jorge, no. segundo
distrito do munícípío de Sâo Sebasttâo
do ALto, Estado do Rio de· Janeiro,
numa área de vinte e três hectares.
dois ares e noventa e seis centíares
(23,0296 ha) , definida pOF um para-
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Ielogramc, que tem um vértice situado
à distância de dois mil oitocentos e

trinta e nove metros e dez centímetros
(2.839,10 'rm , com oríentaçáo de setenta e sete graus e cinqüenta e seis
minutos sudoeste (77° 56' ·SW), da
confluência dos -rlos Grande e Negro,
e os lados, divergentes dêsse vértice,
têm os comprimentos e rumos que seguem: quatrocentos e quarenta e dois
metros e setenta centímetros (442,70
m: , trinta e dois graus e cinqüenta
minutos nordeste (32° 50' NE); quinhentos e vinte' e três metros e quarenta centímetros (523,40 m) , sessenta e um g-raus e vinte minutos noroeste (lHo 20'NW).
Art. 2,° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no Iívro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art . 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Ja~eiro, 19 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 19.629 - DE 10 DE
SETEMBRO .DE 1945
Renova o Decreto n,o 12.449, de 19 de
maio de 1943
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovada a autorização conferida ao cidadão' brasileiro
Mariano Tavares Parva pelo Decreto
número doze mil quatrocentos e quarenta e nove (12.449), de dezenove
(19) de mato de mil novecentos e quarenta e três (943), para pesquisar

caulím numa área de vinte e um hectares (21 ha.) , situada na fazenda Sín-

corá, distrito e município de Paraíba
do 8111. Estado do Rio de Janeiro, e
delimitada por uma linha, poligonal
que tem um vértice a quarenta metros (40 m J, na direçã-o magnética
cinqüenta e seis graus e trinta minutos noroeste (560 30' NW), do entroncamento das estradas que vão de
Paraíba do Sul para Síncorá e Três
Ilhas, é os' lados são: setecentos me'tros 1700 m j , sessenta e quatro graus
e trinta minutos nordeste /64° 30' NE)
magnético, trezentos metros (300 m)
contados a partir da mesma origem
do primeiro (1,0) lado e rumo magnético trinta graus e trinta minutos sudeste (300 30' SE). reta de setecentos
metros (700 mi , contados a, partir da
extremidade do segundo (2.°) lado e
rumo sessenta- e quatro graus e trinta minutos nordeste (64° 30' NE)
magnético do trecho do córrego Leme
compreendido entre as extremidades
do primeiro (1.0) e do terceiro (3.°)
lados.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos térmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via a utenuea
dêste decreto, pagara a taxa de trezentoscruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívisâo
de Fomento da Produção Míne-al do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as dtspcstçõea
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DEORETO N.' 19.630 - DE 19 DE
SETEMBRO DE 1945
Renova o Decreto n.o 12.697, de 23 de
junho de, 1943

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.c 1.985, de
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29 de janeiro de 1940 (Código de Mlnas), decreta:

Art .. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro

Bartolomeu

Anacleto

do

Nascimento, em renovação à autorização que lhe foi. conferida pejo De-

creto número doze mil seiscentos e
noventa e sete (12.697), de vinte e
três (23)

de junho de mil novecen-

tos e quarenta e três (1943), para pesquisar quartzito e associados em terrenos situados no imóvel denommadd
Sitio Morro Redondo, no distrito de
Ribeirão da Divisa, município de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro.
numa área de cinqüenta hectares 150
ha) . delimitada por um polígono que

tem um vértice à distância de sessenta metros (60 fi), rumo magnético dezoito graus e trinta minutos sudoeste
(18° 30' SW), do canto. sudeste (SE)
do cemitério de Floriano, e os lados,
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
seiscentos e quarenta metros
(640 rm , dezoito graus e trinta mímitos sudoeste (18°30' SW); quatrocentos e cinqüenta e cinco metros
(455 m) , vinte e seis graus e trinta
minutos sudeste (26 0 30' SE); seíscentos e cinqüenta metros (650 li), sessenta graus e dez minutos nordeste
(60° 10' NE). até a estrada de rodagem Rio - Caxambu. pela qual segue na direção de Oaxambu numa extensão de mil e vinte e cinco metros
(1.025 m) .

,

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓdígo de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autênttca
dêste decreto, pagará a taxa de qutnhentos cruzeiros (Cr8 500,00) e ser..),
transcrito no livro próprio da Dtvtsâo
de Fomento da Produçâc Minerar do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.c Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO Nv 19.631 -

DE 20 DE

SETEMBRO DE 1945

Concede à União Americana de Capitalização. S. A., autorização para
funcionar, e aprova seus estatutos.
Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.o 19.632 -

DE 20 DE
SETEMBRO DE 1945

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere J artigo 74, letra a, da Constituição, ;,: HOS
têrmos do art. 1'<', alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
1941,- decreta':

Art. 1.0 Fica suprimido um (1)
cargo, em cormssào, de Administrador,
Padrão G, do Quadro Suplementar.
do Ministério da Fazenda, vago em
virtude de haver sido posto em disponibilidade Otávio Moreira Píalho, Ii ...
cando sem aplicação a dotação COl'pondente ,

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de setembro .re
1945, 124.° da Independência e 57.° da
Repúblíca .
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Cosl.a

DECRETO N.o 19.633

DE 21
DE SETEMBRO DE 1945

Autoriza o cidadão .brasileíro Antônio
Marques da Costa a pesquisar couUm c associados no município de ltabirito, Bettuio de Minas Gerais.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, .da Constituição e nos termos do Decreto-lei n,? 1.985, de 29 de
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janeiro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro A ltÔn io Marques da Costa
7
a pesquisar cauhm e associados no lugar denominado Saboeíro, no distrito
de Baçào, município de Itabírrto, Estado de Minas Gerais, numa área de
vinte hectares (20 ha) , delimitada por
um polígono retüíneo irregular que
tem um vertdce a sessenta e nove metros (69 rn) , no rumo verdadeiro setenta e cinco graus SUdoeste (75° SW), da
confluência dos ribeirões Saboeíra e
"Carioca, e os lados, a 'partir do vértice
considerado. têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: tre.zentose sessenta metros (360 m) , ses.senta e dois graus e trinta minutos noroeste (62° 30' NW); duzentos e cinqüenta metros (25D m) , vínte e cinco
graus e quarenta e cinco minutos noroeste (25° 45' NW) ; setecentos e vinte metros (720 rrn , sessenta e .seis graus
noroeste (66° NW) ; duzentos e setenta.
metros (270), setenta e sete graus e
trinta minutos sudoeste ('nO 30' S'vV'
duzentos e noventa metros (290 mi .
cinqüenta e cinco graus e quinze rmnutos sudoeste (550" 15' SW) ;, cem metros (100 m) , trtnta e quatro .graus e
quarenta e cinco minutos noroeste
(34 0 45' NvV); trezentos e dez metros
(310 rc i , cinqüenta e cinco graus e
quinze minutos nordeste (55 0 15' NE) :
trezentos e trinta metros (330 mi , setenta e sete graus e trinta minutos
nordeste (77° 30' NE); setecentos e
oitenta metros (780 m) , sessenta e seis
graus sudeste (660 SE); duzentos e
cinqüenta metros (250 m) , vinte e cinco graus e quarenta e cinco minutos
sudeste (25 0 45' SE); quatrocentos e
ouarenta metros (440 m) , sessenta e
dois graus e' trtnta minutos sudeste
'(52° 30' SE) ; cento e trinta e oito metros (138 m) • setenta e cinco graus
sudoeste (75 0 SW) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autortzaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) , e será trane-
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crttc no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
»m contrário.
Rio de Janeiro, 21 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da

República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO N.o 19,634

DE2

DE SETF'201BRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Carlos
Eduardo de Campos a pesquisar argila e associados no município de
São Paulo, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do' Decreco-Ieí n.v 1.985, de 29 ue
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidad:lo
brasileiro Carlos Eduardo de Campos.
a pesq uísar argila e associados em duas
áreas num total de oito hectares. sessenta e seis ares e noventa e seis centiares (8,6696 ha), situadas no Sítio
Santa Fé, distrito de Perus, munícírno
e Estado de São Paulo, e assim definidas: a primeira o.a) tem um hectare,
seis ares e noventa e seis centíarea
n,069G ha) , e é delimitada por um hexágono irregular que tem um vértice a
vinte e um metros (21 m) , rumo trinta
e três graus e trinta minutos sudoeste
(330 30' SW) magnético, do quilõmetro quatro mais oitocentos e trinta e
oito metros (Km 4 -I- 338 m) da Estrada de Ferro Perus-Pírapora S.A. e
os lados, a partir dêsse vértice, têm os
segumtes comprimentos 'e rumos magnéticos: sessenta e cinco metros (6:'!
mj , cinqüenta e seis graus e trtnta
minutos .sudeste (56 0 30 SE): cem metros (100 mj , setenta e quatro graus p
trinta minutos sudoeste (74° 30' SWY;
sessenta e seis metros (66 m) . oitenta
e dois graus e trinta minutos noroeste
(820 30 NVIT); vinte metros (20 mr.
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cinqüenta e cinco graus e trinta minutos noroeste (55 0 ao' NW; sessenta e
nove metros (69 m) , trinta e quatro
graus e trinta minutos nordeste (340
30' NEi; quarenta e sete metros 147
m) , dez graus e trinta minutos noroeste noo 30' NW) ;. cento e onze metros
e setenta e cinco centímetros (111.7[)
fi), cinqüenta e seis graus e trinca.
minutos sudeste '(56° ao' SE); a segunda C2. n) área tem sete hectares e sessenta ares <-7,60 ha) , e é delímftada por

um retângulo. que tem um vértice a
vinte e oito metros (28 mi . rumo vinte
e seis graus sudoeste (260 SW) masrnétíoo do quilômetro seis mais noven ~

ta e cinco metros (Km 6 + 95 mj , da
Estrada de 'Ferro Perus-Ptrapora S.
A., e os lados que partem dêsse vértice.
com trezentos e oitenta metros (380
rol e rumo cinqüenta e dois graus no-

roeste (520 NW) magnético, duzentos

metros (200 rm e rumo trinta e OIto
graus sudoeste (38 0 SW) magnético.
Art. 2..0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa. que sera uma via autêntíca
dêste. decreto. pagara a taxa de trezentos, cruzeiros rcrs 300,00) e SAra
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições
em contrárto .
Rio de Janeiro, 21 de setembro de
1945. 124." da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N" 19.635 - DE 21 DE
SETEMBRO DE 1945
é

utoriea o cidadão brasileiro Pio de
A raúio Conceição a pesquisar mica
e associadus no municipio de Itamamndiba, no Estado. de Minas
Gerais.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar..

tigo 74, letra a, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-te. n.· 1 ~8ó,
de 29 de "janeiro de 1910 (Código de
Minas) dc~·,-:E'ta:
J

Art. 1° Pica autorizado o cidadão
brasileiro Pio de Araújo Conceição a
pesquisar mica e associados numa
área de sessenta e oito hectares e
cinqüenta ares (68,50 na: . situada no
lugar denominado La vra cc. AraúJOs, rio distrito de Aricanduva. 111)
município de Jtamarandioa no Estado de Minas Gerais. ,~ rlellu l 1t,õ,ua
por uma linha poligonal, que tem um
vértice a oitenta metros ,30 m: , rumo sul (8) rnagnetàco. d-r comluêncía dos córregos Jtamarandíba do
Mato - e da Grota das Neves e- DS lados,' a partir dêsse vértice. têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e sessenta e cinco
metros (565 rrn , oitenta e quatro
graus noroeste (84 0 NW): quínhentcs
e sessenta metros (560 m) . dez.nto
graus nordeste (18° NE): novecentos
e sessenta e cinco metros (Ho-;::. m i ,
oitenta e sete graus sudeste <87 a , SE:! ;
cniatrocentos e dez metros f410 mi ,
cinqüenta e sete graus sudeste (57 0
SE>: trezentos metros (300 rol. trinta
e dois graus sudoeste (32 0 SW.l: setecentos e sessenta metros (760 mi ,
oitenta e seis graus sudoeste (86 0
SWi.

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códigos de Minas.
Art. 3.0 O Ütulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêete decreto, pagara a taxa de seis ..
centos e noventa cruzeiros <cr$ ... '
690,00)
e será transcrito no" livro
próprio da Divisão de :Fomento da.
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições:
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de setembro de
1945, 124'" da Independência e 57,°
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio

sauee.
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DECRETO N.o 19.636 - DE 21 DE
SETEMBRO DE 1945

DECRETO N.' 19.637
DE 21 DE
SETEMBRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Job Ferreira Braga, a pesquisar talco e
associados no municipio de Casa
Nova, Estado da Bahia.

Autoriza o cidadão brasileiro George
Artur Bailey a pesquisar sal-gema
nos municípios de Laranjeiras e
Cotingüiba, Estado de Sergipe,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 74, letra a. da Constituição e
nos têrmos do Decreto-ter n." 1 .;l3:),
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado 6 cidadão
brasileiro Job Ferreira Braga. a pesquisar talco e associados numa área
de sessenta e· seis néctares e vmre e
sete ares <66,27 har . situado ua (2,'lenda Jtbóía, distrito e mun'c.pto ''::e
Casa Nova, Estada' da Batua e '18;1mitada por um quadrilátero, que -em
um vértice a quatrocentos e cinqüenta
metros (450 mi • rumo vinte e quatro
graus e trinta mtnutos :nordeste '24°
30' NE), da residência de Jobenno
Amorím, e os lados, a partir desse
Vértice, têm' os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novece» TO:';
e sessenta metros <96D mr , oitenta
graus sudeste <80° SE); oitocentos e
trinta metros (830 mi , quatro graus
sudeste {4° SE}: oitocentos e quinze
metros (815 ml, setenta e quatro
graus 'noroeste (74° NW,: oitocentos
metros (800 mj , dezesseis graus noroeste (16° NW) ,
Are. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3,° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a: taxa de seiscentos e setenta cruzeiros <crS '.,
670,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção' Mineral do Ministério da
Agrícultura..
Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 21 de setembro de
Independência. e 57:'
da República.

1945, 124.° da

GETULIO

VARGAS,

Apolonio Salles.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ''11'tígo 74, letra "a", da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.' L 985,
de 20 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Aru. .1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro George Artur Bailey 'a pesquisar sal-gema nos distritos de La .
ranjeiras e Ootingüíba, muníctpíos na
Laranjeiras e Cotíngülna, Estado de
Sergipe, numa àrea de duzentos e sessenta e dois hectares, quarenta e seis
ares e quinze centíares (262,4615 naj ,
delimitada por um quadrilátero írregular, que tem um vértice a quatrocentos e oitenta metros (480 mi , no
rumo verdadeiro cinqüenta e seis
graus sudoeste (56° SW J, do marco
quilométrico quatrocentos e quarenta
e cinco (Km 445) da linha da Viação
Férrea Federal Leste Brasfleíro, no
trecho Itabaíanínha-Laranjeíras, e os
lados, a partir do vértice considerado.
têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e quinhentos
metros 11.500 nn , oeste (W); três mil
quinhentos e trinta e' cinco metros
(3,535 rru , quarenta c cinco graus
nordeste (45(; NE); mil e quinhentos
metros <l500llJ.), sul IS); mil quatrocentos e quatorze metros (1.414 rm ;
quarenta e cinco graus sudoeete
(45° SW).

Art. 2.° Esta autorfzaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3,° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois
mil seiscentos e trinta cruzeiros t Ci-S
2,630,00) e será transcrito no livro
próprto da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura,
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Art. 4. ° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da

República.

-

GETULIO

VARGAS

Apolonio Sales

e será transcrito no livro próprio da.
Divisão de Fomente da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. ° Revogam-se as disposições.
contrário.

em

Rio de Janeiro, 21 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO

DECRETO N.O 19.638 -

DE 21 DE

SETEMBRO DE 1945
Autoriza' o cidadão brasileiro Já Ferreira Braga a pesquisar talco e associados no municipio de Casa Nova, Estado da Bahia.

o

Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985.
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
'Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro .ró Ferreira. Braga a pes->
quisar talco e' associados numa área
de setenta e' um hectares e dezenove
ares (71,19 haj , situada na fazenda
Jibóia, distrito e município de Casa
Nova, Estado da Bahia, e delimitada
por -um quadrilátero que tem um vér-,
tdce a cento e cinco metros (105 m J •
r-umo vinte e dois graus noroeste f22°
NWl magnético, da residência de Angelo Moreira Amorim, e os lados, a
partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
novecentos e cinqüenta metros (950
mi , sessenta e nove graus e trinta
minutos sudeste (69° 30' SE); setecentos e quinze metros (715 m) , vinte
e oito graus nordeste (28° NEY; míl ~
cinqüenta metros (1.050 m) , setenta
graus noroeste (70° NW); setecentos
metros (700 rm , vinte e nove graus e
quarenta e cinco minutos sudoeste

VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO

N,o 19.639 --.,.. DE
SETEMBRO DE 1945

21 DE

Autoriza a Sociedade de Mineração
Ernesto .Klairi 8y" Filhos, Ltda.a
pesquisar argila refratária e associados no município de São Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo.
Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.o 19.640 SETEMBRO

DE 21 DE

DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Luís
"Pinto Freitas a pesquisar calcáreo
no município de Cotinguíba, Estado
de Sergipe.
Não foi publicado ainda no Diário
O jicial por falta de pagamento.

DECRETO

N.o 19.641 -

S~BRO

DE

21

Di:

DE 1945

(29° 45' SW).

Art. 2. 3 Esta autorização é outorgada" nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3,° O titulo da autorização de
pesquisa, que será. uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de setecentos e vinte cruzeiros (Cr$ 720,001

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Gallotti a pesquisar calcáreo no munícípto de Ootdnguíba, Estado de
Sergipe.
Não foi publicado ainda no Didrio
otícuü por falta de pagamento.
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DECRETO N." 19.642 SETEl\1BRO DE

DE

21

DE

1945

DECRETO N.' 19.645 - DE 22 DE
'SETEMBRO DE 1945

Autoriza O cidadão brasileiro George
Artur Bailey á pesquisar calcáreo e
associados no município de Laranjeiras, Estado de Sergipe.

Cria funçâo na
Tabela
Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista do Supremo 1lribunal Federal.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.

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

DECRETO N." i9.643 SETE!'I'IBRO . DE

DE

21

DE

,1945

Autoriza a Emprêsa Chaves & Oía.. a
pesquisar gípsíta e associados no
munícípío de Santanópolís, Estado do
Ceará.
Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.' 19.644 - DE 22 DE
SETEMBRO DE 1945
Aprova projeto e orçamento para as
Obras e instalações da Seção "de
Zootécnia do Instituto José Augusto
Trindade.

o Presidente da República, usando
de atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e orçamento, na importância
de Cr$ 185.200,00 (cento e oitenta e
cinco mUe duzentos cruzeiros), sendo
Cr$ 78.900,00 de pessoal e 106.300,00
de material, que com êste baixam, devidamente rubricados, para as obras
e instalações da Seção de zootécnta.
do Instituto José Augusto 'I'ríndade,
no município de Sousa, Estado da Paraíba.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República ..
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

°

Art. 1.0 Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista do Supremo Tribunal Federal, uma função de ascensorista, referência VII.
Art. 2.0 A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá, no
presente exercido, à conta de destaque
na Verba 1 - Pessoal, Consignação II
- Pessoal Extranumerário, Sub-consignação 08 ---'- Novas admissões, etc.,
. Anexo n.v 18 - Ministério da Justiça
e Negócios Interiores, do Orçamento
Geral da União para 1945.
Art. 3.0 ;:ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, em 22 de setembro
1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon M açaituies

DECRETO N.' 19.646 - DE 22 DE
SETEMBRO DE 1945
Retifica denominação de Série Funcional constante da Tabela anexa ao
Decreto n. o 19.287, de 7 de julho de
1945.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica retificada para "Pintor
At-tístíco" a série funcional de "Pertto Artístico", constante da Tabela ane-
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xa ao Decreto n.e 19.287, de 'i de julho
de 1945, relativa ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacíonal.:

Art. 2.° 1tste decreto vigorará- a partir de 1.0 de ~gôsto de 1945.

Rio de' Janeiro, em 22 de setembro
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.' 19.647 - DE 22 DE
SETEMBRO DE 1945
Promulga o Acôrdo sôbre os princípios
Telat~vos à conunuaçõo do contrôle
combinado da Navegação Mercante,
firmado em Londres a 5 de acosto
de 1944.
o Presidente da República, tendo'
em vista que foi aprovado pelo Go. vêrno brasileiro o Acôrdc sôbre os
princípios relativos à continuação do
contrôle combinado da' Navegação
Mercante, firmado em Londres, a 5
de agôsto de 1944, do que foi dado conhecimento ao Governo britânico, por
nota de 19 de abril de 1945, da Embaixada do Brasil em Londres, e usande da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a: da Constituição. decreta:
Art. 1.0 Fica promulgado o Acõrdo,
apenso por cópia ao presente Decreto, sôbre os princípios 'relativos à continuação do contrôle combinado 'da
Navegação Mercante, firmado em Londres, a 5 de agôsto de 1944,

Art. 2.° :fi:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Rio de Janeiro, 22 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República
GETULIO VARGAS.

P. Leão vezoso.:

Acôrdo sôhre os pr-incfp ios relativos à continuação do contrôle
combinado da navegação mercante.
Os representantes abaixo assinados,
devidamente autorizados por seus respectivos governos ou autoridades. infra mencionados como governos contratantes, acordam o seguinte:
1. Os governos contratantes declaram que concordam, como uma responsabilidade comum, em fornecer
transporte-marítimo para .tôdas 'as atividades militares ou outras, necessárias para a terminação da guerra na
Europa e no Extremo Oriente, ou que
dela possam resultar, e para..) abastecimento das regiões libertadas como
também das Nações Unidas em geral
e dos territórios sob sua autortdade,
2. Os governos contratantes concordam em continuar a manter em vigor poderes de contrôle de todos os
navios registrados em seus- respectivos
territórios ou que .se encontrem, por
outra forma. sob sua autoridade. que
lhes permitam determinar efetivamente a utilização de cada navio. de' acôrdo com a declaração precedente. Sob
reserva do que dispõem os parágrafos
3 e 9, êsse contrôle continuará a ser
exercido pelos governos contratantes
por meio do processo de requisição
para uso ou propriedade.
3. Os governos contratantes concordam em não libertar do contrõle
os navios que se encontram sob sua
autoridade. ou permitir que essas unidades sejam empregadas em quaisquer
serviços não essenciais ou para o
transporte de cargas não essenciais,. a
não ser que o total de tonelagem englobada exceda o total das necessidades englobadas, e de agir em tal caso
em conformidade com uma fórmula
mutuamente aceitável que não deverá
discriminar contra os ínterêsses da
navegação comercial de qualquer naçâo e que· conceda a'todos os governos contratantes oportunidade justa
para que as respectivas frotas possam
empreender atividades comerciais.
4. Os 'governos neutros que tenham
navios sob seu contrôle além da tonelagem indispensável para as suas ne-
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cessídades de importação de produtos
éssencíars. serão convidados a assumir
um compromisso no que se relaciona
a todos os seus navios, que assegure
que os mesmos serão usados de conformidade com os fins gerais visados
pelas Nações Unidas. '
5. Os governos contratantes se comprometem a controlar as facilidades
para a navegação, em seus respectrvoa
territórios Dor méto de medidas apropriadas' semelhantes ao' sistema de
"Ship Warrant" empregado pelos Estados Unidos da América e pela Gl'C1,Bretanha' e de tomar quaisquer outras
medidas indispensáveis para assegurar
que os navios de tôdas as bandeiras
sejam usados de acôrdo com os propósitos visados pelas Nações Unidas.
Outros governos que aderirem ao presente acôrdo assumirão compromíasc
semelhante.
6. Sem prejuízo das questões relativas à disposição ou propriedade. e
utilização de navios que venham a ser
autorizados. em qualquer época. a navegar sob bandéíra ou contrõle inimigo, ficará subordinada aos interesses
das Nações Unidas".
7. a) A fim de que a distribuição
de todos os navios sob o contrôle das
Nações Unidas possa continuar a ser
feita efetivamente para atender as necessidades das Nações Unidas, será
constituído um órgão central. cujas
funções se Inícíarão com a suspensão
geral das hostilidades' com a Alemanha . 1!:sse órgão central será constltuído de acôrdc com plano estabelecido e constante do Anexo.
b) O órgão central determinará a
utilização dos navios com o fim de
tornar efetiva a responsabilidade as-sumida no parágrafo 1, pelos governos contratantes. pelo qual se comprometem a fornecer, periôdicamente,' a
tonelagem necessária para atender às
necessidades correntes de 'transporte
maritimo das Nações Unidas para fins
militares e outros. sendo os navios necessários para preencher êsses objetivos designados pelos referidos g-overnos, de, acôrdo com as decisões do, órgãc central. Sempre que seja compatível com a utilização eficiente geral
dos' navios, de acôrdo com o que de-
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terminar o órgão central nesse sentl-.
do e consoante os disposltívos do parágrafo 7 (C), cada govêrno contratante poderá escalar os navios sob sua
própria autoridade para atender, no
todo ou em parte. as necessidades .essenciais de importação dos territôrios
em relação aos quais tenha compro-'
missas especiais de transporte.
c) Em geral, os navios que naveguem sob o pavilhàc de um dos governos contratantes ficarão sob Co contrôle do govêrno dêsse' pavilhão. ou do
govêrno ao qual tenham sido fretados.
A fim de atender ao caso especial das
necessidades milítares, os navios que
tenham sido destacados, em virtude
de acordos firmados pelo Govêrno dos
Estados Unidos da América e/ou pelo
Govêrno do Reine Unido com outros
governos sob cuja autoridade estiverem êsses navios. para serem usados
como transporte de trovas, navlo-hospital e para outros fins, a serviço das
fôrças armadas, continuarão fretados,
como acontece atualmente, à war
Shipping Administration e/ou, ao Ministério do Transporte de Guerra, conforme o caso, mediante entendímen..
tosa serem feitos entre" os diversos
governos interessados. Agir-se-á. do
mesmo modo, em relação, a quaisquer
outros 'navios adicionais necessários
para tais fins. O fato de que êases
navios estejam reservados para as
necessidades militares não prejudicará o direito dos governos interessados de entender-se com o órgão central sôbre as medidas a serem tomadas para prover transporte para as
necessidades essenciais dos mesmos
governos, dentro do escopo do § 1.0.

d) Os governos contratantes fornecerão uns aos outros. por intermédio do órgão central, tõdas as informações necessárias para a execução
eficiente dos entendimentos. como por
exemplo, informações relativas a programas, utilização de tonelagem e
programas projetados, sujeitos às exigências de segredo militar.

c) O órgão central dará inicio às
providências que deverá tomar a fim
de pôr em vigor o ~ 5.° e· supertntenderá a aplicação dos dispositivos do
§ 6.0.
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As condições da remuneração a

ser paga pelos que se utilizarem

(go~

vêrno ou partícular i de navios serão
determinadas pelo órgão central numa. base justa e razoável, de modo
a realizar os dois seguintes principios
básicos:
i) os navios de qualquer pavilhão que executem serviços ídên.fícos ou semelhantes deverão cobrar fretes iguais;
in os navios devem ser utilizados de acôrdo com as necessidades. sem que sejam levadas em
conta considerações de ordem financeira.
a. Os príncípíos aqui estabelecidos
aplicarão a todos os tipos de na''108 mercantes. sem levar em conta
3, sua tonelagem, inclusive navios de
passageiros,' navios-tanques e de industrialização da baleia .: êstes últimos quando não usados para tal
fim: o § 7.o,b. porém, .não será aplicável a navios empenhados em navegação de cabotagem e em navegação de pequeno curso entre países
próximos, devendo as condições para
o contrôle dêsses navios ser adequadas às necessidades existentes em
cada zona determinada.
nsses princípios serão também aplíeados, na medida necessária, por
meio de um sistema adequado, aos
barcos de pesca, de caça à baleia e a
embarcações semelhantes, nas zonas
em que se admitir a necessidade de
medidas especiais a respeito de tais
embarcações. Será estabelecido um
órgão especial a fim de distribuir
proporcionalmente, entre os serviços
navais e comerciais, as embarcações
disponíveis nessas zonas.
9. Os príncípíos acima entrarão em
vigor símultâneamente com o funcionamento do órgão central, e vigorarão por um período que não passe
de 6 meses depois da suspensão geral
das hostilidades na Europa ou no
Extremo Oriente, conforme a que
ocorrer por último, a não ser que os
governos representados junto ao órgão central concordem unânímemente em pôr fim ou modificar antes
dessa data qualquer um ou todos os
principias estabelecidos no presente
acôrdo.
til:

Feito em Londres, em 5 de agôsto
de 1944.
ANEXO
ORGANIZAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL

1. O órgão Central consistirá de:
a) um Conselho (Conselho Marítimo Unido);
b) uma Junta Executiva (Junta Executiva Marítima Unida).
a) O Conselho· Marítimo
trníeo:
2. Cada govêrno contratante será
representado no Conselho. A todos os
outros governos, sejam êles das Nações
Unidas ou de países neutros, que
desejem aderir e que estejam dispostos a aceitar as obrigações dos governos contratantes, será facultada a
participação do Conselho.
S. O Conselho se reunirá, sempre
que fôr considerado necessário, e, pelo
menos, duas vsees por ano, em lugar
conveniente. As reuniões serão preparadas pela Junta Executiva. O
Conselho elegerá o ,f\eu próprio presidente e determinará seu próprio regimento ..As reuniões do Conselho visam proporcionar aos governos contratantes a oportunidade de serem
informados sôbre a situação marítima geral e, bem assini, de tornar
possível o intercâmbio de pontos de
vista' dos mesmos relativamente às
questões gerais de orientação, que resultem do trabalho da Junta Executiva.
'
A Junta Executiva Maritima Unida:
4. A Junta Executiva se estabelecerá com agências em Washington e
Londres, sob a direção, respectivamente, da War Shipping Administration (Administração dos Transportes
de Guerra) o do Ministry of War
Transport (Ministério do Transporte
de Guerra).
5. A Junta Executiva exercerá, por
intermédio de suas agências, as funções executivas do órgão central. Será
estabelecido para as duas sucursais.
uma organização apropriada, que lhes
permita, desempenhar as ,funções -Iescrttas no §7.o do Acôrdo sôbre Principios. Sob a direção da Junta Executiva serão estabelecidos os órgãos
b)
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necessários para a execução dos ajustes previstos no § 8.° daquele Acôdo,
. no que di:l respeito a navios empenhados no comércio de cabotagem e
na navegação de pequeno curso, bem
como no que se relaciona com embarcações de pequeno porte.
6. A atribuição da responsabilidade
quotidiana entre as duas agências da
Junta Executiva será estabelecida periàdicamente segundo fôr julgado conveniente. Para que. as duas agências
da Junta Executiva possam trabalhar harmônícamente, as reuniões da
própria Junta serão organizadas, a
pedido dos dois presidentes das agências, tantas vêzes quanto fôr necessário, e pertodícamente, em lugar julgado conveniente,
7. Será restrito o número de componentes da Junta Executiva. Em razão da sua grande experiência na
navegação normalmente empenhada
no comércio internacional, 'e em vista
de sua grande contribuição de navios
para o objetivo comum, os Governos
seguintes serão representados na Junta. Executiva:
Govêrno do Reino Unido da GrãBretanha e Irlanda do Norte;
Govêrno dos Estados Unidos da
América;
Govêrno dos Países Baixos',
Govêrno da Noruega.
Os membros da' Junta Executiva
poderão recomendar aos Governos
contratantes novos membros para a.
mesma Junta, .conrorme o exigirem
as circunstâncias, e a fim de promover o bom I funcionamento dovórgâo
central.
8. Os Governos contratantes não
representados na Junta Executiva
far-se-âo representar por um membro
associado que será consultado pela
Junta ou suas agências sôbre questões referentes a navios sob autoridade dos mesmos Governos, ou ao
fornecimento de navios nos terrttórios sob a autoridade dêsses Govêrnos.
O aludido representante terá direito
de assistir às reuniões sôbre êsses assuntos da Junta ou suas agências.'
9. A Junta Executiva e suas agências trabalharão por acôrdodos seus
membros. Não haverá votação.
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10. As decisões da Junta Executiva
referentes aos navios sob a autoridade de qualquer Govêrno contra tnnte
serão tomadas como o consentimento
do mesmo Govêrno. por tntermeruo
de seu representante -na Junta Executiva _ou do seu membro associado,
conforme o caso.
11. A Junta Executtva será d órgão devidamente autorizado T!ar9 c
disposto no § S do Acôrdo sôbre
'Principias; fica entendido, entretanto,
que nenhuma decisão tomada em virtude daquele parágrafo pelos Governos representados na Junta, Executiva imporá nova ou maior obrigação
a quaquer outro Govêrnc contratante
sem' o seu consentimento expresso.
12. Tendo em vista a elaboração,
numa base eatisfatóría para os Governos contratantes, dos pormenores
do mecanismo necessário para habilitar a Junta Executiva a exercer as
suas funções, inclusive as previstas
pelo § 7.0 (f), será criada uma Comissão de Planejamento, que iniciará
os seus trabalhos em Londres, o mais
cedo possível, após a assinatura do
Acôrdo sôbre Príncípíos . Qualquer
govêrno contratante poderá ser representado na Comissão de Planejamente.
13. A fim de evitar duplícídade, a
Junta Executiva utilizar-se-á plenamente. do mecanismo e regimento da
"War Shípping Administration" e do
"Mínístry.of War Transport".
14. Os governos contratantes informarão. tão cedo quanto possível, os
xovemos dos Estados Unidos da
América e do Reino Unido da Grã";
Bretanha, dos nomes dos seus representantes junto à Comíssâo .de Planejamento. Também- deverão designar os seus representantes como membros ou membros associados, conforme o caso, da Junta Executiva. Os
governos dos zstaocs Uniam, da
América e da Grã-Bretanha serão
responsáveis. em consulta com os outros governos contratantes interessados, pela determinação da data em
que prtncípíará a funcionar o órgão
central, de conformidade com o parágrafo 7.° (a) dó Aeôrdo sôbre
Principias.
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DECRETO N.' 19.648 - DE 22 DE
SETEMBRO DE 1945
Transfere ao Banco do Brasil S. A.
o encargo de liquuiar operações re-

manescentes das emprêsas que men~
ciona, e clã outras prcnnâências,
o Presidente da República,usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituicào, e
tendo em vista o disposto no art. 2.°
do Decreto n.? 10.358, de 31 de agôsto

de 1942, nos arts. 5.° e 1.0. respectivamente, dos Decretos-leis ns , 4.807, de
7 de outubro de 1942, e 5.777, de 26 de
agôsto de 1943, decreta:

Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de .
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa

DECRETO N.' 19.649
DE 22 DE
SETEMBRO DE 1945
Autoriza' a venda de bens que menciona e dá outras providências

O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o ar-.'
tigo 74, letra a, da Constituição, e
quidação das operações remanescentes . tendo em vista o disposto nos arts. 3.0
e 4.°, respectivamente, dos Decretos. das seguintes firmas, .submetídae aus
leis ns. 5.661 e 4.807. de 12 de julho
efeitos do Decreto-lei n.c 4.166, de 11
de 1943 e 7 de outubro de 1942, dede março de 1942:
creta:
Aços Fenix Limitada - Rio.
Alfred H. Schutte & Companhia LiArt. 1.0 Fica o Banco do Brasil
mitada - Rio.
.
.
,
S. A., como Agente Especial do GoAparelhos de Oxigênio Draeger LIvêrno Federal, autorizado a vender'
mitada -'- Río,
um terreno com a área de seis mil
Auto Uníon do Brasil Limitada . .,;. .
metros quadrados (6.000,00 me r e resRio.
pectivas construções e benfeitorias
Companhia Geral de Obras e Consnêle existente, onde se acha ínstataaa
truções S. A. "GEOBRA" - Rio.
a firma Fogões Junker & Ruh LimiNitsche Guenther Bush do Brasil
tada, em liquidação, pertencente a
Limitada - Rio.
Otto Uebele, situado na Avenida JuS. A. Nebíolo - Rio.
racé n.o 2, no bairro de Indíanópolís,
Scheríng Produtos Químicos e Far28.a zona do Município e Comarca da
macêuticos S. A. - Rio.
Capital do Estado de São Paulo.
Sociedade Auto Distribuidora limiArt. 2.° Os bens a que se refere ·0
tada - Rio.
artigo anterior serão vendidos 'em conSociedade Navegação Osaka do
corrência públíca.. por preço nunca.
Brasil Limitada - Santos.
Tintas Sprimo Limitada - Rio.
inferior ao da avaliação procedida
Olímpia Máquinas de ·Escrever Lipor perito nomeado pelo Banco do
mitada - Rio.
Brasil S. A.. que estabelecerá. tamArt. 2.° No exercício do mandato
bém, o processo pelo qual deverão ser
que lhe é outorgado, fica o Banco do
alienados, baixando as instruções neBrasil S. A. investido de todos os pocessárias.
deres. inclusive para transigir. cessanArt. 3.° Fica concedido em favor de
do, conseqüentemente, as funções dos
quem vier a adquirir. em concorrênatuais liquidantes.
cia pública, a totalidade das cotas
Art. 3.0 O produto das operações
sociais da firma Fogões Junker & Ru1+
remanescentes terá o destino previsto
Limitada, em liquidação, com sede na'
no decreto. de liquidação de cada uma
Capital do Estado de São Paulo, o didas firmas. deduzidas as despesas que
reito de preferência para. a aquisição
forem efetuadas.
de terreno e prédios referidos no arArt. 4.° 1!:ste decreto entrará em
• tigo 1.0 dêste Decreto, pelo maior previgor na data de sua publícaçâo.
Art. 1.0 Fica o Banco do Brasil
S. A., como Agente Especial do 'oovêmo, encarregado de proceder à li-
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ço que se apurar na concorrência a
ser instaurada para a venda dêste
mesmos bens.
Parágrafo único. O direito de preferência estabelecido neste artigo deverá ser exercido pelo concorrente vencedor, dentro do prazo máximo de dez
(10) dias a contar da data da aceitação, por parte do Banco do Brasil
S. A., como Agente Especial do Govêrno Federal, da proposta que vier a
apresentar na concorrência para compra da totalidade das cotas da firma
Fogões Junker & Ruh Limitada, em
liquidação.
Art. 4.° O produto liquido apurado
na venda dos bens mencionados no
art. 1.0 dêste Decretá será recolhido
ao Banco do Brasil S. A. para os fins
previstos no Decreto-lei D.O 4.166, de
11 de março de 1942.
Art. 5.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.° Revogam-se as 'disposições
em .contrário.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

581

DECRETO R' 19.650 - DE 22 DE
SETEMBRO DE 1945
Altera a Tabela Numérica de Extranumerário-mensausta do Séruieo de
Documentação do Ministérió da
Agricultura.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo -74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1,0 Fica alterada, conforme a
relação' anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerárío-mensalista do Serviço de Documentação do
Mínístérío da Agncultura.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na Importância de Cr$ 81.600,00 (oitenta e um
mil seiscentos cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal,
Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignaçâo 05 - Mensalistas, Anexo n.c 14 - Mistárto da
Agricultura, do Orçamento Geral da
República para 1945.
Art. 3.° Fica revogado o Decreto
n.? 19.552, de3 de setembro de 1945.
Art. 4.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data, de sua publicação.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de
1945, 124,0· da Independência e 57,° da
República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

Apolônio Salles.
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DECRETO NO 19.651 - DE 22 DE
SET~MBRO DE 1945
Altera a Taoela Numérica Ordinária
de . Extranumerario mensalista da
Delegacia Regional do Trabalho em
Manaus, do Ministério do -Trabalho,
Indústria e Comércio.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa. a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista
da Delegacia Regional do Trabalho.
em Manáua, do Ministério do 'I'raba-

'lho, Indústria e Comércio.

Art. 2.° A despesa com' a execução
dô disposto neste decreto, na importância de Cr$ 16.200,00 (dezesseis mil
e duzentos cruzeiros) anuais. correrá
à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II ~ Pessoal Extranumerário, Subconsígnaçâo 05 - Mensalistas,
Anexo n.v 21 - Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.' 19.652 - DE 24 DE
SETEMBRO DE 1945

Art. 3.° Revogam-se as dísposíçõea
em contrárlo,

Declara suprimidas tuncoes 'na Tabela

Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57,° da

Numérica

Suplementar

de

EX~r(1

numerârio-mensalista, do
Seruica
Nacional de Febre Amarela, do Ministério da Educação e Saúde.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo' 74, letra a, da Constituição, decreta:
'
Art. 1.0 São declaradas suprimidas,
na Tabela- Numérica Suplementar -to
Serviço Nacional de Febre Arrrareta.
do Ministério da Educação e Saúde,'
cinco funçôes de escriturário, sendo
duas de referência XV uma de referência XIV e duas de referência 'XII.
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.c da
República.
. GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.' 19.653 -·DE 24 DE
SETEMBRO DE 1945
ExClui do regime de liquidação a firma
que menciona e dá outras" providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que Ihe confere o àl'tigo 74, letra a, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos arts. 1.'
e 7.° do Decreto-lei n.? 4.807, de 7 de
outubro de 1942; e no art. 4.°, paragrafo único, do Decreto-lei n.c 5.661,
de 12 de julho de 1943. decreta:
Art. 1.0 Fica excluída do regtme de
liquidação a que foi subetída pelo Decreto n.v 14.952, de 7 de março de
1944, a firma Funtymod-Fundição de
Tipos Modernos Limitada, com sede
em São Paulo, cessando as atribuições
dos liquidantes.

Art. 2.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.

República.

'
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO

N.? 19.654" DE
SETEMBRO DE' 1945

24 DE

Dispõe sôbre a" Tabela" Numérica do
Pessoal do Instituto do Sal.
Ainda não foi publicado no "Diário
Oficial".

DECRETO N.' 19.655 - DE 24
DE SETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Leopoldo
Mayer de Freitas a pesquisar apatita
no município de Monteiro, EstaàO
da. Paraíba.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c "1.935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-"

nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Leopoldo Mayer de Freitas
a pesquisar apauta numa área de duzentos hectares (200 ha) , situada no
imóvel Quina-Quina" distrito de Buroê, munícípto de Monteiro, Estado ua
Paraíba. e delimitada por um retângula que tem um vértice a setecentos e vinte metros (720 fi), rumo OItenta e seis graus e trinta minutos
noroeste (36 0 30' NW) magnético, da
foz do córrego Malhada do
óüio
ti' Agua. e os lados que partem dêsse
"vértice. com dois mil e quinhentos metros (2.500 m) , rumo setenta graus
sudeste (70° SE), magnético; oitocentos metros (800 mi , rumo vinte graus
sudoeste (20° f$W) magnético.

Art. "2.° Esta autorização é outorgada- nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,

ATO~
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Art.. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de doia
mil' cruzeiros «irs 2.000,00) e será
tranacríto no livro próprio da Divisão de Fomento da produção Mineral
do Mmisterío ría Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.
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Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagara a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
transcrito no livro próprio da Dívísâo
de Fomento da Produção Mineral do
Min~stério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
Rcpúblíca.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

Apolcnio ·Sales.

DECRETO N.' 19.656 -

DE 24

DE SETEMBRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Clidenor
Pereira de Araújo a pesquisar scneetua e associados no município de
Açu, Estado do Rio Grande do NOI~

te.

o. Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74. letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. o 1. 985, de ~9
de janeiro' de 1940 (Código de Mínas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cldadâo
brasileiro Clidenor Pereira de Araújo
a pesquisar scheelita e associados numa área de quinhentos hectares (500
ha) , situada no distrito e município
de Açu. Estado do Rio Grande do
Ncrte. e delimitada por um .retângulo
que' tem um vértice a quatrocentos
metros (400 m) , rumo cinqüenta
graus e trinta minutos noroeste (50 0
30' NW), da foz do riacho da Mutamba, afluente do rio Açu; e os lados que
partem dêsse vértice, com três míf -c
duzentos metros (3.200 m) , e rumo
vinte » cinco graus e trinta minutos
nordeste (25 0 30' NE): mil quinhentos
e vínte e 'seis metros e cinqüenta centimetros 0.526,50 m) , rumo sessenta
e quatro graus e trinta minutos noroeste (64 0 30' NW) .
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

DECRETO N.? 19.657 - DE 24
DE SETEMBRO DE 1945
A utcriza o cidadão brasileiro George
Arthur Bailey a pesquisar calcário e
associados nos municípios de Laranaexrcs e Cotingüiba. Estado de
Sergipe.

o

Presidente da República, usando

da atribuiçâo que lhe confere o artago

a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de Jg
de janeiro de 1940 (Código de Minas) .. decreta:

74, letra

Art. 1. 0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro George Arthur Baíley a péseuísar calcário e associados nos dístratos de Laranjeiras e Ootíngüíba.
municípios de Laranjeiras e Ootíngütba. 'Estado de Sergipe, numa área de
quinhentos hectares (500 ha) , delimitada por- um retângulo que tem um
vértice a mil duzentos e cinqüenta
metros (1.250 m) , no rumo- verdadefro-quarenta e sete graus sudeste (47°
SE). do centro da plataforma dá. Estaçâo de Laranjeiras. da Viação Ferrea s'ccíeral Leste Brasileiro, e os lados, divergentes do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil duzentos e
cinqüenta metros 0.250 rm , quarenta
e sete graus sudeste (47 0 SE); quatro mtl metros (4.000 m) , quarenta e
três graus sudoeste (430 . SW) •
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Art. 2;° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no' Código de Minas.
Art. 3.Q O
pesquisa, que
deste decreto,
mil cruaeíros

titulo da autorização de
será uma via autêntica
pagará a taxa de cinco
(Cr$ 5.000,00) e será

transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Mínísterío da Agricultura.

Art. 4.° Revogam-se
em contrario.

as

disposições

Rio de Janeiro, 24 de setembro ae
lS45, 124.° da Independência e 57.0 da
República.

EXECUTn~

tros l400 fi); e trinta e cinco graus
noroeste (35° NW) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nus têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Arü. 3.° O titulo da autorizacão de
pesquisa, que será uma via autêntíca
dêste decreto, pagará a vtaxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será.
transcrito no livro próprio da Dívtsão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as dísposiçôas
em contrário.
Rio de' .Ianeíro, 24 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57 Y da
República.
.

GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Bates,

DECRETO N.? 19.658 - DE 24
DE' SETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão, brasileiro Virgilio
Morczra Caldeira a pesquisar diamante e associados no município de
Bocaiúva, Estado de Minas Gerais.

.4polonio Sales.

DECRETO

N.o

19.65'9 -

SETEMBRO

DE 24 DE

DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto
Pinto Vaz a pesquisar ferro, caulim,
quartzo e associados no município
do Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mtnas), decreta:

Não foi publicado ainda no "Diário
Oficial" por falta de pagamento.

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Virgílio Moreira Caldeira a
pesquisar diamante e associados numa
area de cinqüenta hectares (50 haj,
situada na - fazenda Espirito Santo,
distrito de Vargem Mimosa, muntcípío
de Bocaíúva, Estado de Minas _Gerais,
e delimitada por um retângulo que
tem Um vértice a trezentos e sesssenta e seis metros (366 mj , rumo vinte
e 'um graus e dezenove 'minutos sudoeste (21° 19' SW) magnético, do
ponto em que a rodovia Bueno do
Prado - Vareem Mimosa atravessa o
córrego Caveirinha, e os lados que
partem dêsse vértice, com mil duzentos e cinqüenta metias (1.250 rm ,
e cinqüenta .e cinco graus nordeste
(550 NE) magnético, quatrocentos me-

Autoriza o cidadão brasileiro Policarpo Gondím a pesquisar quartzo.
pedras coradas e associados no município de caíteté, Estado da Bahia.

DECRETO N.o 19.600 SETEMBRO

DE

24

DE

DE 1945

Não foi publicado ainda no "Diário
Oficial" por falta de pagamento.
DECRETO

N.o

19.661 - DE 24
1945

DE

SETEMBRO DE

Autoriza o cidadão brasileiro Pascoal
Pisam Perrone a pesquisar calcário e associados no. município de
Laranjeiras, no Estado de Sergipe.
Não foi publicado ainda no "Diário
Oficial" por falta de pagamento.
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DECRETO N.' 19.662 - DE 24
DE SETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Francelino Rodrigues de Sousa a pesquisa?'
quartzito, ceulim e associados no
'municipio de Moji das Cruzes, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da utrtbutcào que lhe confere o artàgc
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decrete-lei n,? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mlnas», decreta:

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código dê, Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de
'pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívísào
de. Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1945, 124.° da Independência b 57.0 da
República.
GE.TULIO VARGAS.

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasfleíro Francelmo Rodrigues de
Sousa, a pesquisar quartzito, caulím
e associados, numa área de sete hectares, doze ares e vinte centiares
(7,1220 ha) , situada no Sítio Monte
Belo, distrito e município de Moji das
Cruzes, Estado de São Paulo, e delimitada por uma linha poligonal que
tem um vórtice a trezentos e cinqüenta e oito metros (358m), rumo trinta
e três graus e vinte e oito minutos
nordeste (330 28' NE) do boeiro .exístente no quilômetro seis mais oitocentos e oitenta e dois metros (6+81:)2
m) ,da Estrada Moji das Cruzes- Cu.
pela do Ribeirão, e os lados, a partir
dêsse Vértice, têm os seguintes comj-nmentos e rumos: cento e dois metros 002 mi , setenta e oito graus e
cinqüenta minutos nordeste (780 50'
NEJ; noventa e dois metros e cinqüenta centímetros (92,50 fi), cinqüenta e cinco graus e vinte minutos
nordeste (550 20' NE); duzentos e
seis metros e cinqüenta centtmetroa
(206.50 m) , vinte e nove graus e dezessete minutos noroeste (290 17' NW);
oitenta e quatro metros e noventa
centímetros (84,90 mj ,' quarenta- e
quatro graus e cinco minutos .noroeste (440 5' NW); duzentos e setenta e
cinco metros e dez centímetros (275,10
m j • sessenta e seis graus e vinte minutos sudoeste (660 20' SW); cento e
sessenta e dois metros e quarenta centametros (162,40 m) , quarenta e três
graus e dez minutos sudeste (430 10'
SE); cento e cinqüenta e um metros
051 m) , cinqüenta e cinco graus e
cinco minutos sudeste, (550 5' SE).

Apotcmio Sales.

DECRETO N.' 19. 663 ~ DE 24
DE <;ETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro João
Augusto Bernardes a peeouisar- acre
e associasioe. no muni~ípia de Conganhas do Campo, Estado de Minas

Gerai«.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de J9
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João nurusto Bernardes ao
pesquisar acre e associados epl terrenas da Fazenda do Vigia. no distrito e municipio de Congonhas do Campo, Estado de Minas Gerais, numa
área de vinte e quatro hectares (2·t
ha) , delimitada por um retângulo que
tem um vértice a quatrocentos e' setenta metros (470 mi ,' no rumo magnético trinta e três graus e trinta minutos noroeste (330 30' NW), da confluência dos córregos do Funil ou Anu
e da Bocaína, êste último da margem
esquerda' do córrego do Vigia. e os
lados, divergentes do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos
metros (400 m) , sete graus noroeste
(7° NW); seiscentos metros (600 rru
oitenta e três graus sudoeste (83"
I

SW).
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Art. 2.° Esta autorização. é outorgada nos têrmos estabelecidos. no Código de Minas.

Art. 3.° O titulo da autorlzaçãoríe
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. -4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1945, 124.° da Independência (: :"n.') dlo
República.

Art. 3.° O titulo da autorfzacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros cora 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as' disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1945, 124.° da Independência: e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

GETULIO VARGAS.

Apolonio 'Sales.

DECRETO N.' 19.665 - DE 24 DE
SETEMBRO DE 1945

DECRETO N.' 19.664 - DE 24
DE SETEMBRO DE 1945

Suprime cargo. extinto

Autoriza os cidadãos brasileiros Gil
Carneiro da Cunha e Aluisio
de
Araujo Costa a pesquisar água mineral no município de Madre de
'Deus, Estado de Pernambuco.

O -Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 'n." 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decretar.
Art. 1.0 Ficam autorizados os cldadãos brasileiro Gil Carneiro da Cunha
e Aluisio de Araújo Costa a pesquisar.
água mineral numa área de um hectare e cinqüenta ares (1,50 ha) , situada no distrito de Fazenda Nova, município de Madre de Deus, Estado de
Pernambuco, e delimitada por um retângulo que. tem um vértice na confluência dos riachos Quati e Fazenda
Nova, e os lados, que partem dêsse
vértice com, respectivamente, cento
e cinqüenta metros (150 m) , rumo
cinqüenta e um graus e trinta minutos
sudeste <51° 30' SE) magnético, cem
metros (100 m) , .rumo trinta e oito
graus e trinta minutos sudoeste (3BO
30' SW) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é autor..
gada nos têrmos estabelecidos no CÓ
digo de Minas.

.O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.e 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1)
cargo de Ajudante de tesoureiro (Diretoria Regional dos Correios e Telegráfos de São Paulo) padrão H, do
Quadro IH - Parte Suplementar do Ministério da Viação e- Obras PÚblicas, vago em virtude da aposentadaria de Rafael Glosa, devendo a dotaçâo correspondente ser levada a
crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro - Parte Permanente, para. ser
aplicada no provimentà dos respectivos cargos vagos.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57,° da
República.
GETULIO VARGAS.

w

Joáo de Mendonça Lima.
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DECRETO N.' 19.666 - DE 24 DE
SETEMBRO DE 1945
Dispõe sôbre Tabelas Numéricas Ordinárias de Bxtrtmumerórío-mensalista da Divisão de I nepecac de produtos de Origem Animal e da Inspetoria Regional em Belo Horizonte.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constítuíçâo, decreta:
Art. 1.0 As Séries Funcionais de
Auxiliar de Escritório das Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumeráríc-mensaüsta da Inspetoria Regional
em Belo Horízonte e da, Divisão de
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Inspeção de Produtos de Origem Anlmal, ambas do Departamento Nacíonal da produção Animal, do Ministério da Agricultura, ficam constituídas,
a partir de 7 de abril de 1945. das
funções indicadas na relação anexa.
Parágraf o único. As funções' transferidas continuarão preenchidas pelos
seus atuais ocupantes.
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em vigor na. data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1945. 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apelanie sauee.
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DECRETO N.o 19.667 - DE 25
SETEMBRO D,E 1945

DE

Altera'a lotação nominal da Contadoria Geral da República (sede), e das
Contadorias Secionais.
Ainda não foi publicado no "Diário
Oficial".
DECRETO N.' 19.668 - DE 25 DE
SETEMBRO DE 1945
Declara medida de conveniência pública o aproveitamento de energia
hidráulica, a ser realizada pela
Companhia Química Rhodia Brasileira, S. A., no rio Atibaia, no dis..,
trito de Santa Cruz, municipio de
Campínas, Estado de São 'Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 74, letra a, da, Constituição, nostêrmos do artigo único da Lei Constitucional, n.? 6, de 13. de maio de 1942,
e atendendo ás condições especiais da
autorização requerida pela companhia
interessada, em face do Decreto-lei
n.c 4.722, de 22 de setembro de .1942.
decreta:
Art. 1.0 Fica declarado medida de
conveniência pública, nos têrmos do
artigo único da Lei Constitucional número 6, de 13 de maio de 1942, o aproveitamento de energia hídráulíca a ser
realizado no rio Atíbaía, no distrito
de Santa Cruz, muníciplo de Campinas, Estado de São Paulo.
Art. 2.° O aproveitamento destinarse-á à produção de energia elétrica
para uso exclusivo da Companhia
Química Rhodia Brasileira, S. A. ,
com sede em Santo André, município
de igual nome, naquele Estado, e ficará condicionado à autorização \.'xpressa do Ministro da Agricultura, de
acôrdo com os artigos 170 a 177' do
Código de Aguas,
Art. '3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
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DECRETO N.' 19.669 - DE 26 DE
SETEMBRO DE 1945
Altera a lotação. do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonstituíçâo, deereta:
Art. 1.0 Ficam introduzidas as seguintes alterações na lotação numerica das repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar
do Ministério .da Justiça e Negócios
Interiores:
I - na carreira de Comissário de
Polícia, eleva-se para 283 o total de
cargos da lotação permanente e suprimem-se 4 cargos da lotação suplemental';
II - na carreira de Escrivão de Po··
Iícía, eleva-se para 160 o total de
cargos da lotação permanente;
III - Incluem-se 73 cargos de Comissário de Polícia e 30 de Escrivão
de Polícia na lotação permanente do
Departamento Federal de Segurança
Pública;
IV - excluem-se 4 cargos de Comissário de Polícia da Iotaçâo suplemental' do Departamento Federal de
Segurança Pública;
V - passa a lotação numérica dos
Quadros Permanente e Suplementar
do Ministério da Justiça e Negócius
Interiores a figurar com um total de
5.974 .cargos, sendo 4.495 na lotação
permanente e 1..479 na lotação suplementar.
Art. 2.° nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogazri-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

Agamemnon Magalhães.'
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DECRETO N.o 19.670 -

DE 26 DE

SETEMBRO DE 19·'5
Altera as Tabelas Numéricas, Ordinárias e Síiptementor, de Extranumeráríc mensalista da Dioisõo de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constdtuíçâo, -decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, conforme
a relação anexa, as Tabelas Numérlcas, Ordinárias e Suplementar, de Extranumerário mensalista da Divisão de
Fomento da Produção Mineral, do DeR

partamento Nacíonal da Produção. Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 2.° 'A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na importância anual de CrS 5.400,00 (cinco
mil e quatrocentos cruzeiros), correrá
à conta da Verba 1 ' - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerárlor Subconsignaçâo 05 ~ Mensalistas.
Anexo n.? 14 - Ministério da Agricultura, do Orçamento Geral da' República para 1945,.
Art. 3.° ~ste Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de setembro' de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO V MtGAS.

Apolonio seues,

MINISTrt:RIO DA AGRICULTURA
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DECRETO N.o 19.671 -

DE 23 DE

SETEMBRO DE 1945
Cria função na Tabela Numérica Ordinaria 'de Extranumerário mensalista da Divisão de Caça e Pesca
do Departamento Nacional da Produção Animal.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, na Tabela ,Nu
mértca Ordinária de Extranumerário
mensalista da Divisão de Caça e Pesca
do Departamento Nacional da Produção Animal, do Ministér!o da Agricultura, uma função de auxiliar de
agrônomo. referência VII.
Art. 2.Ç1 A despesa com a execução
do disposto neste Decreto" na Importância de' ora 6.600,00 (seis, mil e
seiscentos cruzeiros) anuais, correrá,
no presente exercícío, à conta do destaque da Verba 1 ,- Pessoal, Consignaçao II - Pessoal Extranumerário,
Subconslgnação 08 - Novas admissões, etc., Anexo TI.o 14 - Ministério
da Agricultura, do Orçamento Geral
da União para 1945.
Art. 3.° ltste Decreto entrará em
vigor na da ta da sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
. 1945, 124.° da ...ndependência e 57.° da
República.

cidadã brasileira Ester Cerqueírn de

Carvalho' Neto pelo Decreto número
dois mil novecentos e setenta (2.910)',
de onze (11) de .agôsto de mil novecentos e trinta e oito (1938).,
Art. 2.° Revogam-se' as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

R

GETl}LIQ VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.o 19.672 -

DE 26 DE

SETEMBRO DE 1945·

Declara caduco o Decreto n.o 2.970,
de 11 de agôsto de 1938
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decrete-lei n,c 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica declarada caduca a autorização para lavra provísõrla dá
fonte de água mineral conferida à

DECRETO N.O 19.673 - DE 26 DE
SETEMBRO DE 1945
Altem

o

art. 1.0 do Decreto n.o 18.695,
de 23 de maio de 1945.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) :
Decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o artigo primeiro <1.0) do Decreto número dezoito
mil seiscentos e noventa e cinco
(18.695), de vinte e três (23) de maio
de mil novecentos e quarenta e cinco
(1945), o qual passa a ter -a seguinte
redação: Fica autorizado o cidadão
brusüeíro Heitor Freire de Carvalho
a lavrar jazida de ilmenitae associados situada na praia de Guaratíba,
distrito e Município de Alcobaça, Estado da .Bahía, numa área de trezentos e sete hectares e oitenta e seis
ares (307,86 uar , definida por um pcIígono mistiltneo que tem um vértice
setecentos
situado à distância de
e trinta e oito ntetros (1.738 m) , no
rumo magnético sete graus e trinta.
minutos nordeste (7°30·NE). do marco
de concreto da antiga divisa dos Municipios de Alcobaça e Prado, à margem da estrada, entre os mesmos, e os
lados, a partir désse vértice, com os
seguintes comprimentos e rumos magnétícos: seiscentos e oitenta e cinco
metros (685m) , oitenta e nove graus
e trinta minutos nordeste (89°30' NE) ;
. seis mil cento e um metros e setenta
e cinco centímetros (6.101,75 m) pela

mil
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linha 'de preamar média e para o sul
(S) da praia de Guaratiba; quatrocentos e oitenta 'metros (480 rru , cinqüenta e três graus noroeste (53 0 NW) ;
e o eixo da estrada de rodagem de
Alccbaça para 'Prado, até O' ponto de
partida.

EXECUTIVO

DECRETO N.o 19.. 676 -

DE 27 DE

SETEM.BRO DE 1945

Autoriza o Banco da Prefeitura do
Distrito Federal a funcionar e dá
outras providências.

.

Art. 2. Ficam mantidas as demais
disposições dos artigos do referido deereto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 3.° A presente retificação de
decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa, na forma do § 1.0 do art. 31
0

do Código de Minas.

Art. 4.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1945. 124.0 da Independência e 57.0 da
República.

Apolonio Sales.

DE

DE

27 DE

SETEMBRO DE 1945

Autoriza a firma brasileira Filgueiras
& Maríns, Ltda., a comprar pedras
preciosas.
Não foi publicado ainda no "Diário
Oficial" por falta de pagamento.

Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto
Pestana a pesquisar caunm, argila
e associados no municipio de Luintuiém, Estado de São Paulo.

26

DE

SETEMBRO DE 194~

Concede à Minas' de Dattas Sociedade
Anônima autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.

Não foi publicado ainda no "Diário
Oficial" por falta de pagamento.

DECRETO N.o 19.675 -

DECRETO N,? 19.677 -

DECRETO N.' 19.678 - DE 28 DE
SETEMBRO DE 1945

GETUUa VARGAS.

DECRETO N. a 19 ..674 -

Não foi publicado ainda no "Diário
Oficial".

DE 26 DE

SETEMBRO DE 1945

Concede à Sitalco - Sociedade Indus~
trial de 'I'alto Itda. autorização
para funcionar como emprêea de
Mineração.

Não foi publicado ainda no "Diário
Oficial" por falta de .pagamento.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Oonstátuíçâo e nos
termos do Decreto-lei n.« 1, 985. de 29
de janeiro de .1.940 (Código de Mmasr ,
decreta;

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ernesto Pestana a pesquisar
cauüm. argila e associados numa area
de cento e quarenta néctares, cinqüenta ares e setenta e .nnco cenuares
(140,5075 bai . situada na fazenda São
João. distrrto de Ita-írt, mumcrpio de
Itanhaém, Estado dê São Paulo, e delínutaoa pOI um pentágono cujos tados a partir da foz do córrego Cachoeira-Caatinga 'no rio Peruibe ou rio
Branco, têm os seguintes comprimentos
e rumos: mil e dezoito metros
(1.018mj , sessenta e três graus sudoeste - (63- SW); mil quatrocentos
e quarenta metros (1.440rm , Vinte e
dois graus e trinta minutos noroeste
(22 030' NW); seiscentos e sessenta
metros (660 mj • sessenta e seis graus e

ATOS DO PODER EXECUTIVO

trinta minutos .norocstc. <66°30' NE);
quatrocentos e trmta metros (430m),
oitenta e três graus sudeste (83° SE) :
mil cento e sessenta e cinco metros
0.165 mj , vinte e dois graus sudeste
(22° SE) .
Art. 2·.° Esta, autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código ·de Minas.
Art. 6.° O titulo da autorização de
pesquisa, .que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de mil
quatrocentos e dez cruzeiros rors
1. 410.00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Proctuçãomineral do Mímstério da
Agncultura ,
Art. 4.° Revogam-se as -dísposíçôes
em contrário,
Rio de Janeiro, 28 de setembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.·

Apolônio Sales,
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doeste <63° SW); mil quatrocentos e
quarenta metros (1.440 rrn , vinte e
dois graus e trinta minutos noroeste
(220 30' NW); seiscentos e sessenta
metros (660 mt , sessenta e seis graus
e trinta' minutos nordeste (66°30' NE\ ;
quatrocentos e .trinta metros (430 mi ,
oitenta e três graus sudeste (83° SE) :
mil cento e sessenta e cinco metros
0.165 fi), vinte e dois graus sudeste
(22° SE) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmoa estabelecidos no CÔdigo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará. a taxa de setecentos e cinco cruzeiros (Cr8 705.00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. ,4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 28 de setembro de
1945. 124.°· da Independência e 57.° da.
República.
GETULIO VARGAS.

DECRETO N.' 1&.679 - DE 28 DE
.SETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadâo brasileiro Ernesto
Pestana a pesquisar -turfa e cssociudos no município de Itanhaem, Estado de Sâo Paulo

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artago 74, letra a, da Oonstatuiçào e nos
termos do Decreto-lei n.c 1.985. de 23
de janeiro "de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art.l.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ernesto Pestana a pesquisar
turfa e associados numa área de cento
. e quarenta hectares, cinqüenta ares e
setenta e cinco centiares <l40.5075 na: ,
situada na fazenda São Joào. distrito
de Itariri, murucipío de Itanhaem. Estado de São Paulo, e deürmtada por
um pentágono cujos lados. a partir da
foz do córrego Cachoeira-Coatmga no
Rio Peruibe, tem os seguintes comprtmehtos e rumos: mil e dezoito metros
(1.018 mj , sessenta e tres graús su-

Apolônio Sales .

DECRETO N o 19.680 - DE 28 DE
SETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Carlos
Ferreira Lopes a pesquisar amua e
caulim e associados no municipio de
Moji das Cruzes, -Estado de são
Paulo

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Ferreira Lopes a pesquisar argila e caulím e associados
numa área de duzentos e cinco hectares e dezesseis ares 1205.16 halo situada no distrito de Bírrtiba-Mirlm,
municipio de Mojí das Cruzes, Estado
de São Paulo, e delimitada por um
retângulo que tem um v-rncc a d'~-
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zen tos e sessenta metros (260 li),
rumo oitenta e um graus e trinta minutos nordeste (81° 30' NE), do quilômetro trinta e dois ,CKm 32) da
rodovia Moji-Oasa Grande, e os lados,
que partem dêsse vértice, com mil

oitocentos e quarenta metros (l,840
e rumo três graus e trinta nunutos sudoeste (3° 30' svn; mil cento
e quinze metros (1.115 rm , oitenta e
seis graus c trinta minutos - sudeste

J

fi)

(86 0 30' SE).

Art. 2.° Esta autorização é autor';
gada nos têrmos estabelecidos no Oódig~

de Minas.

Art. 3.° O -ertino da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
dois mil e sessenta cruzeiros (Cr$
2.050,00) e será transcrito no livro
própríc da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se-as disposições
en. contrário -.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de
lS45, 124.° da Independência e 57.° da
República. '
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

poligonal; que tem um vértice a quatrocentos e cinqüenta metros (450 rm ,
rumo cinco graus e trinta minutos
noroeste (5° 3D' NW) do ponte em
que a rodovia Aracaju-Maruim atravessa o rio Sergipe, e os lados, a partir cesse Vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos: mil e trezentoe metros (1.300 rm . oeste (Wl: mil
metros {l.ooa tm , norte (NJ; mil e
oitocentos metros (1.800 fi). oeste
(Wl: dois mil metros (2.000 fi) norte (N I: novecentos metros (900 m) ,
leste <E):' o trecho da margem direita do rio Sergipe compreendido entre a extremidade dêste último lado e
o vértice tnícía.l.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5 _000,001 e será
transcrito no livro próprio da Dtvtsào
de Fomento da Produção Mineral do
Ministerio da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
.em contrário.

I

Rio de Janeiro, 28 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

DECRETO N.' 19.681 - DE 28 DE
SETEMBRO DE 1945
Autoriza o ctaaaôo brasileiro Pascoal
Pisane Perrone a pesquisar calcârio
e associados, no municipio de Laranjeiras, no Estado de Sergipe.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a. da Constituição e nos
têrmcs do Deci eto-Ieí n.c 1.985. de 29
de j aneiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
\
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Pascoal Písane Perrone a
pesquisar calcário e associados numa
área de quinhentos hectares, (500 na J •
nos lugares denominados Pôrtc Oamuru e Bom Jesus. no distrito e municípto de Laranjeiras, no Estado de
Sergipe, e delimitada por uma linha

Apolonio 'Salles.

DECRETO N.' 19.682 - DE 28 DE
SETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Benedito Ferreira Lopes a pesquisar argila, caulim e associados no município de Moji das Cruzes, Estado de
São Paulo

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra -a, da Constftuíçâo e nos
têrmcs do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica' autorizado o cidadão
brasileiro Benedito Ferreira Lopes fi,
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pesquisar argila, caulim e associados
no lugar denominado Terceira, no
distrito de Berttiba-Mirím, município
dto Mojí das Cruzes, Estado de São
Paulo, numa área de cento e trinta
hectares (130 har , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a duzentos e sessenta metros (260
rol, no rumo verdadeiro oitenta e
um graus e trinta minutos nordeste
(81° 30' NE), do marco do quilômetro
trinta e dois rxm 32) da rodovia Moji
case Grande, e os lados, a partir do
vértice considerado, têm: duzentos
metros (200 mi , três graus e trinta
minutos nordeste <3° 30' NE); mil e
cem metros (1.100 rm , oitenta e cinco
graus e trinta minutos noroeste (85°30'
NW): três mil metros <3.000 m)., três
graus e trinta minutos sudoeste (3° 30'
SW); mil e cem metros (1.100 rol.
oitenta e cinco graus e trinta minutos sudeste (85° 30' SEl; trezentos
metros (300 rrn ,três graus e trinta
minutos nordeste (3° 30' NE): oitocentos metros (800· mi , oitenta e cinco
graus e trinta minutos noroeste (85°
30' NW>; dois mil e quinhentos metros (2.500 .ni , três graus e trinta
minutos nordeste 13° 30' NEl: oitocentos metros <800 rrn , oitenta e cínoo
graus e trinta minutos sudeste (85°
30' SE).

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidas no Código de Mínaa.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via auténtdca dêste Decreto, pagará a taxa de
mil e trezentos cruzeiros rcrs 1.300,001
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Minera.l do Mínístcrio da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rrc de Janeiro, 28 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

DECRETO

N,0 19.683 DE 28 DE
SETEMBRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Augusto
Rodriçuee de Almeida a pesquisar
amianto e associados no municipio
de Conceição do Mato Dentro, Estado
de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atrtbutçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-ter n." 1.985, de
2f de janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
. Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Augusto Rodrigues de ÂI·
meída, a pesquisar ami.anto e associados, numa área de doze hectares. dezesseis ares e dez centíares (12.1610
har . situada na Fazenda do Brumado.
distrito do Morro do Pilar, munícrpíc
'de Conceição do, Mato Dentro, Estado
de Minas Gerais, e .delímítada por uma.
linha poligonal, que tem um vértice
à distância 'de quinze metros <15 fi).
no rumo magnético sul (S), da foz
do Lacrimal das Piteiras, afluente do
rio Mata Cavalo, e os lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos metros (200 m: , quinze graus
noroeste <15° NW); quatrocentos metros (400 rm , setenta e cinco graus
sudoeste (75° SWl: duzentos e trinta.
e quatro metros (234 mi , quinze graus
sudeste <15° SE); trezentos e cinqüenta e um metros (351 mj , oitenta
graus sudeste (80° SE}; duzentos metros (200 m) , dez graus nordeste

UOo NE) .
Art. 2.° Esta autorização é outor-

gada nos têrmos estabelecidos no Codigo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica- dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (CrS 300,00) e eera
transcrito no livro. próprio da Dívísáo
. de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Ríc de Janeiro, 28 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

Apolonio Sales.
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DECRETO N.' 19.684 - DE 28 DE
SETEMBRO DE 1945

DECRETO N.' 19.685 -

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco
Vergueiro da Cruz a pesquisar mica.
quartzo e .bauxita no município de
Ddmmgos Martins, no Estado do
Espírito Santo

Autoriza a cidadã brasileira Ana Ca~
rolina Côrtes a pesquisar márm'ore
no município de Mar de Espanha,
Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado ü cidadão
brasileiro Francisco Vergueiro da Cruz
a pesquisar mica, quartzo e bauxita
no lugar denominado Costa. Pereira,
no distrito e município de Domingos
Martins. no Estado do Espírtto Santo,
numa área de cinco hectares (5 nar ,
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a cento e ctnqüênta metros
<150 fi). no rumo magnético quarenta
e três graus e trinta minutos noroeste
(43° 30' NW), do canto norte íN) da
casa de propriedade de Francisco Vergueíro da Cruz. ocupada por Hugo
Daumas. e os lados, que divergem" do
vértice considerado. têm, a partir dête.
os seguintes comprimentos e .rumos
magnéticos: duzentos metros (200 mi .
norte r Ni : duzentos e cinqüenta metros <250 mj , oeste (W).Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.°0 titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autênttc: dêste Decreta, pagará a taxa de
trezentos -cruzeiros cors 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Mínísterío da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

DE 28 DE

SETEMBRO DE 1945

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí TI. o 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
aecreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasileira Ana Carolina Cârtes a pesquisar mármore numa área de quatro
hectares. setenta e oito ares e noventa
e oito centiares (4,7898 ha) , situada
no local denominado Bela-Aurora. no
distrito e rnunícípio de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais. e delimitada por um quadrilátero irregular
que tem um vértice no pegâo nordeste
(NE) da ponte sôbre o carrego da Ribalta, na Estrada Municipal da Ríbatta, e os lados. a partir do referido
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e
oitenta e seis metros (286m), norte
(Nt : cento e oitenta e quatro metros
084 m) . oitenta e três graus sudeste
(83° SE): duzentos e cinqüenta e um/
metros e cinqüenta centímetros (251.50
mt , dois graus sudoeste <2° SW);
centq e setenta e quatro metros e
vinte centímetros n74.20ml. oitenta e
cinco graus e cinqüenta e oito minutos
sudoeste (850 58' SW).
Art. 2,° Ssta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo de autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da. Produção Mineral do
Ministério da igricultura ,
Art. 4° Revogam-se as disposições
\
em contrário .
Rio de Janeiro, 28 de setembro de
1945. 124. da Independência e 57.° da.
República.

GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

Apolônio Sales.
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DECRETO N.o 19.686 - DE 28 DE
SETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidcidâo brasileiro JOSé
Olive Sufie a pesquisar 71dnério de
ouro e associados no município de
São Gabriel, Estado do Rio Grande
do Sul.

DECRETO N.? 19.687 - DE 29
S~BRO DE 1945

DE

Concede subvenções a entidades assistenciais' e culturais para o exercício
de 1.945, na importância total de

c-s

7.319.000,00.

o Presidente da República, usando
Ainda não foi publicado no "Diário
da atrfbuíção que lhe confere o arOficial" .
teo 74, letra' a, da Constituíçãc e nos
têrmos do Decreto-Ieí n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
DECRETO N.o 19; 688 - DE 29 DE
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
SETF,J),'l:BRO DE 1945
brasileiro José ouve Suüe a pesquisar
minério ne ouro e associados no lugar
Aprova projetos e orçamentos para
Bom Retiro, na primeira (1.".) zona do
obras na Viação Férrea Federal
segundo (2.°) distrito rio município de
Leste Brasileiro.
São Gabriel, Estado do Rio Grande o
Sul. numa àrea de duzentos e cinqüenta heetáres (250 nai , delimitada
Ainda não foi publicado no "Diário
por 'C.•• i retângulo que tem um vértice
Oficial".
a quinhentos e setenta metros (570ml.
no rumo magnético 'vinte e três graus
e cinqüenta e seis minutos nordeste
(230 56' NE). da conrluên.fa do córDECRETO N.o 19.589 - DE 29
rego denominado Sanga do Cêrro com
DE SETEMBRO DE 1945
o galho d- rio Vacacai, denominaria
Arroio Bom Retiro. e os lados, diverAprova projetos e orçamentos para
gentes do vértice considerado. têm os
obras na Viação Férrea Federal
seguinte- comprimentos c rumoa magLeste Brasileiro
néticos: mil metros (1. 000 mi . vinte
e seis graus e trinta minutos sudeste
o .Presidente da República, usando
(26° 30' SE); dois mil e quinhentos
da atribuição que lhe confere o armetros (2.500 mr. sessenta e três graus
tigo 74, letra a da Constituição, dee trinta minutos nordeste (63° 30' NE).
creta:
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CóArtigo único. Ficam aprovados os
digo de Minas.
projetos e orçamentos na ímportâncía
Art. 3.° O título de autorização de
de Cr$ 5.811.491,00 (cinco milhões
pesquisa, que será uma via autêntica
oitocentos e .onze mil quatrocentos e
dêstc decreto, pagará a taxa de dois
noventa e um cruzeiros), que 'com
.míl e quinhentos cruzeiros (CrS ....
êste baixam, rubricados pelo Diretor
(CrS 2.500,00) e será transcrito no liGeral do Departamento Nacional de
vro próprio da Divisão de Fomento
Estradas de Ferro, para a construção
da Produção Mineral do Ministério da
de quatro variantes na linha de São
Agricultura.
Francisco, na Viação Férrea Federal
Léste Brasileiro.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de
Ri" de Janeiro, 28 de setembro. de
1945,124.° da Independência e 57.° da
1945. 124.° da Independência e 57.° da
República.
República.
GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales.

João de Mendonça Lima.

APENSO
Figuram neste apenso:
- os decretos que, expedidos em

1ri~estre e nter-lor-e e

forem publicados depois do se'gundo dia útil do segundo
tr-lrn e etr e de 1945.
11 - as re pr oduoõea e as retificeções publica de-e no segundo

trimestre de 1945, refe.rentes a decretos expedidcs em
trimestresan'teriores.
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1945
DECRETO N.· 15.780 - DE 6 DE
JUNHO DE 1944

máquinas necessárias ou convenientes
aos negócios da Companhia.

Proibe O funcionamento da Escola de
Comércio DT. Carlos de Campos. de
São Paulo.

Leia-se:
Edificar. construír assentar, aumen-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do parágrafo único do art. 49
do Decreto-lei n.v 6.141, de 28 de de-

zembro de 1943. decreta:
Art. 1.'0 Fica proibido 'o funciona..
mento da Escola de Comércio Dr. Carlos de Campos, com sede em São Paulo,
Capital do Estado de São Paulo.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1944,
123.° da Independência e 56.0 da Repú-

blica.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

tar, alterar e manter edifícios, obras
e máquinas necessárias aos negócios
da Companhia.
A página 15.563 -

No Art. XIX

Na segunda linha leia-se': ações em
vez de çôes.
A página '15.563 5

No Art. XXVII

Onde se lê:
O capital da Companhia é t400,OO
dividido em 200.000 ações preferendas de t1 cada uma e 200.000 ações

ordinárias de

n cada uma,

Leia-se:
O capital da Companhia é f400,OOO
dividido em 200.000 ações preferen..
eías de f: 1 cada uma e 200.000 ações
ordinárias de f: 1 cada uma.

DECRETO N,· 16.394 - DE 22 DE
AGOSTO DE 1944.
Aprova os estatutos da The Motor
Union lnsurance Company Limited
nETIFICAçÃO

No Art. IX
Onde se lê:
Edificar, construir, assinar, aumen-

A página 15.563 -

tar, alterar e menter edíücíos, obras e

DECRETO N.o 17.908 -

DE

27

DE

FEVEREIRO DE 1945

Declara de utilidade pública o "Círculo Militar do Paraná", com séce
em Curitiba, EStado do Para:ná

O Presidente da República,
Atendendo ao que requereu o "Círculo Militar do Paraná" .ccmcsede
t'
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em Curitiba, Estado do Paraná, o qual
satisfez as exigências legais, e Usando dá atribuição que lhe confere o artigo n.? 2.0 da Lei n.c 91. de 28 de
agôsto de 1935. decreta:
Artigo único. E~ declarado de utilidade pública, nos têrmoe do art. 1.°
da mencionada Lei n." 91, ,de 28 de
agósto de 1935. o " Circulo Militar do
Paraná", sediado em Curitiba, Estado
do Paraná.
Rio de Janeiro, 27 .de fevereiro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marco.ndes Filho.

D]lCRETO N.o 18.587 - DE 11 DE
MAIO DE 1945
Dispõe eõcre a lotação numésíed. das
reportiçõee atendidas pelos Quadros
Permanente e Suplementar do Ministério da Açricutiura-

o Presidente da República, usando
da atribuíção que lhe 'confere o art.
'14, letra a, da Constituição. decreta:
Art. 1.0 Para efeito de lotação, os
cargos que compõem os Quadros Permanente e Suplementar do Ministério
da Agricultura ficam distribuídos pelas seguintes repartições:

I - Gabinete do Ministro;
11 - Departamento de Administração;
TIl --'- Departamento Nacional da Produção Mineral gãos sediados no Distrito Federal.
IV a XIV . XV XVI a LXXVIII -

LXXXIX LXXX a CXIV -

CXV -

CXVI a CLXIX CLXX -

61'-

Departamento Nacional da Produção Mineral - Distritos e Gabinetes nos Estados.
Departamento Nacional -da Produção Vegetal - órgãos sediados no Distrito Federal;
Departamento Nacional da' Produção Vegetal - Núcleos, Colônias Agrícolas. Seções de Fomento Agrícola,
Postos de Defesa Sanitária nos Estados;
Departamento Nacional da Produção
órgãos sediados no Dístrito Federal;

Animal

Departamento Nacional da Produção Animal
Inspetorias, Estações Experimentais e Postos de Fiscalização nos Estados;
Centro Nacional de Ensino e Pesquisas AgronômíC:1S órgãos sediados no Distrito Federal e no
Km 47 da Estrada Rio-São Paulo;
Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômícas - Institutos, Estações, Postos de Análise e Laboratórios nos Estados;
Serviço de' Estatística da Produção;

CLXXI -

Serviço de 'Documentação;

CLXXII -

Serviço de Economia Rural
Distrito Federal;

órgãos sediados no

CLXXUI a CXCI -

Serviço de Economia Rural
dos;

Agencias nos Esta-

cxcn cxcm

a. CC -

Serviço de Meteorologia
trito Federal:

órgãos sediados' no Dis-

Serviço de Meteorologia

rnstntos nos Estados;
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CCI -

ccrr a COVIl CCVIII COIX -

ccx-CCXI a CCXXlIr CCXXIV -

Serviço Florestal deral;

órgãos sediados no Distrito Fe-

Florestal - Hortos e Parques nos Estados;
Serviço de Proteção aos índios;

Se~'viço

Serviço de Expansão do. Trigo;
Superíntendêncía do Ensino Agrícola e Veterinálio
-- órgãos sediados no Distrito Federal;

Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinálio
- Escolas e Aprendizados Agrícolas nos Estados;
Comissão de Eficiência.

Art. 2.° Fica aprovada a lotação
numérica das repartições a que se refere o art. 1.0, na forma dos quadros
anexos a éatc decreto, com 3.554 cargos, sendo 2.753 na lotação permanente e 791 na lotação suplementar.
Parágrafo único. Os claros que se
verificarem na lotação suplementar
não serão preenchidos.
Art. 3.° O Ministério da Agricultura proporá, no prazo de 30 dias, ao
Presidente da República, a lotação
nominal correspondente à numérica
prevista neste decreto.
.
Art. 4.° :f:ste decreto entrará em virgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 11 de maio de
1945, 124.0 da Independência e, 57.° da
RepúblicaGETULIO VARGAS.

Art. 1.0 :Ê: conced1do reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Moderno, com sede no Recife, no Estado
de Pernambuco.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de maio de 1945,
da. Independência e 57.° da
República.
124.°

GETULIO VARGAS

Gustavo Capanema

DECRETO N.' 18.631 - DE 16 DE
MAIO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Roberto
Manuel de. Oliveira Chagas a lavrar
jazida de ilmenita e associados no
município de Santa Cruz, Estado do
Espírito Santo.

Apolonio Sales.

DECRETb N.o 18.627 - DE 15 DE
MAIO DE 1945
Concede reconhecimento, sob regime
de inspeção permanente, ao curso
ginasial do Ginásio Moderno, com
sede no Recite, no Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe 'confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei TI.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

-

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Roberto Manuel de Oliveira
Chagas a lavrar jazida de Ilmenita e
associados situada no lugar denominado Boa Vista, distrito e munícípío
de Santa Cruz, Estado do Espírttó
Santo, numa área de quinze hectares
e oitenta e seis ares (15.86 hai , definida por um polígono que tem um
vértice situado à distância de setecentos c quarenta e cinco metros e cín-
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qüenta centímetros (745.50 m) , -no rumo magnético vinte graus nordeste
(200 NE) de um ponto do eixo da és-

nistério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
tCrS600,OO) •
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 16 de maio de
1945.. 124.° da Independência. e 57. 0
. da República.

trada de rodagem de Nova Almeida e
Santa Cruz. distante mil cento e quarente e um metros (1.141 rm . medidos
pelo seu eixo. no rumo nordeste (NE).
da ponte'sôbre o ribeirão Grumuté, na
referida estrada.. e os lados, a partir
dêsse vértice. têm, os seguintes com. GETULIO VARGAS.
primentos e rumos magnéticos: cento
Apolonio Sales.
e onze metros e cinqüenta centímetros
(111,50 m) , vinte graus nordeste 1200
NE'; setecentos e cinqüenta metros
(750 mr ,-cínqüenta graus nordeste (50 0
DECRETO N.' 18.704 - DE 24
NE); cento e noventa metros (190 m) ,
DE MAIO DE 1945
0
quarenta graus sudeste (40 SE); 01tocentoe e cinqüenta metros (850 fi).
cinqüenta graus sudoeste (500 SW); Autoriza a "The São Paulo Tramway,
Light and Power Campony, Limicento e trinta e quatro metros e noteti",
a
construir uma linha de
venta e seis centímetros (134.96 mr ,
Transmissão, partindo das proximitrinta e oito graus e quatorze minudades da estação Ermelindo M atatos noroeste <38° 14' NWI. Esta aurazzo. da Estrada çle Ferro Central
torização c outorgada mediante as condo Brasil, até a base aérea de Cumdtçôea constantes do parágrafo único
do art. 28 do Códígc de Minas e dos
bica, no Estado de São Paulo.
artigos 32. 33, 34 ;;; suas alíneas, além'
O Presidente da República, usando
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código. não expressamente da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos'
mencionadas nêste decreto.
Art. 2.° O concessionário da auto- têrmos dos Decretos-leis ns. 2.050, de
rização fica obrigado a recolher a03 5 de março de 194.0, e 3.305, de 21 de
junho de 1941, arts. 3.° e 15.
cofres públicos. na forma da lei. os tributos que forem devidos à União, ao
considerandó' que o Conselho NacícEstado e ao Muntcípto. em cumprimen- . na! de Aguas e Energia Elétrica jUlgou
to do disposto no art. 68 do Código conveniente deferir a medida, requede Minas.
rida pela emprêsa interessada, deArt. 3;° Se o concessionário da au- creta:
torização não cumprir qualquer das
Art. 1.0 A "The São Paulo Traobrigações que lhe incumbem. a autorização de lavra será declarada ca- mway, Light and Power Company, Liduca ou nula, na forma dos artigos mited", fica autorizada a:
37 e 38 do Código de Minas.
I - Construir uma linha de transArt. 4.° As propriedades vizinhas ésmissão, sob a tensão nominal de 49.000
tão sujeitas às servidões de solo e subvolts, partindo das proximidades da
solo para os fins dá' lavra. na forma estação Ermelindo Mataràzzo, da Esdos artigos 39 e 40 do Código de ~.:: trada de Ferro Central do Brasil, até
nas.
a base aérea de' Cumbica, no Estado de
Art. 5.° O concessionário da autori- São Paulo.
zacão será fiscalizado pelo DepartaU - Desapropriar, com urgência e
mento Nacional da Produção Mineral de acôrdo com as plantas que forem
e gozará dos tavares discriminados no
aprovadas, os terrenos necessários a
art. 71 do mesmo Código.
essa construção.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
'Art. 2.0Sob pena de caducidade da
por título êste decreto. que seré "cranscrito no üvro próprio da. Divisão de presente autorização, a interessada
Fomento da Procuçãc Mtneraldo Mi- obriga-se li.
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I ...,.... Registrar êste título na Divisão
de 'águas, do Departamento, Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura, dentro de trinta (30)
dias a partir da sua publicação.
II - Apresentar à mesma Divisão
de águas os estudos, projetos e orçamentos respectivos; no prazo de ses. senta (60) dias, contados da data da
publicação dêste Decreto.
III - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem determinados pelo
Ministro da Agricultura.
IV - Submeter à aprovação do Ministro da .Agrlcultura dentro de sessenta (60) dias, a contar também da
publicação dêste Decreto, a planta dos
terrenos cuja desapropriação fôr necessária à construção a que se refere
o item I do art. 1.0.
Parágrafo único. Os prazos de que
trata êste artigo, poderão ser, por justo
motivo, .prorogados pelo Ministro da
Agricultura, ouvida a mencionada Divisão de águas.
'Art. 3.° O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições, em contrário.
Rio de Janeiro; 24 de maio de 1945.
124.0 da Independência e 57.° da Re~
publica.
'
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 29 de maio de 1!=l'45,
124.° da Independência. e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS

Gustavo Capanemu

DECRETO N,' 18.782 - DE 31 DE
MAIO DE 1945
Concede equiparação, sob regime de
inspeção permanente, ao curso gi·
nasial do Ginásio da Estado, com,
sede em Petuupoíis, no Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usa~do
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do art. 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedida equiparação,
sob regime de inspeção permanente.
ao curso ginasial do Ginásio do Estado, com sede em Penápolís, no Estado
de São Paulo.

Art. 2.°

Revogam-se as disposições
.

em contrário.

Rio de Janeiro, '31 de maio de 1945,
124.° da Independência e 57.° da Repú-'
blica.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N,' 18,741 - DE 29
DE MAIO DE 1945
Concede reconhecimento, sob regime
,de inspeção permanente, ao curso
ginasial do Ginásio São José, de Mu-

eomovnno.
v Presidente da Repúbllce, usando ,
tia atrttnnçâo que lhe confere o artigo 7~, letra a. da Oonstdtulçâo, e nos
têrmos do artigo 72 da Lei 'orgânica.
do ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 .E' concedido reconheelmente, sob regime de inspeção permanente. ao curso ginasial do GináSIO
São José. com sede em Muzambínho,
no Estado de Minas Gerais.

DECRETO N.o 18.795 ..:...... DE 1
DE JUNHO DE 1945
Prorroga prazo do Decreto n.o 17.948,
de 28 de fevereiro de 1945, que autorizou a "The São Paulo Tramway,
Light and Power Company, Limitea", a ampliar suas ínsuüaçõec,

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e tendo em

vista o requerido pela interessada, Decreta:
Art... 1.0 Fica prorrogado, por 90
dias. o prazo previsto no parágrafo
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único do art. 2.° do Decreto n.v 17.948,
de 28 de fevereiro dêste ano; para
os 'acôrdos relativos às desapropriações
autorizadas, no mesmo Decreto, com
vista à construção de uma linha de
transmíssâo entre as usinas geradoras
da Serra do Oubatão e de Ribeirão das
Lages.
"
Parágrafo único.

O prazo, a que se

refere êste artigo, poderá ser, por justo
motivo, prorrogado por ato do Ministério da Agricultura, ouvida a Divisão

de Águas, do Departamento Nacional
da Produção Mineral.
Art. 2.° O presente Decreto entra
erri vigor na data da sua putúicaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de junho de 1945,
124.° da Independência e 57,° da República.

rarrío

& Companhia, com sede em
Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, decreta:

Artigo 'único. E' concedida à Sociedade Izírio & Companhia autorização
para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdc com
o que prescreve o Decreto-lei n.? 2.784,
de 20 de novembro de 1940, obrigandose a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor; ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1945.
124,° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Alexan'dre Marcondes Filho.

GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.o 18.848 - DE 11
DE JUNHO DE 1945
DECRETO N.' 18.809 DE 5 DE
JULHO de 1945

Aprova o Regulamento da -Lei de
Acidentes do Trabalho

(Publicado no Diário Oficial, Seção I
- de 8-VI-945J

Aprova projeto e orçamento para obras
no pôrto de Recite

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, Decreta:

RETIFICAÇÃO

O

2.° do art. 52 deve ser lido:
§ 2.° As prestações de prêmios fícarão sujeitas às seguintes taxas adicionais:
a) pagamento semestral, 3 %;
b) pagamento quadrfmestral, 4 %;
c) pagamento trimestral, 5 %'
§

DECRETO N.o 18.824 - DE 7 DE
JUNHO DE 1945
Concede à Sociedade I ziric & Companhia autorização para funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n.O 2.784, de 20
de novembro de 1940

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Sociedade

Artigo único ~ Ficam aprova-dos o
projeto e orçamento na importância de
('--S 821.884,00 (oitocentos e vmte e um
mil oitocentos e oitenta e quatro cruzeiros), que com êste baixam, devidamente rubricados, para a remodelação
das oficinas da ilha do Ptna e construção de um refertórro para o respectivo pessoal, no porto de Recife, devendo o Estado de Pernambuco, concessionário do referido porto, comprovar, oportunamente, as despesas real-mentefei.tas ate aquele limite.
R; de Janeiro, 11 de junho de 1945,
124.° da Independência: e 57.°- da Repúbnca..
GETULIO VARGAS

João de .Mendonça Lima
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DECRETO N.' 18.901 - DE 15
DE JUNHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Enrico
Guarneri a pesquisar calcário e mármore, no municipio de Luz, no Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Eurico Guarnerí a pesquisar
calcário e mármore numa área de cento
e dois hectares, trinta e nove ares e
vinte centiares (102,3920 ha) , situada
no lugar denominado Tigre, no distrito
de Córrego Danta, no município de
Luz, no Estado de Minas Gerais, área
essa delimitada por um polígono írregular que tem um vértice a sessenta
metros (60 m) , no rumo magnético
vinte graus e trinta minutos nordeste
(20 0 30' NE), da confluência dos córregos da Banana e da Prata, e os lados, .a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e cinquenta metros
(750 m.) , quatro graus e trinta minutos
noroeste (4 0 30' NW) ; cento e trinta e
dois metros (132 m) , sessenta e um
graus noroeste (61 0 NW): trezentos e
cinco metros (305 fi), vinte e três
graus noroeste (23 0 N''V); cento e vinte e três metros (123 mi , setenta e oito
graus noroeste (78 0 NW): trezentos e
quatro metro (304 m) , vinte e um
graus e trinta minutos noroeste (21 0
30' NW); duzentos e cínquenta e três
metros (253 mj , oitenta e seis graus e
trinta minutos sudoeste (86 0 30' SW);
trezentos e sessenta e dois metros (362
rm , quatro graus e trinta minutos sudoeste (4 0 30 SW); trezentos e dez
metros (310 rm , quarenta graus e quinze minutos sudoeste (40 0 13' SW), oi...
tenta mctros rsu m) , clnquenta e um
graus sudeste (51 0 SE): oitocentos e
oitenta e oito metros (888 m) , dezessete graus e trinta minutos sudeste
<17 0 30 ' SE); cento e trinta e três metros <133 m) , trinta e um graus e trinta
minutos sudeste (31 0 30' SE), seiscentos e quarenta e três metros (643
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m) , setenta graus e trinta minutos
nordeste (70 0 30' NE),

Art. 2,0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art.. 3.0 O titulo da autorização de
peequísa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
mil e trinta cruzeiros
(Cr$
1.030,00) e será transcrito TIl) :ivro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Ar-t. 4.0 Revogam-se as dísposrçôes
em contrário,
Rio de Janeiro, 15 de junho de 1945,
124.0 da Independência e 57,'J da R~
pública.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.' 13.963 - DE 20
DE JUNHO DE 1945
outorga concessão a Lauâeímo Batista
Xavier para aproveitamento progressivo de energia hidráulica existente
no rio dos Bois, no município de Anicuns, Estado de Goiaz..

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e nos termos do art. 150 do Código de Águas
(Decreto n.o 24.643), de 10 de julho
de 1934, decreta:
Art.. 1.0 Respeitados os direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada concessão a Laudeltno Batlsta Xavier para aproveitamento progressivo da energia hidráulica existente no rio dos Bois, no município de Amcuns, Estado de Goiaz.
Parágrafo único. O aproveitamento
Imediato corresponderá à utilização da
vazão de 1. 000 litros por segundo e a
uma queda de 10,79 ms, isto é, a uma
potência de- 103,3 kw.
Art. 2.0 O aproveitamento, que sera executado de acôrdo com o projeto
apresentado e aprovado, destina-se à
produção, transmissão, transformação
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e. distribuição de energia elétrica, na
cidade de Anícuna e demais Iocalídades do município de igual nome.
Art. 3.° Sob pena de caducidade da

presente concessão, o interessado obriga-se a;
I - Registrar este título na Divisão
de Águas. do Departamento Nacional
da Produção Mineral, dentro do prazo
de trinta (30) dias, a partir de sua
publicação.

II - Assinar o contrato de cóncessâo
dentro do prazo de trinta (30) dias,

contados da data em que fôr publicada a aprovação da respectiva minuta
pelo Ministro da Agricultura.

IjI -

Apresentar o mesmo contrato

à Dívtsão de Aguas, para. fins de registro. até sessenta (60) dias depois de
registrado no Tribunal de Contas.

Parágra.. o unico , Os prazos, a que
se relere este artigo, poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divísào de Aguas do
Departamento Nacional da Produção
Mineral.
Art. 4.° A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela Divisão de Águas e submetida a aprovação do Ministro da Agricultura.
.
Art. 5.° A presente concessão vígorara pelo prazo dé trinta l30) anos.
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Aguas ,
Art. 6.° O capital a ser remunerado
será o investimento efetivo e criterioso
na constituição do patrimônio da concessão, em função da indústria. concorrendo. direta ou indiretamente, para a produção, transmissão, transtormacâo e -dístríbuíçâo de energia eletrtca .
Art. 7.° As tabelas de preçca ste
energia serão fixadas pela Divisão de
Águas. no momento oportuno, e trronalmente revistas, de acórdo com o círs'posto no art. 180 do Código de Águas.
Art. 8.0 Para a manutenção da .ntegrtdade do patrimônio a que se refere.» art.. 6,°, do presente Decreto.
será criada uma reserva, que proverá
às renovações por depreciação determinadas pela usura ou imposta-s Dor
acidentes.

Parágrafo único A constituição dessa reserva, que Se denominará "reserva de renovação", será realizada por
cotas especiais, que incidirão sóbre as
tarifas, sob forma de percentagem.
Estas cotas serão determinadas tendo-se em vista a duração média do material 'a cuja renovação a dita reserva
terá que atender, podendo ser modificadas, trtenaarnente, na época da revisão das tarifas.
Art. 9.° Findo o prazo da concessão, o patrimônio desta, constituído na
forma do art. 6.°, reverterá para o Estado de Goiás, em conformidade com
o estipulado no art. 165 do Código de
Águas, sendo o concessionário indenizado, do seu investimento ainda cão
amortizado, na base do custo histórico, deduzida a "reserva de renovação",
a que se refere o parágrafo único do
artigo precedente.
§ 1.0 Se o Estado de' Goiás não fizer uso do seu direi to a essa reversão, caberá ao concessionário a alternativa de requerer ao Govêrno Federal
seja: a concessão renovada pela. forma, que, no respectivo contrato, deverá estar prevista, ou de restabelecer,
.no curso de água, às suas expensas, a
situação anterior ao aproveitamento
ora concedido.
§ 2,° Para .efeíto do disposto no parágrafo anterior, fica o concessionário
obrigado a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Estado de
Goíás e a entrar com o requerimento
de prorrogação da concessão, ou o de
desistência destco ate seis (6) meses
antes do término do .respectdvo prazo.
Art. 10 O concessionário gozara,
desde a data do registro a que se refere
o art. 5.°, e enquanto vigorar esta.
concessão, dos favores constantes do
Código de Aguae e das leis espectaía
sõbre a matéria.
Art.. 11 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1945,
124.° da Independência e 57,° da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles

,~'rOS

DECRETO N.O 18.987 -

DE 22 DE

JUNHO DE 1945
Declara de utilidade pública a desapropriação de imóvel em ljui, Estado
do Rio Grande do Sul, para residência do Comandante da Guarnição.
RETIFICAÇÃO

GETULIO VARGAS

G.

DECRETO N." 18.998 DE 26
DE JUNHO DE 1945

Leia-se:

DECRETO N. ° 18.992 -

roteiro da linha perimetral, ambas em
uma via igualmente rubricada.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 1945,
124.° da Independência e 57,° da República.

João de Mendonça Lima

No art. 1.0, onde se lê:
e pertencente a Carlos
Schuler Junior,
"

e pertencente a
Scheler Junior, .,.".

613

DO PODER EXECUTIVO

Carlos

Q.

DE 25

DE JUNHO DE 1945
Declara de utilidaàe pública para
propriação pela Companhia
rúrgica Nacional, os imóveis
menciona.

âesasia«que

o Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e de acôrdo com o art. 4.° do Decreto-lei número 3.002, de 30 de janeiro de 1941,
eombtnado com os artigos 2.°, 3.° e 5.°
alíneas t, h e p do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de ,1941, Decreta:
Artigo único, são declarados de utilidade pública, para desapropriação
pela Companhia Siderúrgica Nacional,
os terrenos e benfeitorias constituindo
a malha 3, indicada na planta da Colônia Nova Veneza, da Companhia
Carbonífera Metropolitana, com a área
total de 4.133.000,00 m2 (quatro milhões cento e trinta e -três mil metros
quadrados), situada nos distritos de
Síderópolís (Beluno) e 'rrevrso, Municipio e Comarca de Urussanga, Estado de Santa Catarina, constantes de 27
lotes mencionados na relação anexa e
representados na aludida planta, que'
constitui parte da planta geral acima
referida, a qual, em três vias devidamente rubricadas, com êste baixa
acompanhada da citada relação e do

Concede reconhecimento, sob regime
de inspeção permanente, ao curso
ginasial do Ginásio Sul Fluminense,
de Paraiba do Sul. '

o Presidente da República, .usando
da atribuição que lhe confere 'o artigo 74, letra a, da Consittuíçâo, e nas
têrmos do artigo 72 da Lei orgânica
do ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio
Sul Fluminense, com sede em Paraíba
do Sul, no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de junho de 1945,
124.0 da Independéncía..e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Gustavo Capanemà

DECRETO N.? 19.001 - DE 26
DE JUNHO DE 1945
Concede reconhecimento, sob regime de
inspeção permanente. ao curso Ç/inasial do Ginásio Municipal de Orl.ândia.
o Presidente 'da República. usando
da atribuição, que lhe confere o artágc
74, letra U, 'da Constituição, e nos têrmos do artigo 72' da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção pertuanente, ao curso ginasial do Ginásio Munícípal de Ortândia, com sede em Orlândia, no Estado de São Paulo.
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Art, 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de junho de 1945,
121.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Gustavo Capanema

DECRETO N.o 19.002 - DE 26 DE
JUNHO DE 1945
Outorga concessão à Central Elétrica
do Piau, S., A .. para o aproveitamento de energia hidráulica de um
trecho do rio Puni, onde estão situadas as cachoeiras Maria de BarTOS e Maria Angélica, entre os distritos de São Joâo da Serra e Piau,
respectivamente nos municipios de
Santos Dumonc e Rw Novo, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do art. 150 do Código de Aguas
(Decreto n.c 24.643, de 10 de julho
de 1934), decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada concessão à Central Elétrica do Piau,' S.A., para o aproveitamento de energia hidráulica de um
trecho do rio Píau, onde estão situadas as cachoeiras Maria de Barros e
Maria Angélica, entre os distritos, de
São Joâo da Serra e Píau, respectivamente nos municípios de Santos Dumont e Rio Novo, Estado «e Minas
Gerais.
§ 1.0 Por portaria do Ministro da
Agricultura, .na ocasião da aprovação
dos projetos, serão determina-Ias a altura de queda a aproveitar, bem como
a descarga e a' potência concedidas.
§ 2.° O aproveitamento destina-se à
utilização de energia, para uso exclusivo da concessionária, que não a ;';0derá fornecer a terceiros mesmo a titulo gratuito.

Art. 2.0 Sob pena de caducidade do
presente título a concessionária obri-ga-se a:
I
Registrá-lo na Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, dentro de trinta
(30) dias, após a sua publícaçâo.
II -

Apresentar, em três

(3)

vias,

à referida Divisão de Águas, dentro

do prazo de um (1) ano, contado da
data da publicação dd presente De-"
ereto:
a) estudo hidrológico da
regrao:
curva de descarga do -rio, obtida mediante medições diretas e correspondente, pelo menos a um (1) ano de
observação;
b) planta, em escala razoável, do
trecho do curso de água a aproveitar,
com indicação dos terrenos margnuns
ínundáveís pelo remanso da car-agem: estudo da acumulação da bacia:
c) perfil geológico do terreno no
local em que deverá ser construída a
barragem;
d) projeto da barragem, épura, método de cálculo, justificação _do tipo
adotado;
e) cálculos e desenhos detalhados
em escalas razoáveis, dos vertedouros,
adufas, comportas, tomada de água.
canal de aduçâo e castelo _de água
j) justificação do tipo de eon.ruto
forçado adotado; cálculos índispensévets, planta e perfil com tôdas as
indicações necessárias, em escalas razoáveis;
g) cálculos e desenhos dos pilares,
pontes e blocos de ancoragem, indispensáveis ao assentamento dos condutos forçados;
h) cálculo do martelo de agua e
cálculo e projeto da chaminé de equilíbrio;
i) justificação do tipo de turbina
adotado, rendimento sob diferentes
cargas, em múltiplos de 1/4 ou 1/8 até
plena carga; sentido de rotação e rotações por minuto: velocidade característica e velocidade de embalagem
ou disparo; reguladores e aparelhos de
medição; regulação da velocidade com
25, 50 e 100 % de variação, de carga;
tempo de fechamento; desenhos devidamente cotados;
j) projeto do canal de fuga; sua
capacidade de vazão;
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l) justificação do tipo de gerador
.adotado.. sentido de rotação, tensão,
freqüêncià e potência calculada com
COS 0 que não exceda 0,7; rendimento, sob diferentes cargas, em múltiplos inteiros de 114 ou 1/8 até plena
carga, respectivamente, com COS 0
0,7;; aos 0
0,8 e aos 0
1;
regulação da tensão e sua variação,
reguladores; queda de tensão de curto
circuito; detalhes e caracteristicas fornecidos pelos fabricantes, tipo, potência, tensão, rendimento e acoplamento
da excitatriz; GD2 no grupo motor
gerador;
m) esquema geral das ligações;
n) . para os transformadores elevadores e abaixadores de tensão, as
mesmas exigências feitas para os geradares;
o) desenhos dos quadros de contrôle,
com indicação de todos os aparelhos
a serem neles montados;
p) desenhos detalhados (planta e
elevação) das celas de baixa e alta
tensão com indicação de todos 'JS aporelhos a serem nelas montados, cem
como das entradas e saídas dos corrdutores, e suas ligações às barras
gerais;
q) desenhos indicando a saída da
linha de alta tensão de: transmissão;
para-raios, bobinas de choque e ligações contra supertensõea;

=

=

=

r) projeto da linha de transmissão,
planta e perfil da linha: cálculo me. cânico e elétrico com COS 0 = 0,8:
perda de potência; tensão na partida c
na chegada} distância entre os condutores; projetos dos suportes;

3) projetos detalhados dos edifícios,
inclusive cálculo de estabilidade e díacrímínacâo üos materiais empregados;
t) orçamento detalhado para cada
um dos itens acima.

IH - Assinar o contrato dtscipltoar
da concessão dentro do prazo de sessenta (60) dias, contados da data em.
que fôr publicada a aprovação ria respectiva minuta pelo Ministro' da Agricultura.
IV - Apresentar o mesmo contrato
à Divisão de Águas, para os fins de
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registro, dentro dos sessenta (60) dias
que se seguirem ao registro do mesmo
no Tribunal de Contas.
V - Obedecer, em todos os projetos,
às prescrições de ordem técníca deccrminadas pela referida Divisão de
Águas.

Parágrafo único - Os prazos, a que
se refere êste artigo, poderão ser
prorrogados por ate do Ministro da
Agricultura, ouvida a mencionada Divisão de Águas.
Art. 3.° A concessionária fica obrtgada a construir e a manter, nas proximidades do local do aproveítamento
onde e desde quando fôr determmado
pela Divisão de Aguas, as instalações
necessárias a observações dnímetricas
e medições de descarga e a realizar as
observações de acôrdo com as Instruções da mesma Divisão de AgUB,S.
Art. 4.° A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela Divisão de Acues e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 5.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Aguas.
Art. 6.° Findo o prazo da, concessão,
tôda a propriedade da concessionária
que, no momento existir em função exclusiva e permanente do respectivo
aproveitamento de energia, reverterá
para o Estado de Minas Gerais. mediante indenização na base do custo
histórico, isto é, do capital efetivamente invertido menos a depreciação.
§ 1.0 Se o Estado de Minas Gerais
fizer uso do seu direito a essa reversão, cumprir-lhe-á garantir à. concessionária. mediante preço calculado
pela forma estabelecida -no Oodígo de
Águas, o fornecimento de cnergla que
não fôr utilizada para serviços públtcosou de utilidade pública.
§ 2.° No caso contrário, ttca a concessionária obrigada a entrar ::01"'"' o
requerimento de prorrogação da concessão ou desistência desta até seis
(6) meses antes do término do respectivo prazo.
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Art. 7.° A concessionária gozará,
desde a data do registro a que se refere o art. 5.° dêste Decreto e .nquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do Código. de AgU:1S
e das leis especiais sôbre a matérín.

Art. 8.° O presente Decreto entra
em vigor na data da sua pubücaçao,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 26 de junho de 1945,·
124.° da Independência e 57.0 da Republica,"
GETtJ:LIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N." 19.003 - DE 26 DE
JUNHO DE 1945
Dá nova redação ao art. 1.0, do Decreto n.O 4.170, de 31 de maio de
19J9, que outorgou concessão à Companhia Elétrica Caiu á; S. A .. para

aproveitamento progressivo de energia hidráulica.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e tendo em

vista os Decretos nos 2'4.643, de 10 de
julho de 1934 (Código de Aguasj e 852,
de 11 de novembro de 1938, decreta:
Art. 1.0 O art. 1.0 do Decreto número 4.170 de 31 de maio de 1939, que
outorgou à Cia. Elétrica Caluá, Seciedade Anônima, concessão para o
aproveitamento progressivo da energia
hidráulica do trecho do rio do peixe,
desde a cachoeira de Taquaral, entre
os municípios de Tupan e Rancharia,
Estado de São Paulo, passa, a: ter a
seguinte redação:
"Art. 1.0 Respeitados os direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada' à Ola . Elétrica Oaiuá, Sociedade Anônima, concessão para 'o
aproveitamento imediato de uma queda de água, abrangendo o salto do
Quatiara e' a, cachoeira do Taquaral,
no rio do Peixe, entre os municípios de
Ranchariae 'I'upan, no Estado de São

Paulo, com quinze metros' 05 m) de
altura e a descarga de vinte metros
cúbicos por segundo (20 mâ/s) , bem
corno para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica do trecho do
rio do Peixe, a jusante do mesmo salto
Quatiara até a cachoeira dos Guachos,
inclusive, abrangendo a concessão um
trecho de cêrca de vinte quilômetros
(20 km) , contados no eixo do rio.
§ 1.0 Para o aproveitamento do excesso ora' concedido e que corresponde
a oito metros cúbicos por segundo (8
m3/s), fica a ora. Elétrica Oaíuá, Sociedade Anônima, obrigada a apresentar à Divisão de Águas, dentro do prazo de um '(1) ano, o projeto das instalações necessárias.
§ 2.° O aproveitamento destina-se à
produção, transmissão, transformação
e distribuição de energia elétrica nos
municípios de Regente Feijó, Martdnópolis, Presidente Prudente, Presidente
Bernardes, Santo Anastácio e Presidente Venceslau, no Estado de São
Paulo.
â 3.°
O prazo, a que se refere o parágrafo 1.0 dêste artigo, poderá ser
·prorrogado por ato do Ministro da
Agricultura, ouvida a Divisão de
.águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral".
Art. 2.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio, de Janeiro, 26 de julho de
1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N." 19.036 - DE 19
DE JUNHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Manuel
Pereira de Cüuieira a pesquisar agua
mineral no municipio de Píraíuà, no
Estado de São Paulo.
O Presidente da República. usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constíuíçâo e nos têr-
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mos do Decreto-lei TI.o 1 :985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manuel Pereira de Oüveíra
a pesquisar água mmeral muma área
de nove hectares e nove ares (9,09 naj ,
situada no distrito de Regínópons. no
muníctpto de Pírajuí, no Estado de
São Paulo, delimitada por um oougono
retilíneo irregular, que tem um vértice
na barra do córrego Corredeira-do- Batalha, afluente do rio Batalha, e os
lados, a partir do vértice considerado,
têm os seguintes' comprimentos e rumos magnétícos: noventa e três metros (93 mj , vinte e três graus e trtnta minutos sudeste (23.° 30' SE); cinqüenta e quatro metro (54 m) , sessenta e quatro graus e trinta ,minutos
sudeste' (64° 30' SE); cinqüenta e
um metros (51 m) , vinte e sete graus
sudeste (27° SE); sessenta e oito metros (68 m) , trinta e dois graus e trmta, minutos sudeste (32.° 30' SE); quarenta e dois metros (42 m) , doze -aus
e trinta minutos sudoeste <12.° 30'
SVI) ; cento e dois metros e cinqüenta
centímetros (102,50 m) , cinqüenta e
quatro graus sudeste <54.° SE); cento
e quatro metros (104 mi . sessenta e
dois graus sudeste (62.° SE); oitenta
e quatro metros (80 m) , quatorze
graus sudoeste (14.° SW); cento e
vinte nove metros e cinqüenta centímetros (129,50 m) , setenta e seis graus
noroeste (76.0 NW); duzentos e trmr.a
e quatro metros (234 m) , setenta, e oito graus noroeste (78.° NW); oitenta
e seis metros (86 mj oito graus e trtnta
minutos noroeste (8.0 30' 1\lW); setenta e seis metros (76 m) , doze graus
nordeste <12.° NE); sessenta e seis
'metros (6õ mj , vinte e. nove graus
nordeste (29,° NE); sessenta e -seis
metros (53 m) , quinze graus e trinta
minutos nordeste (15.° 30' NE); emqüenta e otto metros (58· m) , cinqüenta e ·cinco graus noroeste (53.°
NW); setenta e três metros 03 rm .
cinqüenta graus e trírita minutos nordeste (50.° 30' NE) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmoa estabelecidos no Dó:"
digo de Minas.

Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00)
e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produoáo Mi-·
nerad do Ministério da Agricultura.
Art. 4.? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1,945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.037 - DE 29
DE JUNHO' DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Francisco
Langea'ni a pesquisar turfa no município de São pa'laO, no Estado â»
São Pa1tlo.
o Presidente da República usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo
74, letra a,' da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mio

nas); decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco Langeaní a pesqutear turfa no lugar denominado Sítío-Engenheíro-Goulart, no distrito de
Penha <ia França, município de São
Paulo, no Estado de São Paulo, numa
área de sessenta e um hectares e 0itenta ares (61,80 na) , delimitada por
um polígono retilíneo irregular que
tem um vértice a duzentos e trinta
metros (230 rrn , no rumo três graus e
trinta minutos noroeste (3° 30' NW;,
do cento da soleira do portal da Estação de Engenheiro Goulart, da Estrada de Ferro Central do Brasil. e
os lados, a partir do vértice considerado, têm: seiscentos é cinqüenta metros (650 fi), quarenta e oito graus e
quinze minutos nordeste (48° 15' NE) ;
duzentos e trinta metros (230 m) , de-.
zenove graus noroeste (19.° NW) ; cento e cinqüenta metros 0.50 fi), cínqtíenta e quatro graus e trinta mmu-
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tos sudoeste (540 30' SW); oitocentos
e trinta metros (830 mj , dezenove
graus noroeste <19.0 NW); quínnentos
e noventa p «ots metros (592 m) , vinte e seis graus e trinta minutos sudoeste

(26 0 30'

SW);

quatrocentos

metros (400 m) , sessenta e
cinco
graus e quarenta e cinco minutos noroeste (64 0 45' NW); mil e cem' metros (1.100 m) , três graus e quínae
minutos sudoeste (3° 15' SW); cento
e trinta metros (130 m) , oitenta e
seis graus e quinze minutos sudeste
(86 0 15' SE); novecentos e cinqüenta
metros (950 rn) , três graus e quinze
minutos-nordeste (3° 15' NE); duzentos e sessenta metros (260 m) , setenta
e seis graus sudeste (760 SE) ; oitocen-

tos metros (800 m) , dezessete graus e
trinta minutos sudeste (17° 30' SE I .

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de trezentos e dez cruzeiros (Cr$ 310,00) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Minerad do Ministério da Agricultura.
Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1915,
124.° da Independência e 57,° da República.

'
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.' .19.038 - DE 29
DE JUNHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Francisco
Langeani a pesquisar areia e argila
no municipio de São Paulo, no Estado dc São Paulo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Oonstátuíçâo e, nos' têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29

de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco Langeaní a pesquisar areia e argila no lugar denominado Sitio Engenheiro Goulart, ao
distrito de Penha da França, município de São Paulo, no Estado de São
Paulo, numa área de sessenta e um
hectares e oitenta ares
(6] ,80 ha) ,
deümitade por um polígono retilíneo
irregular que tem um vértice a duzentos e trinta metros (230 mj , no
rumo três graus e trinta minutos noroeste (3° 30' NW); do centro da soleira do portal da Estação ~ de Engenheiro Goulart, da Estrada de Fer1'0 Central do Brasil, e os lados, a partil' do vértice considerado, tôm: seiscentos e cinqüenta metros (650 m) ,
quarenta e oito graus e quinze minutos nordeste, (48° 15' NE); duzentos
e trinta metros (230 m) ,
dezenove
gr-aus noroeste (19° NW) ; cento e cinqüenta metros (150 m) , cinqüenta e
quatro graus e trinta minutos sudoeste (54° 30' SW); oitocentos e trinta metros (830 m) , dezenove graus noroeste (ElO NW) ; quinhentos e noventa e dois metros (592 m) , vinte e seíz
graus e trinta minutos sudoeste (26°
30' SW) ; quatrocentos metros (400 m) ,
sessenta e cinco graus e quarenta e
cinco minutos noroeste (65045' NW) ;
mil e cem metros (1.100 m) , três graus
c quinze minutos sudoeste
(3° 15'
S'i,v"); cento e 'trmta metros (130 m) ,
oitenta e seis graus e quinze minutos
sudeste (86° 15' SE); novecentos e
cinqüenta metros (950 m) , três graus
e quinze minutos nordeste
(3.° 15'
NE); duzentos e sessenta metros (260
m) , setenta e, seis graus sudeste (78 0
SE); oitocentos metros (800 mj , dezessete graus e trinta minutos sudeste (17° 30' SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos e vinte cruzeiros (Cr$ '620,00) e
será transcrito nó livro próprio da
Dívísâo .de Fomento da Produção Minerad do Ministério da Agricultura.
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Art. 4.° Revogam-se as dísposíçõea
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1945

124.° da Independência ,e 57.° da Re~
pública•.
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zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprtc da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

GE1'ULIO VARGAS

Apolonio o Sales

Rio de Janeiro, 29 de junho de 194'5.
124.° da Independência, e 57.° da República.
GETULIO VARGAS

DECRETO N.o 19.039 - DE 29
DE JUNHO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo
Simonsen a pesquisar turfa e associados no município de Resende, no
Estado do Rio de Janeiro.
O

Presidente da República usando

da atríbuíçâo que lhe confere o artigo

74, letra a, da Constdtuíçàc e nos têrmos do Decreto-lei n.°1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas) decreta.:

.Art. LO -Pica autorizado o cidadão
brasileiro Eduardo Símonsen a pesquisar turfa e associados numa área de
quarenta e sete hectares, .sessenta c
três ares e oitenta e oito centrares
(17,6388 ha) , situada nos distritos de
Agulhas Negras. e Pôrto Read, no mu>
ntctpio de Resende, no Estado do Rio
de Janeiro, e delimitada por um trapéslo, que tem
vértice a duzen tos
e cinqüenta metros (250 m) , rumo Ies
te (E) magnético, do quilômetro oito
(Km 8) da rodovia Río-Oaxambu, e
os lados, a partir dêsse vértice, têm
os segumtes -comprfmentos e rumos
magnéticos: mil metros (1.000 mj , oitenta e três graus sudeste (83° .sE);
seiscentos metros (600 m) , qutnre
graus nordeste (15° NE); seiscentos
metros (600 m) , oitenta e três graus
noroeste (830 NW); setecentos e setenta metros (770 m) , quarenta -e seis
graus e quinze minutos sudoeste (46U

um

15' SW).

" Art. 2.° Esta autorizaçã-o é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código ele Mínas ,
ArL 3.° O titulo da autorização de
.oescursa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tre-

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.040 - DE 29
DE JUNHO DE 1945

Autorize o cidadão "brasileiro Eduar10

Simcmsen a pesquisar argila e assoc~ados

no município de Resende,
Estado elo Rio de J cmeirc,

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Oonstituiçào e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Eduardo Símonsen a pesquisar argila e associados no lOC8Jl denominado Engenho Central, nos distritos de Agulhas Negras e Pôrto Real.
no munícípío de Resende, Estado do
Rio de Janeiro, numa área de quarenta
e sete hectares, sessenta e três ares
e oitenta, e oito centíares (47,6388 ha.i ,
delimitada por um quadrilátero irregular que tem um vértice a duzentos
e cinqüenta metros (250 m) , no rumo
magnético leste (TI:) , do marco do quilômetro oito (K''11 8) da rodovia RioOaxambu, 1:0 trecho Resende-Caxamou, e· os lados a partir do vértice consíderaclo, têm os seguintes comprtmentes e rumos magnéticos: setecentos e setenta: metros (770 m) , quarenta e seis graus e quinze minutos
nordeste (43° 15' NE); seiscentos metros (600 mj , oitenta e três graus sudeste (83° SE); seiscentos metros
(600 mj , quinze graus sudoeste (15°
SW); mil metros (1.000 m) , oitenta e
três graus noroeste (830 NW).

taxa ae qui,;.
nhentos e oitenta e cinco cruzeiros
rors 585,00) e será transcrito no livro
próprio 'da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Mínísterío da.
Agricultura.

u<;;.. ~<;; ut"'.'l__evc, y<:tg-al"a a

Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará 'a taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$
480,00) e será transcrito no üvrc próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 194r>,
124.0 da Independência e 57.° da República.

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio' de J"an:eiro,'29 de junho de 1945.
124.° da Independência e 57.° da República ..
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales
GETULIO· V':;RGAS
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DECRETO N.' 19.041 - DE 29
DE JUNHO DE 1945
Autoriza o Cidadão brasileiro Eduardo
Sinumeeti a pesquisar turfa e. associados no município de Resende, no
Estado do Rio de Janeiro.

o

Presidente da República usando
da atribuição que .lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos. do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Eduardo Simonsen a pesquísar turfa e associados numa área de
cento e dezessete hectares (117 ha) ,
situada nos distritos de Agulhas Ne-gras e Põrto Real, no município de
Resende, no EstaeÍo do Rio de Janeiro,
e delimitada por um retângulo que
tem um vértice a quinhentos metros
(500 mj , rumo trinta graus nordeste.
(30° NE). magnético do quilômetro
sete (Km 7) da estrada Río-Oaxambu, e os lados, que partem dêsse vértd..
ce, com mil e trezentos metros (1.300
nn , rumo norte (N) magnético, novecentos metros (900 mj , rumo leste (E)
magnético.
Arc. 2.° Esta autorfzação é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

DECRETO N.' 19.042 - DE 29
DE JUNHb DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo
Simonsen a peequisar. argila e associados no município de Resende, no
Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artígc
74, letra a, da Oonstituíçào e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ; decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Eduardo Simonsen a pesquísar argila e associados numa área de
cento e dezessete hectares (117 haj , situada nos distritos de Agulhas Negras
e Pôrto Real, no munícípío de Resende,
no Estado do Rio de Janeiro, e delimitada por um retângulo que tem
um vértice a quinhentos metros (500
m) , rumo trinta graus nordeste (301)
NE) magnético, do quilômetro sete'.'
(Km 7) da estrada, Rio Caxambu,
e os lados quevpartem dêsse vér dce
com mil trezentos metros (1.300 mJ,
rumo norte (N) magnético, novecentos
metros (900 m) , rumo leste (E) magnétíco,
Art. 2.° Esta autorização é outcrgada nos têrrnos estabelecidos .nc oõdigo de Minas.
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AI't. 3.° O título da autorização -te
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
cento e setenta cruzeiros (Cr$ 1.170,00)
e será transcrito' no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Míneral do Minístérto da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

de

Rio de Janeiro, 29 de junho
H145,
124.° da Independência e q7.0 da República.
CX~LIO

1/ARGAS

Apolonio Sa.les

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será U1)~ via autêntica
dêste decreto, pagai á a taxa de
mil cruzeíros (Cr$ 1.000,00) e será
transcrito no livro pró p r i o da
Divisão de Fomento da Produção Míneraâ do Minístério da Agricultura
Art.' 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de junho de :945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO

VARGAS

DECRETO N.' 19.043 - DE 29
DE JUNHO DE 1945

.4.polonio

Sa~cs

Autoriza o cidadão brasileiro João Angelo Oliveira a pesquisar mica e associados no município de Peçamna,
no Estado de Minas Gerais.

DECRETO N.' 19.044 - DE 29
DE JUNHO DE 1945

Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo'
74, letra a, da Oonstttutçác C:: nus teImas do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
O

Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo
Graziamo a pesquisar apatita no munic'ípio de Atuxua, no Estado de São
Paulo.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Oódígo de lV1.1nas); decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado ri cidadão
brasileiro João Angelo Oliveira a pesquísar- mica e associados numa área
de cem hectares (100 ha) , situada no
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
lugar denominado Córrego dos Medeste, distrito de Ramalhete, no mubrasileiro Eduardo Grazlano a pesnícípío de Peçanha, no Estado de Miquísar apatãta numa área de dezessete
hectares e trinta e seis ares d 7,36 haj ,
nas Gerais, e delimitada por UI:l ouadrtlátero que tem um vértice a dusituada na fazenda Oruzeíro, distrito
zentos e sessenta metros (260m), rude .Iurlnu, no município de Atibaía,
Estado de São Paulo, e dilimitada por
mo vinte e Um graus e quinze minutos
sudeste (210 15' SE), da confluência um retângulo Que tem um vértice a
dos córregos dos Modesto e do peíjàc, mil e noventa e seis metros (1.096 m) ,
e cujos lados, a partir dêsse vértice,
rumo dezoito graus sudeste (18° SE>,
têm os seguintes comprimentos e rudo quilômetro quatro (Km 4) de São
Paulo Radlway Co. (ramal da Bramos: mil quinhentos. e setenta metros (1.570 m) , cinco graus nordeste gantína) , e os lados, Que partem dêsse
(5° NE) ; setecentos e cinqüenta e cín- . vértice, com seiscentos. e vinte metros
(620 m) e· rumo sul (S), duzentos e
co metros (755 m) , setenta e cinco
oitenta metros (280 m) e rumo leste
graus sudeste (75 0 SE); mil trezentos
e setenta metros (1. 370 m) , dez graus
(E) .
Art. 2.° Esta .autorlzação é outorsudeste (10.° SE); seiscentos e n-hua
metros oC630 m) , oitenta e oito graus gada nos têrmos estabelecidos no Cósudoeste (SBO SW) •
digo de Minas.
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Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
Divisão de Fomento da Produção Mi- . dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (CrG 480',00) e
nerad do Ministério da Agrfculturw.
será transcrito no livro próprio da
Art. 4.° Revogam-se as disposições Divisão de Fomento da Producâo Miem contrário.
neraâ do Mírustérlo da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1945,
em contrário.
124.° da Independência e 57.0 da República.
Rio de .Janeu-o, 29 de junho de 1945;
124.° da Independência e 57.0 da ueGETULIO VARGAS
pública.

Art.' 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará 31 taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00)
e
será transcrito no lívro : próprio da

Apolonio Sales

GETUL:.O VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.045 - DE 29
DE JUNHO DE 1945
Autoriza os cidadãos brasileiros Amadeu Gomes de Barros Leal e Nestor

Barbosa Leite a pesquisar caulim e
associados no município de Quixadá,
no Estado elo Ceará.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Oonsthúçào e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:

Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadàos brasileiros Amadeu Gomes de
Barros Leal e Nestor Barbosa Leite a
pesquisar caulim e associados no luga-r
denominado Logradouro, no distrito
de Juatama, município de Quixadá, no
Estado do Ceará, numa área de quarenta e oito hectares (48 haj , deümltada por um paralelogramo, que tem
um vértice a cento e quarenta e seís
metros (14'3 fi), no rumo quarenta e
nove graus e trinta minutos sudoeste
(49° 30' SW), da confluência dos riachos da Serra e da Lagoa, e os lados
que divergem do vértice considerado
têm, a partdr dêle, os seguintes comprjmentos e rumos: dois mil metros
(2,000 m) , sessenta e dois graus euduoeste (62° SW); duzentos e sessenta
metros (260 m) , cinqüenta e quatro
graus e trinta minutos noroeste (540
30' NW).

DECRETO N.' 19.046 -

DE 29

DE JUNHO DE 1945

.A utoriza o cidadão brasileiro Durval
Otávio Groesi a pesquisar rnica e associados, no municípío de. RaUl 80ares, no Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da-Oonstdtuiçâo e nos têrmos do Decreto-lei n," 1,985, de 29
de janeiro de . 1940 (Código de Minas); decreta:

Art. 1.0 Ftca autorizado o cidadão
brasileiro Durval.Otávío Grosstn pesquisar mica e associados numa área
de vinte e nove hectares e vinte ares
(29,20 ha), situada na fazenda Bom
Retiro, no distrito e município de Raul
Soares, no Estado de Minas Gerais,
área -essa delimitada por um 'quadrilátero, que tem um vértice a cento e
quinze metros (115 m) , rio rumo magnético setenta e quatro graus e cinqüenta e dois minutos noroeste <74°
52' NW)" da confluência .do córrego
Carapinas com o rio Matipó, e os lados, a partir déssc vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e trinta e cinco
metros (535 mj , cinqüenta e sete graus
sudeste (57° SE); trezentos e sessenta
metros (360 .m) , sul (8); setecentos e

ATOS

no

623

PODER EXECUTIVO

quinze metros (715 m) , oitenta e dois
graus e trinta minutos noroeste (82°
30' NW); seiscentos e vinte metros
(620 m) , vinte e quatro graus e trinta,
minutos nordeste (24° 30' NE) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntic-a.
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00)
e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Minerad do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS

tos metros (300 m) , rumo sesenta e
um graus sudeste (61° SE) magnético,
cento e oitenta metros (180 m) e rumo
vinte e nove graus nordeste (290 NE)
magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorízaçâc de
'pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Minera:l do
Ministério' da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 19,15.
124.° da Independêncía e, 57.0 da Re-

pública.

·Apolonio Sales
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.o 19.047 - DE 29
DE JUNHO DE 1945
Autoriza o 'cidadão brasileiro João Rodrigues da Silva a pesquisar calcáreo
e associados no municipio de M atinhos,no Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República,

usando

da. atribuição que lhe confere o artigo
74. letra a, da Constituição e nos ter_
mos do Decreto-lei u.c 1.985, de 29 de

(*)

DECRETO N.o 19.051
DE JUNHO DE 1945

Altera as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário mensalista da Viacão Férrea
Federal Leste Brasileiro, ~do Departamento Nacional de Estradas de
Ferre.

janeiro de 1940 (Código de Minas);
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Rodrigues da Silva .a
pesquisar calcáreo e 'associados numa
...,..a de cinco hectares e quarenta ares
' - 0 ha), situada no lugar denomínado ,Lapa-d'Agua, no distrito de Prudente de Morais, município de Matinhoa, no Estado de Minas Gerais, e
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a mil trezentos e quarenta
metros (1.340 mj . rumo oitenta e
quatro graus e trinta minutos nordeste
(84° 30' NE) magnético, doquilômetro -sessenta e oito (Km 68) da rodovta
Belo Horizónte-Sete Lagoas e os lados,
que partem dêsse vértice, têm trezen-
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Página 11.620.
Tabela Numérica Ordinária
Situação Proposta.
Onde se lê:
Auxiliar de Escritório
Leia-se:
Agente Auxiliar.
Onde se lê:
55 Guarda VI

Leia-se:
55 Guarda IV.
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Leia-se:

Praticante de Escritório
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trechoide cais de Santa Rita,
no pôrto de Recife. -,.-Não foi
publicado ainda no .D. O. por
falta de pagamento
317
~9. 994

- Viação- Decreto de
26-11-45 -- Concede permissão
à Radio Cachoeira de Itapemí-

rim Limitada para' estabelecer,
na cidade de Cachoeíro de Itapemírím, Estado do Espírito
Santo, uma estação rádío-ditusara. - Pub . D. O. de 13 de
dezembro de 1945

.. ,'.......

317

Decreto de
27-11-45. Altera, sem aumento
de despesa, 'as Tabelas NuÍné.:.
ricas, Ordinária e Suplementar, da Divisão de .Ensino 00mercíal, do Ministério da Educacâo e eeuee.c.-. Pub D. O.
0....... 320
de 4.:12~<15 .. ,

~O.9f)5

.i).996

-

~

Büucação -

Marinha -

Decreto de

27-11-45 - Mínimo de capacídado profissional para exercí-

322

19'.998 -

W.991 -

de 28-12-45

?ãgs.

cio de runçõea na Marinha
Mercante. ---,. Pub. D. O. de 5
de dezembro de 1945
, . 322
'19.997°- Aeronáutica - Decreto
de 27-11-45 - Altera a Tabela
Numérica Ordinária de Extra..
numerário-mensalista da Base
Aérea do Galeão, do Mínistérío
da Aeronáutica. - Pub, D. O.
Guerra - Decreto de
27-11-45 - Cria a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Ser..
.viço de Material Bélico da 2.a.
Região Militar, do Ministério
da Guerra ,e dá outras providências. - Pub . D. O. de 30
de novembro de .1945
324
19.999 - .ruotiça.>: Decreto dé
27-11-45
Altera
a Tabela
Numérica Ordlnáría de Extranumerário-mensalista da Imprensa Nacional, do Ministério
da. Justiça e Negócios Jnteriores. - Pub , D. O. de 3-12-45 324
20.000 - Justiça - Decreto de
27-11-45 ~ Altera a lotação do
Ministério da Justiça e Negó-

cios Interiores. -

Pub . D. O.

de 3-12-45

326

20.001 -Agricultura ---:- Decreto

de 27-11-45 - Altera a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de. Mcteorolgia, do Ministério da _Agricultura. -- Püb .
D. O. de 29-11-45 ..... "..... 326
20.002 -,.- Agricultura - Decreto
de 27-11-45 - Torna sem efeito
o Decreto n.? 16.557, de 8 de
setembro de 1944. ....:..- Pub. D. O.
de 29-11-45
326
20.003 .- Agricultura - Decreto
de 27-11-45 - Concede à Mi-

nas de São José S. A. autorização para funcionar como emprêsa de mineração. - P1.~b,
D. O. de 3-12-45

20.-004 -,.- Aqricultura - Decreto
de -27':'11-45- Autoriza a cidadã
brasileira Plinê Xavier a nes-

326
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Púga .

quísar feldspato, quartzo e as-:
saciados no município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Pub. D. O. de 5-12-45

327

20.005 """--,- Agricultura - Decreto
de 27-11-45 - Autoriza o cida-

20.0:12. Justiça.' Decreto de 27
11-45. Altera a lotação do Mirustério da Justiça e Negócios
Interiores. Pub. D.O. de 3:-12-45 332

dão brasileiro Sebastião Gomes
de Sousa a pesquisar mica e
pedras coradas no município
de Malacacheta., Estado de Minas Gerais. Pub. D. O.
de 5-12_45 .............••....

20.013. Fazenàa. Decreto de 27

321

20.005 - Aqricultura ~Decreto
de 27-11~45 -Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Vasconcelos a pesquisar minérios de
ferro e associados no munlcípio de Brumadtnho, Estado de
Minas Gerais. - Pub. D. ·0.
de 5-12 45
328
20.007", Agricultura.

Decreto de

i27··1'1-45. Autoriza, o cüdadâo
brasileiro Jurçenad Pelícíssímo

a pesquisar minérios de tungstênêo, estanho, bismuto, ferro, chrunbo e associados no
muarlcipío de aorocaoa," Estado de São Paulo. Pub. D. O.
5-1-2-44..

328

veíra a pesquisar caêcérío e
assccíados '110 munàcípíc de
Jtapeva, Estado de São Paulo.

. . '" . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

332

Guerra. Decreto de '2.7
11-45. Extingue cargos excedentes. Pub; D.O. de 30-11-45 333
20-.016. Guerra. Decreto de 27
11-45. Suprime cargos' extintos. Pun. D.O. de 30-11-45' ... 333
20.015.

20.017. Guerra. 'Decreto de 2-7
11-45. Suprime cargo .extdnto.
Pub . D.O. de 30-11-45

334

Guerra. Decreto

de 27

11-4.-5. Suprime cargos' extintos. Pub. ».o. de 30-11-45
3,34
3'29

Agricultura. Decreto de

Autoriza o cidadão
brastleíro João Antônio ProsdócimOapesquisar feldspato,
caulím e associados nos muni-

'27-11-45.

20.020.. Guerra. Decreto de 27
11-45.Sttprime cargos extintos. Pub . D.O. de 30-11-45 ... 334·
20.021 . Guerra. Decreto de 27
11-45. Suprime cargos' extinto. Pub. D.O. de 30-,l1-~5 .... 335

20:02Z. Guerra, Decreto de 27
11..:45. Suprime cargos' extintos. Pub. D..o. de 3G-H-45 ... 335
Guerra. Decreto de 27
11-45. Suprime cargos extintos. Pub. D.O. de 30-11-43 ... 336

20.023.

cípios de Campo Largo e Ourt-

.ttba, Estado do Paraná. PiUblicad~o noD.O. de 5--12.-45, ...

12-~5

20.01'4. Guerra. Decreto de 27
11-45. Suprime cargos extintos. Pub," D.a.. de 30-11-45 ... 333

20.019.

20.009. Açrtcuítura. Decreto de
27-n~45.. Autoriza o cidadão
brasileiro João Ventura Pinto
a lavrar [aeída de mica, e assccíados rio município'. de Conselheiro Pena ~ Estado de Minas Gerais. Pub. oo. de 512-45 .
330
20.010.

11-4'5. Autoriza. estrangeira a
'adquirir 'fração do domínio útil
:do terreno de marinha. que
menciona. Pub. D.O. de 11

20.018. Guerra. Decreto deZ7
'11-45. Surprime cargos exblntos, Pub . D.o. de 30-j.!-45 ..
3M

20.008. Agricultura. Decreto de
2.7 ..]1-45. Autoriza o cüdadâo
brasileiro Eljjdio José de Oli-

Pub. D.O. de 5-12-45

20'.011. Agricltltura. Decreto de
27-11-45. Autoriza o cidadão
braeileíro Oscar Eduardo Martins.w lavrar quartzito e assocíados no Distrito Federal. Publicado no D.o. de 5-12-45 ... 331

3GO

2Q.024. Guerra. Decreto de 27
11-45. Suprime ca-rgos' extintos. Pub. D.o.
30-11-45 ... 336

de
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20.025. Gue;"ra. Decreto de 2"1
1.1-45. Suprime cargos exblntos. Pub. no, de 31}-11-45 ...

33-6

20.026.. Decreto de 2·7-11-45'~ De-

Pág:s.

2íLQ34. Viação. Decreto de 2
1'1-45. Suprime cargo extinto.
Pub. D.O. de 1-12-45

20.035.

3-46

Decreto de

28
11-45. Suprime cargo extinto.
Pub. 'D.O. de 1-22-45
246

clara de utilidade pública, para;

Viação.

desaproprtaçâc, duas faixas: de
terreno necessárias à liga-ção
jprovísóría d8J linha Em tráfego
da Compamhla Mogíana de Estradas de Ferro.. com sua vari-

20.036. Viaçao. Decreto de 28
11-45. Suprime cargos extintos.
Pub. D.a. 1-12-4.-5
347'

ante em construção de Amoroso

20.0-37. Viação.

Decreto de 28
11-45. Suprime cargo extinto.

Costa a 'I'íê.

Não foi publicado adnda no
Diário Oficial. por fa,lt8J de pagamento .
336
20.027. Viação. Decreto de .27
11-45. Declara de utilidade pública, para desapropríaçâo, urna

faixa de terrenüem Campo
Grande, Estado de Mato-Grosso, necessária à Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Publicado no D.a. de' 6-12-45 .... 3í36
20,.02-8. Trabalho. Decreto de 2·7
11-45. -Crla funções na Tabela
Numérica Ordinária de, Extranumerário-mensalista, d8J JUnta. de Conciliação e Julgamento de Campinas, do Ministério
'do Trabalho, Indústria e Comércio. Pub. D.O. de 30-1.1-45 ·337
20..029. Trabalho. Decreto de 28
11-45. Dispõe sôbre Tabelas
Numéricas de Pessoad do Ins-

tituto Nacional do Pinho. Pubhcado no D.a. de 6-12-45
337
Decreto de
28-11-45. Transforma. função
na Tabela. Numérica. Ordlnária de Extraaiumeráeío-mensa-,
lista do Serviço Florestal, do

20.030. Agricultura.

Ministério da Agrtcubtura, Pu'bltcado no D.O. de 5-12-45 .: . .

3-45

Puo. D.O. de 1';12~45

20.0411. Viação. Decreto de 28 ~
1'1-45. Extingue ca-rgos excedentes. Pub. D.a. de 1-12-4'5 348
20.042. Viação. Decreto de 28
11':'45. Suprime cargo extinto.
Pub. D.D. de 1·12-15 ..
349
"20.0'43. Vi09éi:o. Decreto -de 28
11-45. Suprime cargos extintos.
Pub. D.a. de 1-12-4·5
,..
349
20.044. Viação. Decreto de 28
11-45. Suprime CRl'gO extinto.
Puh. Ir.C, de 1-12-~5 ..

349

2-0.045'. Viação. Decreto de 213
11-45, Supríma cargos extintos.
Pub. D.a. de 1-12-45
350
20.046. Viação. Decreto de 28
11~45. Suprime cargos extintos.
Pub. D.o. de 1-12-45
350'
Decreto de

2·8

Suprime cargos extintos.

Pub. ti.o, de 1-12-45

350

20.048. Viação. Decreto de 28
11-45. Suprime cargos extintos.

d-e 23
extinto.
346

de

348·

20.040. Viação. Decreto ~de 2'8,
11-45. Suprime cargos extintos.
Pub. D.O. de 1-12-45 .....
348

~1-45.

345

347'

20.039. Viação. Decreto de 28
11-45. Suprime cargo extinto.
Pub. D.a. de 1-12-4:5

20.04'7. Viaçã·ó.

20.03'1. víaçao. Decreto de 28
11-45. Suprime cargo extinto.
20.032. Viação. Decreto
11-45. Suprime cargo
Pub. D.D~ de 1-12-45
20.03'3'. Viacão. Decreto
11-45, Suprime cargo
Pu:b. D.a. de 1-12-45

Pub . D.O. de 1-12-45

20.038. Viação. Decreto de 28
11-45. Suprime cargos extdntos.
Puh. D.D. de 1-12-45 ; ... , .. ..4 347

28

extinto.
' 346

Pub. D.O. de

1~12-45

351

20.049. Viação. Decreto de 28
11-45. Suprime cargos extintos.
PuP. D.o. de 1-12-45 ....
351
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Pãgs.

Págs.

'24}.050.
1l~45.

Viação.

20,06"0. Agricultura. Decreto de

Decreto de 28

30-1'1-45.

Suprime cargos extintos.

Pub. n.o: de 1-12-45
20.051. Viação.

D20Teto

351
de

28

11-45. Suprime cargos extintos.
Pub. D.a. de

1~12-45

352

Viação. Decreto de 28
11-45. Suprime cargos extintos.

20.052.

Pub.

D.a. de 1-12-45

20.053. Viacão. Decreto de 28
11-45. Suprime cargos extintos;
pub. D.o. de 1-12-45
352
20.054.

Agricult1~ra.

Decreto de

30-H-45. Declara caduca-a au-

torização de

lavra conferida

20.ü5.5. Agricultura. 'Decreto de

30-11-45. Declara sem efeito o
Decreto TI,o 14.237, de 8 de dezembro de 1943. Pub. D.O. de
11-12-45 .
353

20.056. Decreto de 30-n-45'~
Concede à Indústrias Reunidas
de Minérios Ltda. (lrmil) autorização para f u n c i a n a r
como emorêsa de mineração.
Não .fcd . publdcado

ainda no
Diário Oficial por falta da pa353-

20. 057 ~ Agricultura. Decreto de
30~11~4'5. Autoriza a emprêsa
de Mlner'açâc Carbonífera do
'rmbeú, S. A. a Iavrac jazida de

carvão mineral no município
de" Araâporanga, Estado do Paraná. Pub. D.O. de 7-12~45- ... 353
20.058. Agricultum. Decreto de
30~11-45. Autoriza o cidadão
.brasíleírc Antônio .Bento de
Oliyedra a

Agricultura.

38-11-45.

30-11-4-5.

:pelo Decreto n.? 15.404, de 27
de aortl de 1-944. Pub. D.a. 11
12-4'5 . . .. ,._
',o • • • ••
353

gamento .

Decreto de.
Autoriza o cidadão
orasuctro Ernesto Dias de Castro Filho á pesquisar argila,
'Calcário e aSS'Q1CiaD.os no municfpío tde Oapão Bonito, Estado
de São Paulo. pub. D.O. 7-12-45356
20.06-2. Açricuttura. Decreto de

20.061.

352

lavrar jazidas de

bauxita no' munscípio de João
Pessoa" Estado do Espírito Santo. Pito. D.O. de 7~12-45 ..... 354
20.059. Agricultura. Decreto de
30-.Íl-45. Autoriza ° cidadão
Brasíleíro Ulisses Mendonça' 9,

'lavrar calcário -no muritcípío
'de Campo Belo, Estado de Mtnas Gerais. Pub. D,O. 7~112~45 355

Autonsa - e cidadão

brasileiro Horácio Rodrigues <?J
pesquisar carvão mineral no
mtmioípro de São Jerõfêmo,
Estado do Ria Grande do Sul.
Pub. DD. 7-12-45
356

Autoriza

a,

cidadã

brasileira Marta Aparecida de
Azevedo, .Iuriqueira a pesquisar
dolomita no município de Barra do Pu-aí, Estado do Rio de
.Ianeiro.. Pub. D.O. 7-12-45 ... 357
2-0.063. Agricultura. Decreto de
30~11-45.
Autoriza o cidadão
brasileiro Teod-oro Manhaní a

pesquisar argila refrataria e
associados no município de São
Bernardo do Campo, Estado de
São Paulo. Pub. D.O. 7-12-45 .. 357
20 ..0.64. Agricultum. Decreto de
30~1\1~45.
Autorfza o- cidadão
brasileiro Auben de Melo a pesqui-sa-r quartzo.varetas quaa-taíferas e associados no rmmicípío
. ide Lambari, Estado ôe Minas
Gerais. Pub. D.O. 7-12~45 .... 358
30.035.

Agricultura.

Decreto de

30~11-45.

AutoriZa! o cidadão
brasileiro João Gabriel de Frei-

'tas a pesquisar caücário e associados no rnunãeípío de Pitangut, Estado de Minas Gerais.
Pub. D.O. 7-,12-45
359
20.0G6. Agricultura. Decreto de
,30~11,,:,45. Autoriza. a. Sociedade

Brasileira de Mineração Límt-"
tada a lavrar minério de f.81TO
e associados no 'munâcípíc de
Belo Vale, Estado de Minas Gera-is. Pub. D.O. 7-12-45
359
20. Ü'S7. 'I'raooüio, Decreto . de
30~11~45. Torna sem efeito o
Decreto 111.° 19.590, de 10 do S€~
tembro de 1945. Pub. D.O. 412-45 •
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Págs.

Reconhece a ConfederaComércio.

11~45.

ção

Nacíomal do
Pub. D.O. 4~12-.4'5
2O.06~.

Viação.

Decreto -de

360
30

11~45. Suprime cargo extinto.
Pub. D.a. 4~12-45

20.071'. Viação. Decreto de 30
11~4'5 . Suprime cargos exténtce.
Puo. D.a. 4-12-45
3ul
11~45.

Pub.

30

:...

361

20.073. Viação. Decreto de 30
1'1-45. Suprime cargo extinto.
Pub. D.a. 4-12-45
361
2-0.074. Viação. Decreto de 30
11~45. Suprime cargos extinto.
Pub. D.a. 4,12-45
36~
20.07'5. Viação. Decreto de 30
11-45. Suprime cargos extinto.
Pub.

D.a. de

4~12-45

Guerra Justiça: Decreto de 3-12-45. Concede mQuito a oficia-is, praças e civis,
que fizeram parte .integrante'
Ida F. E. B. ou a ele, prestaram
serviços, quando em operações.
na Itália, já condenados ou;
não, e cujos crimes não são de
natureza ínramante. Puo. u.o.
8-12-45 . .
, 368
Viação. Decreto ide 3
12-45. Arbitra; gratífícação 3J
membros da Comissão de Marírum Mercante.. Pub. Ir.O, 5~
12-4,5 ,
3$8

20.-083·.

suprime cargos extintos;

D.o. 4-12-45

Decreto Uie 30
11~45.Declara de utdlldade públtca a Sociedade União Inter"nacional Protetora dos Anímais. Pub. D.a. 5~12-45 ..... 367

20.082.

3€O

20.070. Viação. Decreto de 30'
11-45. 'Suprime cargos extintas'.
Pub. D.a. 4-12-45
360

20.072. ViaçãÇl. Decreto de

Pags .

20.081'. Juctiçau

20.068. Trabalho. Decreto de 30

363

Decreto de 4
Cria a Tabela- Numérica'
Ordínârba de Extranumeráriomensalista do Parque Central
de Moto Mecanização do Ministério da Guerra. Pub. D.a. u-

20.034.. Guerra.
12~45.

12~,:t5 .

. ..... -....•........... ,.

Decreto 'de 30
Suprime cargos extintos.
pub. D.a. 4-12-45 ... ~........ 362

20.085. Educação.· Decreto de 4

Decreto de 30
11-4'5. Suprime cargos extintos.
Pub. D.a. 4-12-45
363

20.086,· Educação. Decreto de 4

20.ú76. Viação.
11~45.

20.077.

Viação.

20.0'73. Marinha.

ü.o. 6-12-45

371

12-45. Suprime cargos extintos.
D.a. 6-12~45 ....._....... 371

Pub.

Pub.
363

Decreto' de 3-()
11-4i5. Reduz, em caráter provtsórío, o intersbícro para promoção- dos Oficiais da _Armada
e dó. outras provídências. Publicado D.O. 4-12-45 ,.... ..... 385
20.G30_. Via-ção. Decreto de 30
11-45. Assegura à Rãdio Sociedade Farroupilha. Limitada
o direito de estabelecer urna estação -daricdífusora. na cidade
de Pôrto Alegre, E-stado do- Rio
Grande do Sul. Pub. o.o. n12~1'5 . ..
,
~ 365

20.079: Marinha.

12-45. Suprime cargos extintos.
Pub.

20.087 .. Educação. Decreto de ,4
12-45. Suprime cargos extintos.

Decreto de 30

AiprovB, e manda executar o Regulamento para os
Distritos Navais. Pub. D.a. 411~45.

12-45 • .. ....... ,.............

368

D.a. 6-12-45 ...... ,.....

371

Educação. Decreto- de 4
12-45. Suprime cargo extinto.
Pub . .{l.a. de 6-12-45
I'
3'71

20.083.

2D,08S, Educação. Decreto.' de 4

12-45. Suprime cargo extinto.
Pub.

D.o. ·6-12-45

372

2Ü'.cal). Educação.
12~45.

Decreto de 4
Suprime cargo .extdnto.

Pub. D.a. 6-12-45
372
20.091. Educação. Decreto de 4

12-45. Suprime cargo extinto.
Pub.

ü.o. 6"12-45

372

Decreto de 4:
12-45. Suprime cargos extintos.
Pub. D.a. 6-12-45
372

20.0-92. Educação.
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.Págs

Decreto. de 4
Extingue cargos exce-

2.0.093. Educação.

12-45.

dentes. Pub. D.a. 6-12'-45 ....

3·73

Págs .

20.109, Eâucaçéo, Decreto de 4
12-4'5. Bupríme cargos extintos;
Pub . D.a.,G-12-45
377

373

Decreto de 4
12-45. Suprime cargo extinto.
Pub. D.a. 6-10";45 .... ". ~ ... 3-77

12-45. Extingue cargo excedente. Pub. oo. 6-12-45
373

2.0.111. Educação, Decreto de 4
12-45. Buprlme cargo provísó.no. Pub . D,a. 6-10-45 .... , (' 373

Decreto de4
12-4'5. Extingue cargos exce-

20.110. Educação.

20.094. Educação.

dentes. Pub. D.a.
20.095. Educação.

6~12-45

....

Decreto de 4

374

Decreto de 4
12-45. Suprime cargos provisórios. Puu. D.O . .6 -10-45
378

374

2Q.113. Educação. Decreto de 4
12-45. Suprime cargos provísórios. Pub. D.Q, 6-10-45 .,.,.. 372

Decreto de 4
12-45. Suprime cargos extintos.

20,112, Btiucacâo,

20.098'. Educação.

Pub.

n.o.

6-12-45

2(L09T. Educação. Decreto de 4

12-45. Suprime cargo extinto.
Pub . D.O. 6-12-45
20.098. Educação.

374

Decreto de 4
12-45. Supríme cargos provisó378
'rios. Pub . D.O.6-10-45

375

20.115, Educação. Decreto de 4 '
12-45, Suprime cargos provisórios. Puo , D,a. 6-12-45 "",. 378

20.114. Educação.

Decreto de 4

Suprime cargo extinto.
Pub. D.a. 6-12-45
12-45~

E[!1WUção. Decreto de 4
12-45. Suprime cargo extinto.

2{}. 099.

Pub . D.O. 6-12-45

20. no. Educação, Decreto de 4

Educação. Decreto de 4
12-45. Suprime cargo extinto.

20.100.

Pub.

u.o.

6-12-45 ,',..........

20.101. Educação. Decreto de 4
12-45. Suprime cargos extintos.
Pub. D.a. 6-12-45 .... " ... ".

12~4'5.

375

375

20,102. Educação. Decreto de 4

12"=4.5. Suprime cargos extintos,
Pub. DD, 6-12-45 ... ,'.......

375

Decreto de 4
12-45. Suprime cargos extintos.

20.103. Educação.

Pub .

D.a. (}-12-45 .... ", .. ,..
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
1945
DECRETO N.' 19.690 - DE 1 DE
OUTUBRO DE 1945

Ari. 3.0 &te Decreto entrará em vigor em 1 de- setembro de 1945.

Cria' as Tabelas Numéricas Ordinárias

Rio de -Janeiro, em 1 de outubro de
1945, 124.0 da Independência e 57.0 daRepública.

de

setrosuomerarío-meneausta

da

Terceira' Junta de Conciliação e Julgamento de Pôrtc Alegre e deis JUntas de Conciliação e Julgamento de
!,elotas e de. São Leopoldo, no. Estado do Rio Grande do Sul.

GE'WLIO VARGAS.

Alexandre MatcoM63- Filho.
MINI8'I'l1lRIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMmW.IO
?USnçA DO 'l'BABJ\l.IfO

J

o

O Presidente, da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Ficam criadas, conforme as
relações anexas, as Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranuineráriomensalista da Terceira Junta de Canc1l1ação e Julgamento de Pôrto Alegre
e das Juntas de Conciliação e Julgamento de Pelotas e de São Leopoldo,
no Estado do Rio Grande do Sul (4.J>
Região) -

Justiça do Trabalho ,- do
Ministério do Trabalho, Indústria' e
Comércio.
Art. 2.0 A despesa com a execução
do /disposto neste decreto,' na importância anual de Cr$ 89.400,00 (oitenta
€: nove mil, e quatrocentos cruzeiros),
correrá, no período de 1· de' setembro a
31 de dezembro dêste ano, à conta do
crédito suplementar aberto •pelo Decreto-lei n.c 8.022 de 1 'de outubro de

1945.

4.8 Região

Terceira :Junta de ConciDação e Jul..

sarnento de Pôrto Alegre
Tabela Numérica ordinária
N.a de

funções

I

Séries funcionai.!!
Oficial de
ela

1

--I

I

Refe-

rência

Dili~,,

..

VII

1

taaucamte-ae E3-

ernono

2

2

V

ATOS Do' PODER EXE;CUTIVO

4

Junta de Conciliação e, Julgamento
de Pelotas
Tabela Numérica Ordinária

NY de

funções

I

Séries funcionais

Auxiliar de
I· , cruórío

2

-----

I

Refe-

rêncía

e«:

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

VII

2
Oficial de Diligên-

cia

1

----

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

VII

1

Praticante de Esctttórío
3

-----

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

V

3

Junta de Conciliação e' Julgamento
de São Leopoldo
Tabela Numérica orauuuía
N.O de

funções

I

Brasileira' de Navegação Limitada",
autorizada a funcionar pelo Decreto
n.c 13.003,' de 27 de julho de 1943,
decreta:
Artigo único. E' concedida à "Organização Brasileira de Navegação Lf"nntaôa", com sede no Distrito Federal, autorização para continuar a
funcionar como emprêsa de navegação, de acôrdo como que prescreve
o Decreto' n.c 2.784, de 20 de novembro de 1940, com as alterações introduzidas llO seu Instrumento de constituição, pelas escrituras de 6 de maio
e 16 de novembro de 1944 e 7 de abril
de 1945, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir íntergralmente as leis
e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto, da
referida autorização.
Roia de Janeiro, 1 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57. 0 . da
República.
GETULIO VARGAS.
Alexandre MaJ·condes Filho.

I RefeSéries funcionais l,rênCia
Auxiliar de Escritório
VII

I Of~~~al de Diligên-

DECRETO N.' 19.692 - DE 1 DE
OUTUBRO DE 1945
Altera as séries funcionais de Escriturário, Oficial Admi,nistrativo e Sernente, da Tabela Numérica Ordinária da Caixa Econômica Federal do
Rio de Janeiro, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra' a, da Constituição, de--~I
creta:
Praticante de EsArt. 1.0 Ficam alteradas, na forma
, :'Escritório
das tabelas anexas, as séries funcio3
V
nais de Escriturário, Oficial Adminis- .
trativo e Servente da Tabela Numé3
rica Ordinária da Caixa Econômica
Federal do Rio de Janeiro.
Art. 2.° As' funções isoladas extinDECRETO N.o 19.691 DE 1 DE
tas da Tabela Numérica Suplementar
OUTUBRO DE ,1945
da mesma Caixa passam a ser as
Concede à "Grçanizaçâo Brasileira de
constantes das tabelas anexas.
Ndvegação Limitada" autorização
Art. 3.0 ltste Decreto vigorará a
para continuar a funcionar como.
partir de 4 de março de 1944.
emprêsa de navegaçâQ, de acôrdo
Art. 4.°, Revogam-se .as disposições
com o que prescreve o Decreto nuem contrário.
mero 2.784, de 20 de novembro de
Rio de J aneíro, 1 de outubro de
1940
1945; 124.° da Independência e 57.°' da
O Presidente da Repúbtca, atendenRepública.
GETULIo VARGAS.
do ao que requereu a "Organização
Á. de Souza· Costa.

11
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CAIXA ECONôMICA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO ATUAL

I

Núm.
de

f

cargos

I

Carreira ou cargo

SITUAÇÃO FROPOSTA

I
I
I
,I
. I
I
II Classe
I ExceII
.Núm./
_ 'I Classe
I Exce- I
I Proviou I
. I Vagos Quadro
de
Carreira ou cargo I ou I
I Vagos
Ipadrão dentes I
.I .
I . I sórios
cargos

11,

I
75

I

I Escriturário

....

,-

21

ces
····1
nscnturãrto ....

1

Escriturário

1
2
1
1

Escriturário .... I

Escriturário

",,1

Escriturário ....

4

ESQ,iturário ....

169

Escriturário ....

!

850'0°1
823,00
800,00
n6,001
757,001
75U,00!
17

0<$
1 Escriturário
1 Escriturário
1 . Escriturário
1
Escriturário

I

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

700,00
675,00
650,00 1
630,001

I

-

-

-

75

-

-

-

-

169

-

1

-

I

I

-

-

J

\ 169

,
I

I
I

I

Bscriturúrío

I

-

-

-

I

1

75

\pactrão II dentes

1

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

I

II
21

-

I

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

ri

I

65

I
II

~
8

'"
g

•"

~
~

c

~

~

I

17

, -

165)

I

I

'"

.,
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL
.'

\

Núm.
carreira ou cargo

de

ClaS"
ou \

.
Exce- II

.padrâo dentes

cargos
262 . Escriturário ....

I

üscncurano ....

Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário

....
'....
....
....

Escríturárío ....
Escriturário ....

-539

600,0.0
575,00
552,00
'550,00
525,00
500,00j
450'001
425,00
. 400,00
380,00

I I
Vagos

I

14

o-s
Escriturário ....
Escriturário ....
Escriturário ....

1
2
1
1
2
5
3
1
1
2

I
I

--

-

3:

'\i

I
I 262

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

r

--

-

I

506
•

.Cr$
2
31
,42

I

Escriturário .... 2.000,00
Offcíal , Adminis41
trativo ........
Oficial Admlnístrattvo ........
35

20
}

-

I

-

8
~-

I
I

I

I

I

o

I

i
45

-

18

31

. . . . . . . . · . . . . ·· .. 1

41

31

42

··· .. ··,··········1

-

-

-

31

-

42

I

"5

I

i

-290

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

2"

~

60

~

trativo

-

I

I

Oficial Adminis-j

45

1

I

J
--

I
Oficial Administrativo ........

20

14

I

1

I
I

Obs.

Vagos
Carreira. ou cargo
ou
de
Quadro cargos
padrão dentes

.

-

-

nxce- .

Classe

Núm.

79

--

-

"

42

53

Oficial Adminis-]

tratívo . 0.' • • • .

'I

29

I

II

I 01'$
Escriturário ... _11.300,00/
Escriturário .... 11.188,00
E~critul'ário _.... 11.150;001

1
1
2

Oficial Adminis-

66

tratívo ........

,25

Cr$
Escriturário .... ,1.100,00

2
1
1
1

Escriturário .... 11.050,00
Escriturário .... 11.025,00
Escriturário .... 950,00

--

-

-

~

-

-

-

223

I I
53

-

I

66

II

-

-212

54
2
2
96
141

--

"I

54

01'$
Servente ....... - 400,00
Servente ....... 380,00

-

-

Servente .......
Servente .......

-

96
92

10

9
8

-

-242

295

I

53

j

................. 1

"9

-

49

-

61

.

i

I

I

66

r

I

................. [

-s

25

I

J

-212

~II

Servente

-

Servente .....

I

1

l

54

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

96
141

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

--'-

.

10

-

50

9
8

-

96
92

-

~
8

i

i
o

-238

291

I

..

Tabela Numérica Suplementar
I ----- Funçôes isoladas extintas
SITUAÇÃO

Número
de

cargos
1

4
1

1
1

1
1
1
1

28

1
6
1
4
3
1
1

I

I
I

I

I
I
I

1
1

1

1
3
1

I Vencimento
I
ors

I
.

Presidente """"""''''''''''''

1

I

1
1

I

I
I

1
1
1
11

2

,
Carreira ou cargo

6.500,00
6.500,00
DIretor
I Secretário-Geral .. : '
·1 ' 5.000,00
I Contador-Geral ··,·"·""",, .. ·1 5.000,00
Consultor Jurídico
. 5.000,00
Consultor Técnico .. ,.,
' 1 5.000.00
Gerente ·········· .. ··············1 5.000,00
Chefe do Contencioso ..4.000,00
j Chefe de Engenharia
1
4.000,00
,4.000,00
I Chefe de Serviço
4.000,00
Chefe dos Conferentes
.
4.000,00
Contador Secional
.
3:400,00
Subchefe dos Conferentes
.
2.800,00
Médico-auxilia:r
.
Advogado-auxiliar
.
2.800,00
2.800,00
Auxiliar técnico de engenharia ..
2.800,00
Dentista ... " .................•..
2.800,00
Administrador do edírícío
.
1. 800,00
Chefe de Portaria
.
Avaliador
1
1.600,00
I Avaliador " " " " " " .. " " . " " '.1 1.300,00
1. 200,00
Avaliador .. ",
Escrtturárfc
. 2.000,00
1. 050,00
Escriturário
672,00
Escriturário .. :
',"
Escriturário
.
611,00
Escriturário
1
757,00
525,00
I Escriturário
" ·1
Escriturário
1
443,00
275,00'
Escrtturárto
1
500,00
Servente
[
450,00
Servente
~
.
II

1

1

ATUAL

I

'I

'1

············1
'1

Número
de

I

co
SITUAÇÃO PROPOSTA

Carreira ou cargo

I

.Vencimento

cargos
1

I

I FI.·e-sidente

I

\

o-s

6.500,00
4
DIretor...
6.500,00
1 I secr~táriO-Ge.ra,.l .; ..,
"1 5.000,00
1
Contador-Geral
5.000,00
Consultor. Jurídico
5.000,00
1
1
Consultor Técnico
:...........
5.000,00
1
Gerente
:.......
5.000,00
1
Chefe do Oontencíoso
4,000,00
Chefe de Engenharia
:
;-....
4.000,00
1
4.000,00
28 [vOhefe de Serviço
1 I Chefe dos Con~erentes.......... 4.000,00
{i I Contador Secional...............
4.000,00
1
Subchefe dos Conferentes........
3.400,00
Médico-auxilia:r. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,800,00
4
3
Advogado-auxiliar
2.800,00
k
Auxiliar técnico de engenharia ..
2.800,00
1
Dentista....
2.800,00
1
Administrador do edifício
·2.800,00
1
Chefe de Portaria................
1. 800,00
1
Avaliador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600,00
1
Avaliador............
1.300,00
11
Avaliador.............
1.200,00
Escriturário. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.300,00
2
Escriturário
,....... ...
1. 250,DO
1
1
ESCl"~turár~o
'..........
872,00
1
Escrtturárlo .. "
,....... ...
761,00
1 I Escriturário
957,00
1 I Escr~tur~r~o"""""""""''''''1
675,00
1
Escnturano··......................
593,00
1
Escriturário
)
425,00
3
Servente
650,00
1
Servente
'.'
"
600,00 _

I'

I

I

I

I

I

I
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DECRETO N.O 19.693 DE 1 DE
OUTUBRO DE 1945
Transfere no Banco do Brasil S. A. o
encargo de liquidar as operccões T:?manéséentes da emprêsa tnse menciona, e da outras providências
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revogadas as disposições em contrário.
, Rio .de aaneíro.u (fe outubro de 1945,
124.°' da It-dcpandêncía e~)7Y da República.
GETULIO VARGf$.

P. Góes Monteiro:

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonstdutição, e tendo
em vista o disposto no art. 2.° do Decreto n." 10.358, de 31 de agosto de
1942, e no art. 4.° do Decreto-lei número 5.661, de 12 de julho de 1943. decreta:
Art. 1.0 Fica o Banco do Brasil
S. A., como Agente Especial do 00vêrno, encarregado de preceder à liquidação da firma Acumuladores Varta do Brasil Limitada, de que trata o
Decreto n.v 13.560, de 1 de outubro de
1943, cessando as atribuições de LI·
quídante .
Art. 2.° O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publícnçào
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza costa.

DECRETO N." 19.694 - DE 1
DE OU:rUBRO DE 1945
Aprova o Reçuiamento para os Tiros
de Guerra

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

Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento para os Tiros de Gll.erra,que
com êste baixa, assinado nero General
de Divisão Pedro Aurélio de Góis
Monteiro, Ministro de Estado da
Guerra.
. Art. 2.° o. presente Decreto Jh'r,ra
em vigor na data de sua publicação,

DIRETORIA DE RECRUTAMENTO
Regulamento dos Tiros de Guerra
CAPíTULO 1
DOS TIROS DE GUERRA E SUA CRIAÇÃO

Art. L° Os Tiros de Guerra (T
G.) são centros de to-maca» de reservistas de' 2.a categor-ia do Exército,
da arma de infantarí.a, criadas peso
Govêrno Federal em munícípios diatantos das Guarnições Pederats, e destinados aos cidadãos convocados e não
incorporados aos .Oorpos de TIOpn-,
Formação de Serviços e Estabelecimentos Militares.
Art. 2.° A criação dos Tiros de
Guerra cabe ao Mmíst.ro da Guerra,
por proposta da Diretoria 'de Recrutamenta.
§ 1.0 A direção do- Tiro de GU0lTa
compete a oficial combatente da reserva, capitão ou 1.0 'I'enen'c, residente no local e designado ceie Comandante da respectiva Regíáo Militar.
~ 2.° Caso não exista na
íocaltdade oficial da reserva. a dlreçâo do
Tiro de Guerra caberá ao Prefeito da
localidade.
, ArL 3.° A sede, materí al dê' expedíente, móveis, utensílios e. o polígono
de tiro, constituem encargos das Pre-fetturas . Municipais, onde forem os
mesmos instalados.
~ 1.0 O 'armamento. munição, alvos
e conservação do material. "ícarão a
cargo do Exército.
§ 2.° Para auxiliar os trabalhos dos
Tiros de Guerra, o Prefeito designará
um funcionário da, 'Prefeitura, que seráo responsável pela guarda e con-,
servaçâo de todo o material acima
mencionado, e demais tnstalaçôes necessárias, exceto' o armamento, munição e .alvos, que ficarão sob guarda
e responsabilidade do instrutor- que,
por auxiliar, terá um soldado.
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Art. 4.° ,O periodo· de .instrução
será de nove meses, inclusive os trabalhos de exame e compromisso a
Bandeira.
Art. 5.° Criado o Tiro, o comandante da Região nomeará, de acõrdo
com êste regulamento, o Diretor, instrutores' e soldados auxiliares.
Parágrafo umco . .Os Tiros' de
Guerra terão o número de instrutores
e soldados auxiliares correspondentes
a turmas de 50 homens, e funcionarão
corri o mínimo de 50 convocados.
DA INCORPORAÇAO

Art. 6.° Serão incorporados aos
Tiros:
a) Os' convocados residentes há
mais de um ano em sede de município
designado para possuir Tiro de Guer1'0.. e que possuam recursos para aquisição de fardamento.
t» Os convocados, alunos ou díplomados 'd,e'. Instdtutó de Ensino Superior. oficial ou reconhecido, que residam em localidade onde não exista
Centro ou Núcleo de Preparação de
Oficial da Reserva, nem guarnição
federal.
c) Os portadores de certificados de
instrução pré-militar, que não sejam
díplomados por' Instituto de Ensino
Supertor e tenham o curso secundário completo, ou, no mínimo, o curso
ginasial de que trata o Decreto-Ieí
TI.o 4.244, de 9 de abril de 1942 ou a
3. a séríe do curso secundário, a que se
refere 'o Decreto-lei n.o 21. 241, de '1
de' abril de' 1932.
§ 1.0 Os convocados residentes em
munícípio destinado a Tiro de Guer'ra e que não possam, pela distância
de residência. freqüentar as sessões de
instrução; serão creditados ao serviço
em corpo de tropa.
§ 2.0 Os incorporados de acôrdo
com a letra b que não concluírem o
curso com aproveitamento, seu tempo
de serviço militar será o mesmo dos
demais .tncorporados da classe a que
pertencerem.

§ 3.° Os incorporados de
acõrdó
com a letra C que não concíuírem .c
curso com aproveitamento serão Da
imediata época de Incorporação, in- cluídos em 'corpo de tropa ou formaçãode serviço, para fazerem um ano
de instrução.
Art. 7.° A incorporação realizarse-á nas seguintes datas:
1) na 1.a Zona Militar, no 1.0 dia
útil de janetro..
2) na 2. a Zona Militar, no 1'0 dia
útil de março;
3) na 3}i Zona Militar, no 1,0 dia
útil de fevereiro.
Art. 8.0 Após a incorporação o Diretor do Tiro' de Guerra. providenciará junto ao s. r. E. a identificação de
todos os convocados incorporados.
§ 1.0 Os Tiros de Guerra poderão,
com permíssâo do comandante. da Região' Militar, enviar um sargento, durante o período de ferias, ao G. I.
R. ou P. 1., a fímvde fazer um-éstágto de 8 dias, com o propósito de o
habilitar na' tomada de impressões
digitais.
§ 2.0 O Tiro de Guerra que dispuser
de Sargento Instrutor habilitado' nàs
condtçóés do parágrafo anterior não
nccéssítara de requisitar pessoal Identificador. O material de, identificação
será então fornecido, mediante requlstçâo do Diretor do Tiro de Guerra, ao
G. l. 'R. ou P. l. mais próximo.
sendo todo' o serviço verífícado pelo

S. L E.
CAPíTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Do Inspetor '-Regional dos Tiros de
Guerra

Art. 9.° Em cada Região Militar
haverá um inspetor de Tiro de Guerra. major da arma de infantaria e um
auxiliar capitão. O inspetor será verdadeiro agente executivo imediato ôa
Diretoria' de' Recrutamento, em relaç â o aos
Tiros de -Guerra e órgão de
ligação entre aquela e a Região.
Parágrafo único. O contingente 'da
inspetoria será de 'um 2.° sargento.
três terceiros,' dois cabos e dois 801-

tlTOS DO PODER' EXECUTIVO

d'ados. Os sargentos instrutores do
Quadro. não poderão servir na írispeto ria.
Art. 010. A Inspetorta Regional dos
Tiros de Guerra é .subordínada à Diretorta de Recrutamento e funciona.
sempre que possível, no Quartel -General da' Região, da qual depende no
ponto de vista disciplinar, ficando o
Inspetor dispensado de' outros encargos alhei?s à sua função.
Art. 11. Compete ao Inspetor RCH
gíonal dos Tiros de Guerra:
a) Fiscalizar todo o serviço relativo 'aos mesmos, não só na parte, admtnistratíva; conto também na da instrução.
'
b) Visar os pedidos de armamento,
munição e alvos, enviando os primeiros ao chefe do S. ·M.' B. R. e os
últimos à Diretoria de Recrutamento.
c) Comunicar à Diretoria do: Recrutamentottôdas as ocorrências de
importância.
'
ai Providenciar para que tôdas as
obras relativas à construção e' segurança dos polígonos de tiro, obedeçam
.às plantas e orçamentos aprovados
pela Diretoria de Recrutamento.
e) Fornecer. à Diretoria de Recrumenta ínformaçôes. sôbre os diversos
aspectos da corgnhização e funcionamente-da instrução.
i) Inspecionar,freqüentemente, o.
estado de, conservação e limpeza' do
armamento, bem corno de todo o material fornecido ao Tiro de' Guerra.
Inspecionar. pessoalmente, pelo
menos uma vez por ano, os Tiros de
Guerra, fazendo-se representar por
seu auxiliar, quando eventualmentenão
puder-executar alguma das inspeções.
g)

h) Organizar todos os documentos
de instrução exigidos por êste Regulamento, enviando anualmente à' Diretoria de Recrutamento, trinta dias
após a incorporação uma relação na. mínal, contendo filiação,
profissão,
munícípto de nascimento, sinais característícos, etc., dos convocados. incorporados .
i) Enviar à Diretoria de Recrutamento', logo que termine o anodeíns-

truçâo, relatórios minuciosos dos serviços, com indicação das providências
necessárias para melhorá-los, .e bem
assim os mapas de estatística geral e
numérico dos reservistas de 2.:\' categorta apurados durante o ano, acompanhados-das primeiras vias das cópias
das atas de exames, cujar relações,
modêlo A, devem ser' enviadas à Circunscrição de Recrutamento interessada. '
1) Transmitir aos 'I'íros de Guerra
tôdas as ordens recebidas da Diretoria de Recrutamento, ficando responsável pela' fiscalização dotcumprtmenta das mesmas, dando conta em
tempo útil, àquela, da ínobservâncía
das citadas ordens ..
k) O Inspetor dos Tiros de Guerra
tem, de acôrdo com o R. n. E., atribuição para punir seus subordinados
imediatos, inclusive os Diretores e íristrutores dos Tiros de Guerra da respectiva Região Militar.
Art. 12. O Inspetor dos Tiros de
Guerra poderá se corresponder diretamente com .outras autoridades sediadas na Região interessada, quando
necessário.
DO DIRETOR

Art. 13. O Diretor do Tiro de
Guerra será um oficial da reserva, ce"pitão ou 1.0 Tenente, indicado pelo
Inspetor de Tiros e nomeado pelo comandante da Região.
Parágrafo único. Ca-be' ao Diretor
uma gratificação mensal de Cr$
450,00 (sacados pelo S. F. R.).
Art. 14. Ao Diretor compete:
a) Dirigir o Tiro de Guerra,cumprindo e fazendo cumprir os regulamentos e rodas as ordens expedidas
pelas autoridades competentes.
b) Resolver todos os assuntos de Caráter urgente.cdando ciência ao Inspe-tor de Tiros .
c) -Organízar os pedidos de armamenta, munição, alvos, um bínóciuo.
uues bússolas, ferramenta e corroames, tudo de acôrdocom as dísposíçôes vigentes e modelos anexos.
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cl) Assinar, tôda correspondência relativa ao Tiro de Guerra.
er Apresentar relatório anual.
t) Representar o Tiro de Guerra em
suas relações com as autoridades e
delegar poderes, em caso de necessi-

dade.
fi) Facilitar à Inspetoria e ao rnstrutor. os meios para desempenharem
as suas funções e Iornecer-Ihes todos
os dados relativos ao Tiro de Guerra.
h) Inspecionar todos os serviços administrativos tomando as providências necessárias e de sua alçada.
i) O Diretor tem atribuições ínerentes ao de' Comandante de Subumnnde, particularmente no que se
refere à instrução. Em qualquer emergencla será substituído pelo instrutor
mais .graduado.

DOS INSTRUTORES

Art. 15. A instrução será ministrada por Sargentos do Exército ativo,
pertencentes ao Quadro de Instrutores.
Parágrafo único. A função de ínstrutor.em princípio, é, privativa dos
Sargentos do Quadro de Instrutores.
podendo entretanto serem nomeados
instrutores oficiais subalternos cobatentes da reserva de 2.a classe, devidamente habilitados,' tendo preferência os oficiais que integraram a F.
E. B.

Art. 16. 08 Sargentos instrutores
do Quadro de Instrutores, perceberão
no pertcdó de instrução dos Tiros de
Guerra uma diária de Cr$ 7,00 .e os
gratificação
oficiais instrutores a
mensal de 91'S 300,00.
Art. 17. O Quadro de Instrutores
será provido e movimentado pela Diretoria de Recrutamento. 0- ingresso
e a exoneração no mesmo será feita
pela Diretoria das Armes, por proposta .da Diretoria de Recrutamento,
tudo de acôrdo com as leis e regulamentes em ,vigor.
Art. 18. Todos os assuntos referentes ao Quadro de Instrutores são
da alçada da Diretoria de Recrutamento. com exceção da Inclusão e ex-

clusâo no 'Quadro, que, é feita conforme preceitua o artigo "anterior.
Art. 19 Os vencimentos, .gratiticacões dos Diretores, instrutores (oficiais
e Sargentos) serão sacados pelo ouarter General das Regiões Militares em
que servirem.
Art. 20. Os instrutores são diretamente subordinados aos
Inspetores
Regfonaíe dos Tiros de Guerra, competindo-lhes: '
a) Cumprir rigorosamente os regulamentos, diretrizes, programas de
ínstruçàc e quadros de trabalhos organizados pelos Inspetores Regionais
dos Tiros de Guerra',
b) Manter em dia tôda a escrituração relativa à instrução dos convoca-

dos.
c)
Zelar pela' conservação do armamento e consumo da munição, fa~
zendo recolher ao S. M. B,· R, por
intermédio da Inspetoria de Tiros, os

estojoavasios ,

'

'

Acautelar em todos os sentidos
os mterêsses da Fazenda Nacional.
e)
Responder pelo rendimento eficiente da instrução.
.
j) Fazer aplicar as medidas necessárias para garantir o policiamento e
segurança do polígono de tiro, de acôrdo com o R. T. A~ P.
g) Apresentar ao Diretor do Tiro
de Guerra, a fim de serem submetidos
a exame, os convocados julgados aptos
para êsse fim.
.
'1,) Só se comunicar com o Inspetor
de Tiros por. intermédio do oficial DIretor .do Tiro de Guerra.
d)

CAPíTULO III
DA INST~UÇÃO xos TIROS

DE GuERRA

Art. 21. A instrução compreende:
a) Escola do soldado.
b) Escola de cabo,
Parágrafo único. A Escola de cabo
funcionará em dois períodos:
a) .No início da Instrução, com os
portadores do certificado pré-militar,
durante 6 (seis) meses.
b) Três meses após o início da ínstruçâoda escola do soldado, com 'os

.eeos. DO PODER' EXECUTIVO
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demais convocados nas condições do o culto de nossos' grandes vultos ciart. 23, inclusive os de que trata a
vis e mílt tares ,
letra c) do art. 6.°.
c) Estudo sucinto da Bandeira Na·Art. 22. Na .escola do soldado se- . cíonal, símbolos e escudos.
rãc matriculados os convocados indJ Hinos e Cançôes.
corpol;ados ao Tiro de Guerra, com'
2)
Instrução Geral: Preparação
exceção dos portadores de instrução
da conduta dos homens no meio civil
pré-militar e os compreendidos na Iee militar, por meio das noções vividas
tra b, do art. 30 da' Portaria número
,no ambiente, militar, do reservista de
8.196, de 26-4-1945.
z.« categoria, comportando:
.Art. 23. Na escola ~ecabos sea) Continência e sinais de respeito.
rão matriculados, os alunos ou diplob) Estrutura Geral do Exército e 01'mados de Institutos de Ensino Supeganízaçâo sumária das-unidades de tnrior oficial, ou, reconhecido, e os de
fantaria, hierarquia militar e dístín-.
que trata a letra c, ~o art. 6.°.
tívos.
Parágrafo único. Os portadores de
c) Estrutura geral do serviço milicertificado pré-militar farão o curso
tar e deveres do reservísta ,
em 6 meses e os demais incorporados
dJ Serviços gerais no que interessar
nas .condíçôes do' presente artigo faaos Tiros de Guerra.
rão o curso em 9 meses, sendo os três
3. Ed1tCação Física: - Formação de
primeiros na escola do soldado.
combatentes robustos e desembaraçaArt. 24. Os portadores do certdffdos no exercício de suas funções, fortecado pré-militar, matriculados na escola -de cabos, e que não. concluírem o Iecendo o sentimento de disciplina e o
espírito de solidariedade, desenvolvencurso com aproveitamento, a duração
do a confiança em si próprio.
de seu tempo -de serviço militar será a
4) Instrução Técnica: - Compreenmesma dos, demais incorporados da
dendo:
classe, a que pertençam, sendo transferidos para a escola de cabcis,prea) Ordem unida enquadramento
vista no segundo período.
e formação disciplinar do homem até
.Art , 25. Os demais convocados o âmbito do grupo de combate .
b) Maneabilidade - exercícios prematriculados nas condições do art. 23,
paratórios de enquadramento, formaque não concluírem o curso com aoroções, mecanismo dos movimentos, que
veitamento, serão, na imediata época
serão executados no combate, indepencorpo
de. incorporação, incluídos
dente de qualquer situação tática.
de. tropa 'ou formação de serviço, para
fazer um ano de instrução de acórdo
c) Armamento - conhecimento de
com o 2.° do art. 30 da Portaria nútodo o armamento e material disponímero 8.196, de 26-4-1945; salvo os pre- vel no Tiro de Guerra:
vistos na letra c, do art. 6.°, que terão
d) Tiro - conhecimento geral para
sua situação regulada pelo parágrafo formação do' atirador. Os convocados
único do art. 31 da citada Portaria.
deverão fazer o tiro n.c 9 de acôrdo com
Art. 26. Na escola do soldado serão oR.T.A.P.
ministrados os seguintes ramos de inse) Organização do Terreno possitrução:
bilidades e utilização da ferramenta de
sapa portátil no aproveitamento do
1} Educação Moral:
base da
terreno.
preparação moral do homem para a
guerra - comportando em linhas ge5) Instrução Tática:
rais:
a) Instrução de combate preparo
a) Eeplanação dos
concertos
de
dos homens no âmbito do grupo de
País.. Nação e Soberania, formando o' combate, para agirem, eficazmente, nas
conceito de Pátria.
diversas circunstâncias do combate.
b) Estudo sucinto de fatos imporb) Instrução do serviço em campatantes da nossa História, objetivando nha - tendo por fim ensinar o proce-

em

*
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.dímento do homem nas diversas evenxína, abrigos e cobertas. Construção
tualidades da vida em campanha: mardo abrigo individual, trtncnetra.vsapa.
chas, estacionamentos" transportes em
5) Observação e Topografia: aper-.
estradas de, {erro ,e automóveis, servi- . retçoar os conhecimentos referentes, à
ço de segurança, etc.
observação, descoberta, designação de:
Art. .27. A escola de cabo da re- objetivos e avaliação de distâncias, bem
serva, de, que trata o art. 21, terá cocomo noções de, leitura de cartas, emmo finalidade:
prêgo da bússola, binóculos e croqui'>.
1) Habilitar os candidatos como per6) Transmissões: dar aos candidatos
feitos 'executantes na instrução com- a prática na transmissão a braço, no
emprego dos painéis e arttnctcs, bem
plementar da escola do soldado.
2) Habilitá-los no comando da es- como as regras de proceder com men-'
sagétros e estafetas na transmissão de
quadra e do grupo de combate, tanto
na ordem 'unida como no combate e ordens e partes.
7) Higiene e Socorros de Urgência:
serviço. em campanha.
ensinar aos candidatos a prática dos
Art. 28. Serâo tratados na escola
socorros médicos de urgência, bem code cabo os seguintes assuntos:
mo as regras' de higiene individua.l e
a) Educação Moral: aperfeiçoacoletiva.
mento das virtudes militares dos fue) Instrução Tática:
turos cabos, para aplicação nos atos
1) Combate e Serviço em Campanha:
do serviço, incutindo-lhes no espírito
aperfeiçoar os candidatos como exe
as virtudes que edificam o valor moral
cutantes perfeitos na instrução comdos quadros.
do soldado e treiná-los no
bJ Instrução Geral: - dar aos can- plementar
comando da esquadra e grupo de comdldatos noções de organização de pebate.
.
.
lotão e companhia; conhecimentos de
Art. 29. A planificação e fiscalizageografia e história pátria, principalcão da instrução, repousa sÔbre os semente militar, iniciando assim o candiguintes documentos:
'
dato como monitor, ,com a prática das
1)
-Diretrtzes
anuais
da
Diretoria
de
funções e deveres no serviço interno
Recrutamento .para cada zona, e rigoe de guarníçâc',
rosamente dentro dos llmites dêste rec) Educação Píslca: ' - Iniciar os
gulamento e do,R. P. 1. Q. T. no que
candidatos como monitores de educafôr aplicável.
ção física.
2) Plano de instrução para cada
d) Instrução Técnica:
Região Militar, organizado, pelo Inspetcr; calcado nas díretrtzes.. da Dire1) Ordem
unida: aperfeiçoar os
toria de Recrutamento, comportando:
candidatos na execução perfeita da
escola de soldado e iniciá-los como
a) Prescrições gerais sôbre a maneira
monitores desta mesma escola.
de conduzir a instrução.
2) Maneabilídade: treinar os canb) Calendário geral, minucioso, ordídatos no comando da esquadra e do
ganizado em meses de quatro semagrupo de combate.
nas de doze horas.
c) Distribuição prevista para os dias
~3) Armamento e Tiro: aperfeiçoar 05
de instrução, sendo as mesmas diurnas
candidatos na utilização e conhecicom a duração de duas horas eíetívae.
mento do armamento da infantaria;
úteis, às 2.!'s., a.ea., 5.!l.s., e 6.as feiras,
treiná-los na execução do tiro de F. M.
dando prioridade aos domingos para as
H. e Fz. Mtr. doámbito da esquadra
instruções de tiro, combate e serviço
e grupo de combate e Seção.
em campanha e organização de ter4) Organização do terreno;' estudo,
rene, que terão a duração de quatro
conhecimento e emprêgo da ferramenhoras.
ta de sapa portátil. Nomenclatura e
d) As instruções nos meses de maio,
dimensões dos perfis, 'trincheiras e sejunho, julho e aeõsto, serão diurnas;
pa. Estude dos obstáculos, obras defaR
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os ,demais meses poderão ser aproveitedos' para as instruções à noite.
e) Modelos dos quadros' semanais.
jjvros de registro e outros, documentos
',a .serem adotados.' .
J), Relaçâc dos documentos que os
Diretores deverão remeter à Inspetoria
e outras prescrições particulares que
Se' tornarem necessárias.
3) 'Quadros mensais de trabalhos crganizado13 peles Diretores de Tiro de
ouen:a e quadros semanais elaborados
pelos Instrutores, os quais serão remetidos à Inspetoria para verificação
e' contrôle,
4) Súmula das matérias dadas durante o mês, a ser enviada pelos Instrutores, contendo a indicação do, que
foi realmente dado, do que foi substituido por motivo de fôrça maior e
número de horas preenchidas.
5). Relação mensal de freqüência
contendo c-nome de, todos os faltosos.
6) Relatório trimestral dos Diretores
remetidos es Inspetorias.
OAPITULO IV
DA FREQu1:ttNClA

!

INSTRUÇÃO

Art. 30. A instrução deverá ser
.conduzida de modo' a serem evitadas as
preleções, procurando, sempre que posstvel, tornar a instrução objetiva, com
criação de incidentes principalmente
no ramo de combate, tendo assim, a
instrução tanto quanto possível, caráter essencialmente prático.
'
, Art. 31. O registro da instrução, se~
rá. obrlgatõriaménte feito pelo ínatrutor, após terminada a mesma, com ooservaçôes sóbre o andamento. da tnstrucão, bem assim das faltas havidas.
§ 1.° As turmas são numeradas dentro de rigorosa ordem alfabétdca,
~ 2.0 ,O instrutor do Tiro de Guerra assínará: o livro diàrtamente após
a assinatura do último aluno; o Diretor
visará o registro da Instrução e os livros de faltas, semanalmente.
Art. 32. A freqüência à Instrução é
um ato de serviço militar, por cujas
faltas serão responsabilizados os convocados que as·cometerem.

Art. 33. A verificação da presença
será feita no Início e no fim de cada
instrução ou' exercício (prático ou teórico).
'
Art. 34. E' considerado raJta tanto
o. não comparecimento a qualquer ramo da 'instrução ou exercício (prático;
ou .teórtco) , como o comparecimento
com atraso; ou ainda, a retirada dei ínstruendo-antes da sua terminação.
Art. 35. Ao convocado que, por motivo justificado, faltar ,no mesmo dia.
a um ou mais ramos da instrução ou
exercício, ou que dêle se retirar antecipadamente, marcar-se-á um ponto; aos
domingos, dois pontos.
§ 1.0 Se a 'falta .não fôr justificada,
ser-lhe-á marcado mais um ponto, ficando, além disso, sujeito a corretivo
disciplinar.
§ 2.0 A justificação da falta, quando
por doença, será feita mediante apre- .
sentação de atestado médico, com
firma reconhecida, .a juízo do Diretor .. ~
Art. 36. O convocado que eompletar 20 pontos será considerado reterdatárâo.
AJ;t. 37. Aos .convocados retardatários serão aplicados os ,dispositivos
previstos nos artigos 24 e 25.
OAPíTULO V
DO:? EXAMES

Art. 38. Os exames serão realiZac
perante uma comissão constituída de
três membros: o Diretor, um oficial
designado pelo Comandante da Região
e um oficial instrutor.
Parágrafo único. Caso o Tiro de
Guerra não tenha oficial como instrutor, será escalado um oficial da reserva de 2.a classe residente na localidade
para completar a comissão.
Art. 39. Serão submetidos a exame os convocados que satisfizerem as
seguintes condições:
a) Freqüência dentro dos limites estabelecidos neste regulamento.
b) Ter feito pelo menos tiro n.c 9.
c) Ter tomado parte em tôdas as
marchas realizadas durante o ano.
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Essas marchas serão progressivas,
8,
ia, 16 e 24 kms, sendo uma delas noturna.
Art. 40. São condições mínimas para aprovação nos exames:
a) Educação Moral: Saber o Hino
Nacional e o da Bandeira; conhecer
o resumo da vida. militar de; Caxias e
Osório, e as prlncípaís guerras do Bra-

Z::.
b) Instrução Geral: - Saber apresentar-se com desembaraço e fazer corretamente a continência individual;
saber perfeitamente a organização das
unidades de infantaria até companhia.
.c) Ordem unida: - Executar corretamente/ os movimentos individuais
com e sem arma.
d) Tiro e Armamento: - Ter satisfeito as condições previstas no R. T.
A. P. para série de tiros de número
1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9; saber enumerar os
atos de tiro, acusando certo, o ponto
de partida de todos os tiros que realizar; montar' e desmontar 'o fuzil, carregar e descarregar.
e) Maneabílídade: - Conhecer tôdas
as formações, movimentos, .mudançaa e
mecanismos para execução dos rogos
e movimentos.
j) Combate: - Conhecer tôda a instrução do volteador isolado e no interior do grupo de combate.
g) Educação Física: - O- exame dêste ramo da instrução constará de uma
lição de aplicações militares.
Art. 41. Os exames serão teóricos.
práticos e individuais.
Art. 42. Os exames terão inícios na
z.e quinzena do nono mês de instrução.
Parágrafo único. Para os -matrtculados no curso de cabo, previstos na
letra a, parágrafo único do art. 21, os
exames serão realizados na 2.a quinzena
do sexto mês de instrução.
Art. 43. Os convocados' que nãc.aatisfizerem as condições mínimas de
'que trata o artdgn
serão considerados retardatários, e aplicar-se-lhes-á a
penalidade prevista neste regulamento.
Art. 44. O Diretor apresentará à
comissão examinadora, uma relação
nominal dos convocados a serem suometidos a exame,
éü,

EXECUTIVO

Art. 45. Terminados os exames a
'comissão lavrará, em livro especial,
uma ata, da qual serão tiradas três
cópias que, conferidas, subscritas pelo
Secretário e visadas tôdas as fôlhas pelo
Presidente, ambos da comissão examinadora, serão enviadas ao Inspetor,'.
ficando a original arquivada no Tiro
de Guerra.
Parágrafo único. A comissão examinadora presidirá o Juramento à
Bandeira dos novos reservistas, o qual
deverá ser realizado 48 horas após os
exames, fazendo constar da ata dêstes,
o dia e a hora em que, será realizado
êsse compromisso .
Art. 46. As primeiras vias das CÓ~
pias da ata referida no artigo anterior,
devidamente, acompanhadas dos mapas de apuração dos reservistas, por
classe, serão enviadas à Diretoria de
Recrutamento; as segundas vias, juntamente com os mapas (modelos A e
B), contendo os esclarecimentos necessários ao registro militar e organização das reservas, serão enviadas às Cír'cunscrtçôes de 'Recrutamento ínteres. sadaa, ficando as terceiras vias nas
Inspetorias Regionais, para fíns regulamentares
CAPiTULO VI
DA ORGANIZAÇÃO MATERIAL DOS POLíGONOS
DE TIRO

Art. 47. A organização e construção dos polígonos de tiro obedecerá rígorosamente ao modêlo anexo.
Parágrafo único. Cabe à Prefeitura
Municipal a construção e conservação
do polígono de tiro.
Art. 48. O funcionamento dos polígenes de tiro só se dará depois do parecer do respectivo Inspetor, obedecendo sua utilização às seguintes regras:
1) O polígono de tiro e suas dependências estarão abertas à disposição
dos sócios reservistas, nos dias' e horas
determinadas pelo Diretor do Tiro de
Guerra:
2) O Tiro de Guerra terá sempre seu
polígono de tiro e dependências franqueadas às autoridades policiais, ju-
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diciárias e santtárías, de acôrdo com
as -leís em vigor.
3) E' expressamente vedado o ingresso .no polígono de tiro às pessoas estranhas ao Tiro de Guerra, salvo nos
dias .e horas designados pelo Diretor,
cabendo ao mesmo o direito de vedar
a entrada ou fazer retirar do .recínto
todo e qualquer visitante cuja presença
julgar inconveniente.
4) Nos polígonos de tiro serão observadas tôdas as disposições do R. T. A.
P. e das instruções do Bstande do
Tiro Nacional, que alt tiverem aplicação.
parágrafo único. O terreno para
construção' do polígono de tiro, será
doado ou arrendado pela Prefeitura.
CAPíTULO VII
DO ARMAMENTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL

A~t. 49. O Diretor, após a incorporaçâc dos convocados, fará à Inspetoria dos Tiros de Guerra um pedido de armamento, equipamento, munição, um. binóculo, duas Sússoras e 'outros materiais necessários à instrução
e exercícícs dos convocados.
Parágrafo único. O fornecimento
de que trata o presente artigo dependerá de instruções a serem baixadas
pelo' Ministério da Guerra.
Art. 50. A dotação de munição para
'cada convocado é fixada em 120 (cento
e vinte) cartuchos de guerra de fuzil
e 15 (quinze) de festim por ano de
Instrução. Os sócios. reservistas terão
trinta cartuchos, por ano, para tretnamento.
Art. 51. A munição: para os exercícios com armas automáticas será solicitada ao S. M. B. R. pelo Inspetor
de Tiros, por intermédio do comandante da região, bem assim a de que
trata o artigo anterior.
Art.' 52. Nenhum pedido de muntção, exceto o primeiro, será atendido
sem que tenham sido devolvidos os
cunhetes, estojos e carregadores do úl ..
tdmo fornecimento. Essa devolução será semestral, a partir do inicio do ano
de instrução.

CoI. de Leis
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Art. -'53. .A cada Tiro de Guerra o
Ministério da Guerra fornecerá o armamento' regulamentar, necessário ao
efetivo do mesmo.
Art. 54. Os· Tiros de Guerra, que
por qualquer motivo forem extintos.
recolherão o armamento e todo o material pertencente à Fazenda Nacional,
aos órgãos provedores.
Art. 55. Qualquer peça que fôr extraviada, inutilizada ou estragada, do
material pertencente à Fazenda Nacíonat.. o Diretor do Tiro procederá de:
acôrdo com o R. A. E.
DO MATERIAL DE EDUCAÇÃO FíSICA

Art; 56.

Cada Tiro de Guerra de-

.verá ter uma quadra para voleibol e
basquetebol, dípondo do seguinte ma-

terial:
a) Bola militar: uma para cada
turma de cínqüenta homens.
b) Bola de voleibol: uma para cada
turma de cinqüenta homens.
c) Bola de basquetebol: uma para
cada turma de cinqüenta homens.
d) Bola de medícínebol: duasdc:
dois quilos para cada turma de cinqüenta homens.
e) Peteca: duas para cada turma de
cinqüenta homens.
f) Rêde de voleibol: uma.
g) Rêde de basquetebol: um par.
h) Bomba para encher bolas: uma.
i) Cabo de guerra: um.
j) Uma pista para aplicação militar.
CAPíTULO VIII
DO CONCURSO DE TIRO

Art. 57. Haverá, anualmente, um
concurso de tiro ao alvo, de duas categorias:
'
a) para sócios reservistas.
b) para convocados.
§ 1.0
Na V" Zona o concurso reausar-se-a em 7 de setembro; e nas 2.n.
e 3.a zonas respectivamente em 15 de
novembro e 12 de outubro.
§ 2.° Serão baixadas pela Diretoría
de Recrutamento as instruções reguladoras para o concurso .de tiro de que
trata o presente artigo.

F. 2
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CAPíTULO IX
nos SÓCIOS RESERVISTAS

Art. 53. E' facultado aos T1r,os de
Guerra a organização de um quadro social, constituido de reservistas.
Parágrafo único. Só poderão fazer
parte do Quadro Social os reservistas
residentes na Sede do Tiro de Guerra.
Art. 59. O quadro social do Tiro
de Guerra terá duas classes de sócios:
a) sócios efetivos.
b) sócios beneméritos.
\} 1.0 São sócios efetivos todos os
reservistas admitidos no quadro social,
nas condições previstas neste Regulamenta.
§ 2.° Será conferido o titulo de sócio
benemérito ao Prefeito municipal e ao
cídadâo que fizer à Sociedade um donativo em dinheiro ou títulos da dívida
pública, nunca inferior a Cr$ 500,00

(quinhentos cruzeiros), ou doar materíal de utilidade e cujo custo seja igual
ou superior a essa quantia.
Art. 60. A inscrição no quadro social será feita mediante requerimento
dirigido ao -Dlretor do Tiro de Guerra,
assinado pelo próprio interessado e
acompanhado do respectivo certificado
de reservista.
.
Art.. 61. O Diretor, antes de dar o
despacho "deferido" ou "indeferido",
deverá proceder a uma sindicância 00bre os antecedentes do peticionário.
Art. 62, Não poderá ser admítddo
como sócio o candidato que:
.
a) Estiver privado dos direitos de
cidadania.
b) Houver sofrido condenação por
crime que afete à honra individual,
c) Por procedimento incorreto ou
notória falta de patriotismo, demonstre não ....possuir os predicados morais
ímprescendívets eos membros de uma
sociedade, cujo fim principal é a defesa da Pátria.
d) Estiver respondendo a processo.
e) Tenha sido excluído a bem da
disciplina ou moralidade do quadro
social de outro Tiro de Guerra.
Art. 63. O sócio será inscrito nos
livros de registro onde tomará um número de ordem, que acompanhará sem-

pre seu nome em tôda a escrituração
da sociedade,
Parágrafo único. A numeração dos
sócios será mudada de cinco em cinco
anos, tomando-se por base a antiguidade dos mesmos na sociedade,
Art. 64. São deveres dos sócios:
a) Pagar a jóia. de Cl'$ 10,00 logo que
fôr admitido e, adiantadamente, a
mensalidade de Cr$ 5,00.
b) Desempenhar com zêlo e dedicação todos os cargo,". e comissões para
que fôr designado pelo Diretor.
c) Concorrer por todos os meios ao
seu alcance para o desenvolvimento da
sociedade.
d) Participar ao Diretor quaisquer
irregularidades praticadas por algum
sócio e que' o torne indigno de pertencer ao quadro social.
e) Comparecer às solenidades realízadas. pela sociedade.
j) Comunicar por escrito ao Diretor
sua mudança de residência.
nrt. 65. E' facultado ao sócio solicitar sua transferência para o quadro
social de outro Tiro de Guerra, quando
mudar de residência.
Art. 66. São direitos dos sócios:
a) Tomar parte nos exercicios e concursos de tiro organizados pela Diretoria de Recrutamento.
b) Tomar parte nas
competições
atléticas organizadas pelo Tiro de
Guerra.
c) Comparecer aos festejos realizados pelo Tiro de Guerra em dias feriados.
d) Comparecer ao polígono de üro.
para os exercícios de tdrõ ao alvo, dispondo para isso de trinta cartuchos
por ano, e que lhes serão fornecidos
gratuitamente pelo Tiro de Guerra,
e) Representar por escrito ao Di..
retor contra as Iregularídades que observar na sociedade.
Art. 67. Será eliminado pelo Diretor, da categoria de sócio, o reservista
que:
a). Deixar de pagar a jóia de admissão.
b) Deixar de pagar a
mensalidade
estabelecida, durante três meses consecutivos, sem motivo justificado,
c), Infringir qualquer dos dispositivos previstos neste regulamento.
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à) prejudicar,. por seu mau proce§ 1.0 O Diretor será designado na
forma do art. 2.°, §§ 1.0 e 2.°.
dimento, os créditos da sociedade, e extraviar valores pertencentes à mesma.
§ 2.° O Tesoureiro e Secretário see) Desviar a sociedade de seus, fins
rão de livre escolha do Diretor, dentre
patrióticos levando para
seu seio
os componentes do quadro social. Não
terão remuneração.
questões políticas ou religiosas, ou outras quaisquer estranhas aos fim; da
§ 3.° .O Diretor será sU9stituido inmesma.
terinamente pelo instrutor mais graj) Fôr remisso no cumprimento de
duado; o Tesoureiro e Secretário seseus deveres ou reincidente em faltas
râo substituídos por sócios quites, à esobservadas pelo Diretor.
colha do' Diretor.
g) solicitar sua. transferência para
§ 4.° Nenhum instrutor pode per'outra sociedade, em virtude de mudantencer em caráter efetivo à Diretoria.
ça de residência.
Art. 68. O sócio elímínado pelo DiATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE
reter poderá apelar para' a Diretoria
de Recrutamento, apresentando, por
Art. 71. Ao Diretor compete:
intermédio do Inspetor Regional, a .
a) Dirigir a sociedade, cumprindo
sua defesa _ escrtta, dentro do prazo
e fazendo. cumpri!' os regulamentos e
de um mês, a contar da data de sua
tôdas as ordens expedidas pelas autoriexclusão.
dades competentes.
: Parágrafo único. O Inspetor julgab) 'Fiscalizar a receita e autorizar a
rá em segunda instância e, no caso de
despesa.
confirmar o ato do Diretor, comunicará
c) Determinar em que Banco ouCaiao Diretor de Recrutamento, para
xa Econômica deverá o Tesoureiro deaprovação de seu ato.
positar as quantias a seu cargo.rsempre
Art. 69. O sócio eliminado de uma
que excederem de duzêntos cruzeiros.
sociedade por falta de pagamento de
d) Assinar tôda a
correspondência.
jóia ou mensalidade, só será readmitido
relativa à sociedade.
ou admitido em outra, desde que sae) Apresentar relatório no fim do
tisfaça. seu débito.
'
ano de sua gestão ao Inspetor, abran§ 1.0 O sócio que desejar demítlr-se
gendo todos os aspectos da vida da
da sociedade, só poderá fazê-lo se estiver em dia com o pagamento de suas sociedade.
contribuições, devendo fazer por es[) Representar a sociedade em suas
crito seu pedido ao Diretor.
relações com as autoridades e delegar
poderes, em caso de necessidade.
§ 2.° O sócio demissionário que desejar voltar à sociedade ou pertencer
g) Examinar os balancetes mensais,
à outra, ficará sujeito às 'condições esdar parecer sôbre os mesmos e encaminhá-los ao Inspetor.
tabelecidas nos artigos ns. 60 e 61 e pagará nova jóia de admissão.
h) Organizar as competições atléti§ 3.° O sócio que se, retirar da locacas entre sócios e os festejos nos dias
lidade por tempo maior de três meses,
.
de feriado nacional '.
será considerado ausente, .desde que
i) Conferir o "Título de-Sócio Benepreviamente avise, por escrito, ao Premérito" ao cidadão que fizer à sociesidente, ficando, neste caso, isento do
dade o donativo nas condições do § 2.°
pagamento das mensalidades enquanto
do artigo 59.
durar a ausência.

o

DAS ATRIBUIÇÕES DO TESOUREIRO

CAPíTULO X
DA DIRETORIA

Art. 70. O quadro social dos Tiros
de Guerra será dirigido por três membros: Diretor, Tesoureiro e Secretário.

Art. 72. Ao Tesoureiro compete:
a) Receber as jóias e mensalidades
dos sócios e pagaras despesas autorizadas pelo Presidente.
b) - Ter sob sua responsabilidade as
importâncias em dinheiro e títulos per-

2"
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tencentes à sociedade, depositando em
Banco ou Caixa Econômica que fôr

ou de sociedades nacionais, mediante
aprovação do Inspetor,

designado, pelo Diretor, as quantias que f
c) Venda de publicações autorizadas
excederem de duzentos cruzeiros.
pela Díretorta de Recrutamento.
c) Trazer em dia e em ordem a es- '
d) Taxas de inscrição para concurcrituraçâo concernente à contabilidasos.
de, possuindo Um livro onde lançará,
Art. 75. A receita do quadro soem ordem cronológica, as despesas e
cial será aplícadá:
receitas.
a) Na compra de artigos para limped) Organizar, no fim de cada mês,
za e conservação do armamento e do
um balancete, que será visado ,pelo
material de instrução.
Diretor da sociedade e remetido ao
b) N:J, compra 'de -Iívros de escrituInspetor com as segundas vias das
ração e artigos de expediente.
contas pagas.
c) Na aquisição de regulamentos, oue) Fazer, anualmente, um balancete tras publicações militares e assinaturas
de revistas militares.
para ser remetido pelo Diretor ao Inspetor' de Tiros.
.
d) Na propaganda das vantagens do
.f) Prestar, em qualquer ocasião, as
preparo 'do cidadão para cooperar na.
informações solicitadas pelo Diretor
defesa da Pátria.
da sociedade, franqueando-lhe para
e) Na compra de prêmios para conexame, os livros, documentos e sal- curso.
dos existentes.
j) Na recepção de membros de oug) Apresentar, mensalmente, ao Ditras sociedades, representações, rearetor, a lista dos sócios em débito.
lizações de festas q.e caráter cívico e
h) Receber, mediante balanço, o liexercícios longe da sede social, medianvro-caixa, quando assumir o, exercício
te aprovação do Inspetor Regional.
.do' cargo e entregá-lo nas mesmas cong) Na aquisição de material de esdições ao seu substituto ou sucessor.
porte para uso exclusivo .dos sócios.
h) Na compra de material para l't
DAS ATRIBUIÇÕES no ~ECRETÁRIO
banda de cornetas e tambores.
Art. 73. Ao Secretário da sociedade
compete:
a) Convidar os sócios para, em reunião, resolverem sôbre assuntos de interêsse da sociedade.
b) Preparar e expedir a 'correspondência da sociedade.
c) Ter a seu cargo o arquivo da sociedade.
j) Escriturar o livro de registro de
sócios em ordem cronológica de inscrição.
e) Comunicar ao Tesoureiro a admissão e exclusão de sócios.
CAPíTULO XI
DA VIDA ECONÔMICA DA SOCIEDADE

Art. 74. Constituem receita do quadro social:
a) Jóias de admissão e mensalidades.
b) Donativos e contribuições de qualquer natureza, de sócios, particulares

DISPOSIÇÕES GERJ\IS

Art. 76. Os Tiros de Guerra terão
numeração' seguida; o número e o nome dos Tiros tradicionais serão transferidos, quando êstes tenham que ser
suprimidos por estarem em sede de
Guarnição Federal, para os novos Tiros
criados, dentro de cada Estado.
A1:t. 77. Os Tiros de Guerra e Escolas de Instrução Militar, extintos por
serem localizados ern sede de guarntção federal deverão recolher à Caixa
Geral de Economia da Guerra o saldo
porventura existente e à Inspetoria Regional de Tiro o material adquírtdo
ou recebido da Fazenda N acionai.
Art. 78. Os Tiros de Guerra realizarão, obrigatoriamente, uma sessão
solene nos dias de feriado nacional, devendo um convocado fazer uma dissertação sôbre a data.
Art. 79. Os Tiros de Guerra desfilarâo.vobrlgatóríamente, no dia de seu
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aniversário e nos dias da Pátria, e do
Soldado.
Art. 80. A extinção do Tiro de
Guerra, o que só se dará por ato do sovêrno, implicará, também, nà extinção
do quadro social.
§.1,o Todo o material pertencente à
Fazenda Nacional, será arrolado e remetido à Inspetoria Regional de Tiro.
§ 2.° Quanto aos bens móveis e imóveis, será procedido de àcôrdo com o

13) Livro protocolo de' correspondência expedida (cal. modo 191.0).
14) Livro protocolo de corespondêncio. recebida (col . mod. 1910).
15) Livro protocolo de coreapcndêncio. sigilosa (arts. 410 e 411 do R. I.
S. G.l.

R'. A. E~
§ 3.° O saldo em dinheiro por ven-

tura existente poderá, depois de enten.dimento com a Prefeitura e autorizàçâo da Diretoria de Recrutamento, ser
ofertado a uma instituição de caridade
da localidade.
Art. 81. -Haverá anualmente um
concurso de atletismo regional, de provas clássicas disputadas na sede da Região e nas quais tomarão parte três
representantes de cada. Tiro de Guer-

ra.
Art. 82. , Todos os çonvocados deverâo ter uma caderneta individual para
registro' de tiro.
Art. 83. Em todo Tiro de Guerra.
haverá uma escola de alfabetização.
Art. 84. Nenhum atirador poderá
entrar em exame sem ter sido antes
aprovado no exame de alfabetização.
Art. 85. Todos os Tiros de Guerra
terão obrigatoriamente os. seguintes.
livros:
1) Livro dos sócios.
2) Livro dos convocados matriculados.
3) Livro de registro de faltas.
4) Livro de registro de ínstruçâa.
5,) Livro de registro de tiro e'ficha
individual de tiro.
6) Livro conta corrente: "deve-háver" .
7) Livro histórico do Tiro de Guerra.
8) Livro carga e descarga de material.

.

Art. "86. :E:ste regulamento entrará
ein vigor na data de sua publicação.
Art. 87. Revogam-se as disposições
em contrárto.
ANEXO

n» 1

Documentos necessários
Quadro de trabalhei semanal.
Fichário de instrução.
Mapas de tiro.
4) Escala de serviço. (B. E. núme-

1)
2)
3)

ro 307, de 21-10-1913) .
5) Relação dos convocados incluídos e excluídos no ano.
6) Mapa do esta efetivo. (N.o 38,
art. 156 do R. 1. S. o.i.
7) Relação dos sargentos existentes.

«n-.

931, da S. G. M. G. 10-9-938).
8) Relatório anual. (R. 1. S. G.

Anexo 1) .
9) Mapa de munição mensal.
10) Mapa de' entrada e saída de armemento.
11) Balancetes mensais.
12) I)emonstração sucinta das necessidades do T. G. para o ano seguinte.
(Art. 32, n.c 11, do R. A. E. i ,
13) índice dos Boletins. (Inciso 5,
art. ne. do R. I. S. G.).
14) Pichas díscíplínares individuais.
15) Fôlhas de tiro, índívídual
16) Pedidos de alvos.
17) Pedídoade munição.
MODELO N.' 2
TíTULO DOS LIVROS DAS SOCIEDADES
PÁGINA)

Cl."

9) Livro carga e descarga de fardamento.
10) Livro registro de partes e Informações.
11) Livro de, residências dos incorporados ao Tiro de Guerra.
12) Livro registro de punições (col.

Tiro de Guerra
.
Cidade de •••.....•.....••...•••••
Estado de
.
,. . . . . . . . . . . . . . Circunscrição de Re~
crutamento.
Livro de
'
.
Teve comêço em
de
'.. de

mod . 1910).

19.....

·.

til

MODl!:LO N." 3
tsoro de Reçistro dos convocados

I

Data de nascimento

I

Número 1

Observações

"Nome

I!

I
I
I
I

.

Dia

I
I
I
\

---'-1--1

I

i
\

Mês

I
I
I
I

T--'

I

I
I
I
I
I

\

I

I

__J .
Formato: 0,45 m x 0,33 m -

I

100 fôlhas.

Ano

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

>

~,

o

"

"o.,

g
~
~

R
n

c,
~;

~

MODl!:LO N.' 4
_.Livro de registro dos convocados matriculados na Escola de

I

Nomes

N.o de ordem j

1

Data da matricula

I F. ·····································1
I

.

~+----I
c. '
I

Formato: 0,22

,

.'

2

Observações

,

,~

1

,"
fi

x 0,33

'

fi -

100 fôlhas.

8

MODltLO N.o 5

-e

Livro de. Registro de assentamentos dos convocados

-------------'

g

---------,-~---'----

~

N.O ...•..••••.•.•

Nome
Filiação, idade, naturalidade

Sinais carae tcnsücoa

e'

Observações

~

o

estado civil
Filho de
;'
Nasceu em
Natural de
Estado civil

I

.
.
.

Altura
Barba
Bôea
( Côr

',
0

Nariz

Profissão
Olhos

••••••••.••••••••••••

oabeloa : .

I

.
.

~ ............• \'

.

Rosto
Sinais Particulares
Vacinado?

1

]

1

.

0.0

•••

0'0

o"

•••••••••\

,

,'

•••••••••

,.1'--.~__~~~

Histórico da vida do etíracor .
Observações - Os livros terão duzentas fôlhas de 0,42 m de altura por -0,28 m de largura e no fim de cada livro ficarão
três fôlhas em branco para o índice alfabético,

2S

MODJ':LO N.' 6
Livro para registro em ordem cronológica da receita e despesa da socteãade

I

r

rl

1

I

Mensalidades

15

Recebido mensalidades sócios ns. 11, 21,

.

.

Donativos
Recebido do s6cio remido F. .

.

Móveis e utensílios
Pago pela compra de uma cadeira .;

.

Conservação' de estaauie
Pago a Amaral & Pimentel

17

I

r

31
1

Formato: 0,40

fi

x 0,26 m

I.

;

Saldo que passa para fevereiro

\ Saldo do mês n.p.

~

68,00

.

iil
150,00

150,00

.
"

954.00

.

1.274,00
954,00

Recebidas dos sócios 11, 29

.

6,00

.

15.00

1.274,00

Jóias

Recebida a .do sócio 88
Expediente

Pago a Vilas Boas & C.o .:
etc., etc
'"
100!ôlhas.

,.

.

8

g
~

1.000,00

Mensalidades

I
7

11

20,00

Donativos

5

I

Fevereiro

200.00

Recebido do sócio benemérito F. . ........•....
Artigos odra instrução
I 'Pago a Gomes & C., mesas para pontaria •.....

1

I

6,00

Recebido mensalidades sócios ns, 86,40 e 5.0 a 80.

\

I
l

~4

Mensalidades

16

Janeiro

il1

120,00

B

a
~

MODllLO N.' .7
Livro de registra dos balancetes mensais

enoíaaoe

ao Inspetor Regional

Balancete da receita e despesa desta sociedade no

NúmerOdo~

D

trímestre de 194.

scriminação

1
2

I

3
4

I,,

Despesa

Receita

doc~entos ~

Saldo quejpassou do trimestre anterior . _,
~
Importância das jóias de
sócios admitidos durante o
trimestre
,",
.
Importância das mensalidades dos sócios
.
Importância de' donativo do sócio remido
(F)

!

ª
8
~

Importância das taxas de inscrição para o concurso rea-l

5

Iízado a

e

-.

o

~

J

Importância paga a F
pelos trabalhos realizados'
para melhorar a linha de tiro ..
Importância remetida à Diretoria do Material Bélico para
pagamento de um cunhete de cartuchos de guerra
.
i
Etc., etc
;

7

8

Soma

..........................................................."'/

Saldo

.............................................................. 1

Cidade de

_

-

, em

de

~

é!

-

F

de 194 .
.

Tesoureiro
Formato 0,50 x 0,35 m N .B. -

100 fôlhas.

Os balancetes trimestrais que devem ser enviados ao Inspetor Regional obedecem a êste modêlo, tendo no

cabeçalho os dizeres determinados pelo art. 12 destas ínstru ções e o visto do presidente.

~

A'r.os no
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do alvo, ao ar livre ou protegido por
qualquer cobertura portátil.

l\IIODl':LO N.o S

Livrá de atas dos exames das diversas
Escolas

Formato: 0,22 m x 0,33 m -

50 fôlhaa.

INDICAÇÕES PARA A CONSTRUÇAO DÓS POLíGONOS DE '11:RO

1) O polígono de tiro' deverá
ter a largura de 20 metros, no mínimo.
e uma extensão suficiente para permitir o tiro à distância regulamentar de
400 metros.

2) - Sua construção será tanto mais
simples, rápida e econômica, quanto
mais inteligente fôr a escolha do terreno.
3) - 1!:sse deverá exigir o menor trabalho de movimento de terras e estará
situado em local afastado dos centros
habitados, onde não haja trânsito.
4) - Quando o local não oferecer
suficientes condições de segurança; serão construídas obras especiais para a
defesa da zona adjacente.
5) -

EXECUT~VO

O polígono terá em sua extre-

midade um' parabalas, natural ou artificial, de altura nunca inferior a 6 m,
junto ao qual será instalado o alvo com
um abrigo para o marcador.
6) - âase abrigo constará de uma
pequena trincheira, com as dimensões
do desenho anexo, revestida internamente com paredes de alvenaria e dispondo de meios que facilitem o escoamenta das águas pluviais.
7) - Para ocupar as posições correspondentes às diversas distâncias do
tiro! o atirador se deslocará ao longo' do
Polígono, estabelecendo seu pôsto sucessivamente a 150, 200 e 300 metros

8) Quando não fôr possível o deslocamento do atirador, o alvo ocupará.
então, posições intermediárias.

Nesse caso o
onerado pela
abrigos e mais
Os desvios dos
terais)' .

custo do polígono será
construção de outros
obras de defesa contra
projetis (parabalas la-

9) - O Estande será construído no"
ponto inicial do polígono e constará
de um simples pôsto de tiro ou terá
mais dependências, conforme as.neceesidades e recursos de cada' sociedade.
10) - Uma pequena instalação telefônica com emprêgo de aparelhos portáteis estabelecerá o melhor meio de
comunicação entre o marcador e o
pôstc do atirador.

11)
o polígono de tiro será de'
preferência orientado de modo que o
tiro 'se faça na direção N. S., a fim de
que o alvo receba uniformemente a
luz solar.

12) "- A arborização dos lados do
polígono, concorrendo para o seu' embelezamento, aumentará a segurança,
da zona adjacente, constituindo, muitas vêzes, um obstáculo ao desvio dos
orojetrs.
13~ O presente projeto, organizado para o caso de um terreno plano e
horizontal servirá de tipo. Nêle estão
indicaóas as partes essenciais que devem cor..s tituir um polígono de tiro.
E~í1 cana caso particular a configuração l' natureza do teh:eno aconselharão
as modttir ações que lhe serão introduzidas, com o intuito de tornar mais fácil e IT..enos dispendiosa a sua execnçãc.
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DECRETO N.' 19.695 DE 1 DE
.
OUTUBRO DE 1945

CAPíTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Aprova e manda executar novo Regu-

Art. 4.° Para execução dos serviços

lamento para a Diretoria do Ensino
Naval

a seu" cargo, a Díretoría do Ensino
Naval terá um Diretor, um Vice-Diretor, um Gabinete e quatro Divisões denominadas:

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a da Constituição, resolveaprovar e mandar executar, para a Diretoria do Ensino Naval, o Regulamento que a êste acompanha, assinado
pelo Vice-Almirante Henrique Aristi-

des Guilhem - Ministro de Estado dos
Negócios da Marinha.
Rio de Janeiro, 1 de 'outubro de 1945,
124.° da Independência. e 57.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

Regulamento para a Diretoria do
Ensino Naval, a que se refere o
Decreto n-v 1.9.695, de 1 de outubro de 1945.
CAPíTULO I
DOS FINS

Art .. 1.0 A Diretoria do Ensino Naval,
subordinada diretamente ao Ministro
da Marinha, é o órgão da Administra.çâo Naval destinado a elaboração do
Plano de Ensino da Marinha de Guerra, sua. regulamentação, execução e fiscalização.
Art. 2.° A Diretoria do Ensino Naval manterá íntima ligação com. o Es. tado Miüor da Armada e as demais Diretorias para assegurar, dentro da unidade de orientação indispensável ao
serviço naval, o máximo de enciencia
ao ensino.

Art. 3.° A Diretoria do Ensino Naval terá. sob sua orientação e fiscalização técnica, ou técnica e administrativa, conforme o caso, todos os cursos,
em terra e a bordo, destinados à preparação do pessoal militar da Marinha,
da ativa e da reserva, exceto os da
Escola de Guerra Naval.

1.a Divisão -

Planejamento
Execução
3.a Divisão - Contrôle
4.a. Divisão - Administração.
Art. 5.° As Divisões, que serão subdivididas em Seções, de acôrdo com as
necessidades 'do serviço, na forma do
Regimento Interno, terão as atribuições
especiais seguintes:
2.a Divisão -

a) a Divisão de Planejamento: estudar e estabelecer as normas de execução
do plane de ensino, consistindo em organizar padrões de qualificações para
seleção e acesso do pessoal; elaborar
programas para os cursos; estudar o
material de ensino a ser utilizado; escolher métodos de ensino; adotar provas de seleção e aproveitamento;
b) a Divisão de Execução: executar'
o plano de ensino que consistirá em
instalar e, equipar as Escolas; cumprir os programas adotados; aplicar os
métodos de ensino estabelecidos; realizar provas de seleção e de aproveitamento; enfim, promover o Iuncíonamenta regular dos cursos;
c) a Divisão de Contrôle: verificar a
efícíência do ensino, inspecionando os
cursos em funcionamento; fiscalizando, em colaboração com o Estado
Maior da Armada, os resultados práticos a bordo;
d) a Divisão de Administração: prover as necessidades normais do funcionamento da Diretoria que compreenderá a secretaria, arquivo, biblioteca,
serviço de intendência, conservação e
limpeza dos recintos.

CAPíTULO III
DO PESSOAL

Art. 6.° O Pessoal da Diretoria do
Ensino Naval -será o seguinte:
a) um Diretor Geral, Oficial General
da ativa, do Corpo da Armada;

ATOS
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b) um Vice-Diretor, Capitão 'de Mar
e Guerra, da ativa, do Corpo da Armada;
. c) quatro Chefes de Divisões. Oficiais Superiores, da ativa, do Corpo da

Armada;
d) tantos Oficiais Superiores ou Oapitâes Tenentes da ativa, da reserva.
ou reformados, quantos forem necessá..
rios à execução dos servlçosdas Seções;
e) um Ajudante de Ordens do Diretor, Capitão Tenente do Corpo da

Armada;
1) tantos auxiliares do CPSA e fun-

cionários civis quantos forem necessários aos serviços da Diretoria.
Art. 7.° AS nomeações e designações para servir na Diretoria do Ensino Naval processar-se-ão de acôrdc
com as normas constantes 'da legislação em vigor.

DECRETO N.' 19.696 - DE 1 DE
OUTUBRO DE 1945
Aprova e manda executar o Requlamente para as Escolas de A,prenaíeee Marinheiros.

O Presidente da República, usando
da atribuição que .the confere o artigo 74, .Ietra a, da Constituição: Resolve aprovar e mandar executar,
. para as Escolas "de Aprendizes Marinheiros" o Regulamento que a êste
acompanha, assinado pelo Vice-almi:rante 'Henrique Aristides Gutlhem Ministro de Estado dos Negócios da
Marinha.
O presente Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de
1945, 124:0 da Independência e 57.". da
República.

CAPíTULO IV

GETULIO ·Vt\RGAS.

Henrique A. Guilnem:

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8.° O Diretor do Ensino Naval
submeterá à aprovação do Ministro da
Marinha o Regimento Interno da Diretoria.
'

Regulamento para as Escolas de
Aprendizes Marinheiros, a que se
refere o Decreto n," 19.696, de :1
da outubro de 1S45.

.\rt.. 9.0 OS C'3.S0S omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Ministro da Marinha.

CAPíTULO I
DOS FINS

Art. 10. Revogam-se as disposições

em contrário.
CAPíTULO V
DISPOSIÇÕES TR~SITÓRIAS

Art. ,11. Enquanto não fôr baixado
o Regimento Interno, a fim de não
ser prejudicado o funcionamento normal dos serviços, a Diretoria do Ensino Naval irá sendo adaptada às disposições dêste Regulamento, por meio
de Instruções especiais expedidas pelo
Diretor.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1945,
Ministro da

Henrique A. Guiíhem,
Marinha.

Art. 1.0 As Escolas de Aprendizes
Marinheiros, são Estabelecimentos diretamente subordinados à Diretoria do
Ensino Naval e destinados ao preparo
de jovens para o serviço na Marinha
de Guerra.
Art. 2:° Compete ao essas Escolas
proporcionar de forma adequada e
padronizada:

I - Instrução propedêutica elementar;
l i - Preparação inicial técnico-profissional;
III - Instrução militar ajustada às
condições do serviço naval;
IV - Educação Física;
V - Educação moral e cívica.
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Seção V -

CAPíTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Seção I -

Da Estrutura das Escolas

Art. 3.° As Escolas de Aprendizes
Marinheiros

serão

constituídas

dos

seguintes órgãos:
I - Comando
II - Departamento Administrativo..
li! - Departamento Escolar.
Seção Il ~ Da Administração

Art. 4.° As Escolas terão seus serviços admínístratívqs regulados pela
legislação que rege o servíçc a bordo
dos navios da Armada e pela Organização' Interna Administrativa do Estabelecimento. Os assuntos rerercnrcs
à' educação e instrução dos alunos ficarão subordinados' às normas estaticIecidas pela Diretoria do Ensino Naval.
Seção III - Da Bâucaçãa e Ensino
Art. 5.° O programa das Escolas de
Aprendizes Marinheiros compreenderá;
I - o Ensino Propedêutíco _Elementar;
TI - a Instrução Profissional;
DI - a Formação Militar Naval;
IV - a Educação Física.
Art. 6.0 O desenvolvimento dos assuntos contidos nesse programa, assim
como as normas pedagógicas a serem
observadas na sua execução, constarão do Plano Geral .do Ensino, -elaborado pela Diretoria do Ensino Naval.
Seção LV -

Da Inscrição:

Art. 7.0 As inscrições para a matrícula nas Escolas serão feitas por íntermédio dos Comandos Navais, nas
repartições ou estabelecimentos que
êstes indicarem, dentro de suas jurisdições, nas épocas fixadas pela Diretoria do Ensino Naval.
Art. 8.0 Nenhum candidato será ínscrito sem provar;
. a) que é brasileiro;
b) que foi vacinado;
c) que ao terminar o curso escolar
terá, mais de 17 anos .e que ao se inscrever tem menos de 19 anos e,
d) que tem autorização irrevogável e
escrita de pais, tutor ou responsável
para verificar praça no Corpo do Pessoal Subalterno da Armada.

Da Matrícula

Art. g.o O número de vagas para a
matrícula em cada Escola será ífxc do
pelo Ministro da Marinha, mediante
proposta do Diretor do Ensino Naval.
Art. 10. 0 • Nenhum candidato será
admitido à matrtcula sem que:
a) seja submetido à inspeção de
saúde e julgado apto, fisicamente,
para o serviço da Armada e,
b) seja aprovado nos exames de habilitação intelectual e menta! estabelecidos pela Diretoria do. Ensino.
Parágrafo único. A inspeção de
saúde. e as provas de habilitação serão realizadas, de preferência, na própria localidade em que tiver sido feita
a inscrição do candidato e sempre de
conformidade com as instruções 01'ganízadas pelas Diretorias de Saúde
e do Ensino Naval.
Art. 11. A matrícula de Aprendizes
Marinheiros será concedida, pelos
Comandantes de Escolas, aos candidatos que tiverem satisfeito as condições estabelecidas no art. 10 e que
se apresentarem às Escolas ria data
determinada.
Seção VI - Do Curso Escolar
Art. 12. A duração do curso escolare o seu ccurrtc-no serão fixados
pela Diretoria do Ensino. de acôrdo
com o Plano Geral de Ensino.
Art. 13. O
aproveitamento'
dos
Aprendizes Marinheiros, durante o
curso, será verificado e 'julgado nu
rorma: estabelecida pela Diretoria do
Ensino Naval.
Seção VII -

Do reqime Disciplinar

Art. 14. Constituirão contravenções
disciplinares, para os Aprendizes Marmheíros, além das faltas própríamente escolares, as previstas no art. 2,0
do Regulamento Disciplinar para ao
Armada, adaptáveis à sua situação
e idade,
.
Art. 15. De acõrdo com a natureza
e círcunstânclae atenuantes .ou agravantes das, faltas cometidas, serão
aplicadas aos Aprendizes Marinheiros
as seguintes punições:
a) Repreensão simples;
z» Repreensão em' formatura;
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c) Serviço extraordinário;

d) Impedimento na Escola de um
a trtnta dias;
e)

Prísâo simples até 10 dias;

j)

Prisão rigorosa 'até 10 dias;
Exclusão da Escola.

g)

Seção VIII -

Do Cancelamento da
Matrícula

Art. 16. Terá a sua matricula cancelada e será eliminado da Escola o
Aprendiz Marinheiros que:
a) tiver má conduta habitual ou
praticar ato que o torne indigno da
carreira;
b) demonstrar falta de qualidades
julgadas necessárias ao exercício da
profissão;
'c) incidir em três punições de prlsão rigorosa;
d) faltar à Escola, sem licença, por
período superior a 8 dias;
. e) não conseguir as notas necessárias para aprovação no curso. escolar; e,
f) demonstrar não possuir suficíente' resistência física para o Serviço
da Armada.
§ 1. o. O cancelamento da matrícula dependerá: d eautorização do
Diretor do Ensino N aval, mediante
proposta justificada' dos Comandantes das Escolas, nos casos de íneidêncía nas alíneas a e b; de têrmo de
inspeção de saúde, no caso da alínea
J. e de simples comunicação nos dem-t- casos.
§ 2.°. No caso de incidência na altnea e será permitida, a critério da
Diretoria do Ensino Naval, a repetição de curso ao Aprendiz que, não
tendo conseguido aprovação em matérias do ensino propedêutdco, houver,
entretanto, alcançado aprovação no
ensino profíssíonal e na educação nsíca, a par de haver revelado aptidão
para a profissão e boa .conduta..

CAPíTULO ITI
DO PESSOAL

Art.. 17. O Comando das Escolas
será exercido por Oficial Superior da
ativa, do Corpo de Oficiais da Armada.

EXECUTIVO

Art. 18. -Os serviços das Escolas serão desempenhados por oficiais, suboficlaís, praças e. civis, em número
fixado pelas lotações dêsses eatabelectmentos.
Art. 19. O ensino propedêutico elementar será ministrado por professores civis, contratados, diplomados por
qualquer Escola Normal ou de Ensino
Superior Oficial do Pais, ou com tirocínio de magistério similar, devidamente comprovado.
Art. 20. A instrução proríssíonal
será ministrada pelos oficiais, subofíciais e praças que forem designados
para servir nesses estabelecimentos.
Art. 21. O ensino de Formação
Militar Naval será ministrado por professores civis, por oficiais e aubofíoíaís designados para servir nesses
estabelecimentos.
Art. 22. A educação física será
dada pelos Monitores dessa especialidade, dentro das diretrizes adotadas
na Marinha, e sob contrôle do médico da Escola.
Art. 23. As nomeações ~ designações para servir nas Escolas de Aprendizes processar-se-ão de acôrdo com
ar. normas constantes da .legfslaçâo
em vigor.
CAPíTULO· IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 24. Os Aprendizes Marmheíros usarão os uniformes estabelecidos
no Plano de Uniformes para a Marinha de Guerra.
Art. 25. Os Aprendizes Marinheiros
perceberão os vencimentos que lhe
competirem por lei.
Art. 26. O período de curso escolar
não será considerado como tempo de
serviço militar, para efeitos de Quitação com o mesmo serviço.
Art. 27. Os Comandantes das Escolas de Aprendizes submeterão à
aprovação do Diretor do Ensino, a'
Organização Interna Administrativa
das respectivas Escolas.
Art. 28. Os casos omissos neste. Regulame-r-o serão resolvidos pelo Ministro da Marinha.
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CAPíTULO V
DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS

Art. 29. Enquanto

existirem

na

atividade oficiais do Quadro de Pro-

fessores do Ensino Elementar, em extinção, poderão êles ser designados
para as funções a que se refere o
artigo 19.
Rio d" Janeiro, 1 de outubro de
19'15. Henrique. A. Guilnem, Mi-

nistro da Marinha.
DECRETO N.' 19.697 - DE 1 DE
OUTUBRO DE 1945
Aprova projeto e orçamento. para a
construção do primeiro trecho da ligação ferroviária Lima Duarte a
Bom Jardim.

O Presidente da República, usando
de atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância de
crs 53.001. 825,20 (cinqüenta e três
milhões mil e oitocentos e vinte e
cinco cruzeiros e vinte centavos), que
com êste baixam, rubricados pelo Direter Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, para a construção do primeiro trecho da ligação
ferroviária Lima Duarte a Bom Jardim, entre os quilômetros O e 25..
'Rio de Janeiro, 1 de outubro de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima..
DECRETO N.' 19.698 - DE IDE
OUTUBRO DE 1945
Declara de utilidade pública, para desapropriação, duas áreas de terrenos
e respectivas benfeitorias necessárias
à construção da Vila Ferroviária,
em Cacequi, Estado do Rio Grande
do Sul.

O Presidente dá República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, ~etra a, da Constituição, e ue
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acôrdo com o Decreto-lei n.? 3.365, de
21 de junho de 1941, decreta:
Artigo único. São declarados de utilidade pública, para desapropriação
pela Viação Férrea _Federal do - Rio
Grande, do Sul, duas áreas de terreno,
sendo uma com 6.238 metros quadrados e outra -com benfeitorias, medindo 3.608 metros quadrados, indicadas
na planta que a êste acompanha, rubricada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de
Ferro, necessárias à construção dá
"Vila Perroviáría" em Oacequí Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de
1945, 124,° da Independência e 57,° da
República.

.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Limà.

DECRETO N.'.19.699 - DE 1 DE
OUTUBRO DE 1945
Aprova projeto e' orçamento da variante de Pedras Altas, da Viação
Férrea Federal do Rio Grande do
Sul.

o Presidente da República,' usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e orçamento, na importância
de Cr$ 81.111.032,00 (oitenta e um
milhões cento e onze mil e trinta e
dois cruzeiros), que a êste acompanham, rubricados pelo Diretor Geral
do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, relativos à construção
da variante de Pedras Altas, entre os
quilômetros 349,470 e 462,024 (Estação
de Herval) , da linha Bagé-Rlo Grande, da Viação Férrea Federal do Rio
Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de .
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DE l·DE
1945

Declara de utilidade pública, para desapropriação,. terreno necessário a
obras" da defesa nacional, em touro,
Recite, Pernambuco, e dá outras
providências.

o Presidente da' República, usando
da atríbuiçâo : que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de
acôrdo com o art. 6.°, combinado com
o art. 5.°, letras a, b e n, do Decretolei n.? 3.365, .de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 11: declarado de utilidade'
pública, para desaproprtaçãc- - i terreno, inclusive benfeitorias que .nêla
existirem, situado nas proxtmídades
da Base Aérea de Ibura, Recite, Estado de Pernambuco, pertencente ao Senhor Leão Díníz .de Souza Leão 'ou a
sucessores, . com â
seus herdeiros
área de .133.780,38 metros quadrados,
tudo conforme consta do processo protocolado na Diretoria de Obras do Ministério da Aeronáutica sob número
00-2.347-45, no qual se encontram as
plantas respectdvaa.
Art. 2.° Fica declarada de servidão
pública a faixa de terra de 901,22 metros de extensão por 6,00 metros de
largura, constituída pela estrada de
rodagem preparada em terras do Sr.
Leão Diniz de Sousa Leão e outros,
para o acesso aos terrenos ora desapropriados .
Art. 3.° Destina-se .êsse terreno a
instalações militares.
Art. 4.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar a presente desapropriação, na forma do artigo 10 do Decreto-lei n.? 3.365, de 21
de junho de 1941.

ou

Art. 5.° A despesa correrá parte à
conta do Inciso V do crédito aberto
pelo Decreto-lei n.« ,5.609-A, de 22 de
junho de 1943, revigorado para o corrente exercício pelo de n,v 7. 220-A, de
4 de janeiro de 1945, e parte à conta
do Decreto-lei n.v 6.967-A, de 17 de,
outubro de 1944, revigorado para 1945
pelo de n.c 7.059-A, de 21 de novembro de 1944.

" Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio, de Janeiro, 1 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

Joaquim Pedro Salgado Filho

DECRETO N.' 19.701 - DE 1 DE
OUTUBRO DE 1945
Declara de utilidade pública, para desapropriação, terrenos, em Belém,
Estado do Pará.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o .artigo 74, letra a) da Constituição, e de
acôrdo com o art. 6.°, combinado com
o art. 5.°, letras a, d e ç , do Decretolei n.c 3:.365, de 21 de 'junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 São declarados de utilidade pública, para desapropriação, os
terrenos, inclusive benfeitorias nêles
existentes, situados à Avenida Tito
Franco ns. 1.766 e 1.674, com as áreas
de 15.142,00 m2 e 36.410,00 mâ, ava-.
Iíados em Cr$ 75,000,00 e Oi-S 30.000,00,
pertencentes, respectivamente, aos Srs.
Valdomiro de Assis Segura e Samuel
Mac Dowell ou seus herdeiros ou sucessores, necessários à ampliação das
instalações do Hospital de Aeronáutica de Belém, tudo de' acôrdo com o
Processe n.o DQ-2. 856-45, da Diretoria de' Obras de Ministério da Aeronáutica.
'
Art.. 2.° A despesa com a presente
desapropriação correrá por conta da
subconsignaçào 04/04 do crédito aberto pelo Decreto-lei n.c 7.213, de 30 de
dezembro de 1944.
Art. 3.° Fica o Ministério da Aéronáutica autorizado a efetivar a presente desapropriação,' na forma do artigo 10 de Decreto-lei n.v 3.365, de 21
de junho de 1941.
Art. 4.° ítste Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as' disposições em contrário.
Rio de' Janeiro, 1 de outubro de
1945', 124.°da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

Joaquim Pedro Salgado Filho
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DECRE;TO N.' 19. 702 ~ DE 1 DE
.OUTUBRO DE 1945

DECRETO N.g 19.704 - DE 2 DE'
OUTUBRO D~ 1945

Suprime cargos extintos.

Autoriza a transferência a "Docas e
Põrto de Caravelas S. A." do coatrato celebrado cQ'n?, José Nunes da'
Silva para execução, uso e gôzo das
obras e o aparelhamento' no Pôrto
de Caravelas, no Estado da Bahia •.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74.
letra a, 'da Constituição, e nos têrmos
do art. 1.0, alinean, do Decreto-lei número 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. L° Ficam 'suprimidos sete (7)
cargos da classe E da carreira de operário de aviação do Quadro Suplementar do Míntstérior'da Aeronáutica,

vagos em vtrtude das promoções de
Alfredo de Almeida, Antônio José Gato, .tcão Pompílio da Conceição, Leônidas de Castro Jesus, Manuel Júlio

Mendes, Mauro Ribeiro e Paulo José
Pereira -das Neves, ficando sem apli-

cação a dotação correspondente.
Rio de Janeiro, em 1 de outubro de
1945, 124.° da Independência
República.

e 57.

0

da

GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho,

DECRETO N.O 19. 703

~

DE 1 DE

OUTUBRO DE 1945
Suprime cargos extintos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lheconfere o art. 74,
letra' a, da Constituição, e nos têrmos
do art. 1.0, alínea n, do Decreto..lei número 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta;
.
Ficam suprimidos três (3)
cargos da classe C da carreira de- Servente do Quadró Suplementar do Míuístérto da Aeronáutica, vagos ém -vírtude das promoções de Argemiro Ni-:
colau de Macedo, João Pedro dos Santos e Joaquim Silvino de Albuquerque,
ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 1.0

Rio de Janeiro, em 1 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
ÇoETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho,

CoL de Leis -

VaI. -

VIU

O Presidente da República, atendendo' ao que requereu "Docas e Pôrto
de .Oaravelas S. A." pelo seu Diretor
Presidente, conforme consta do processe n.c 19.601 de 1945, do Departamenta de -Adrmnístraçâo do Ministé-

rio da Viação e Obras Públicas, e
usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra a, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 E' autorizada a transferên-'
cia a "Docas e Pôrto de Caravelas' S.
. Anônima". do contrato celebrado com
José Nunes da Silva, em virtude dos
Decretos ns. 80 e 400 de 11 de março
e 31 de outubro de 1925. para a execução, uso e gôzo das obras e o anarelharnento do Pôrto de oaravetas," no
Estado da Bahia. cujo inicio e conefusão foram prorrogados pelos Deeretos ne 11.294 de 11 de janeiro de
1943 e 16.391 de 21 de .agôsto de
1941.

\

Art. 2.° Revogam-se' as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 2 .de outubro de
1945. 1-24.° dá Independência
57,0
da República.

e

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N." 19.705

~

DE

2 DE OUTUBRO DE 1945
Suprime uma função na Tabela Numérica Suplementar de Extramusiienirio-mensalista da Escola Industrial
de João Pessoa.

O Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimida uma função de Professor do Ensino Industrial
(Português), referência XVI, da Tabela Numérica Suplementar de Extra-

!El. 3
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numerário-mensalista da Escola Industrial de João Pessoa da Divisão de
Ensino Industrial do .Departamento
Nacional de Educação, do Ministério
da Educação e Saúde, vaga em virtude da dispensa de Castorma de Menezes Barros, ficando sem aplicação a
dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
contrário.
Rio de Janeiro, 2 de outubro. de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

em

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema

DECRETO NY 19.706, DE 3.DE
OUTUBRO DE 1945
Outorga à Companhia 'Hiâro Elétrica
do São Francisco concessão para
aprooeitoanen:-: progressivo de energia hidráulica do rio São Francisco,
no trecho compreendido entre Juazeiro e pú·anhas,. e dá outraspro»idéncias.

o Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e nos têrmos
do art. 150 do Código de .Aguas (Decreto n.c 24.643, de 10 de julho de
1934), decreta:
Art. 1.° - Respeitados os direitos
de terceiros, anteriormente adquiridos,
ficam outorgadas à Companhia .HidrúElétricado São Francisco (C.: H.
E. S. 'fi'.):
L 'Autorização para funcionar como
emprêsa de energia hidráulica de acordo com o Decreto-lei n.c 938, de 8
de dezembro de 1938.
lI. Concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidrálíca do
rio São Francisco, no trecho compreendido entre Juazeiro e-Piranhas ..
~ 1.0 O
aproveitamento ímcial
será realizado no trecho em que se
acha localizada a Cachoeira de Paulo
Afonso.
§ 2.° ~. A potência do aproveitamento inicial, bem como as das ampliações futuras, serão ríxadas pelo Ministro da Agricultura, na ocasião de. aprovação dos projetos." ,

Arh. 2.° ~ O aproveitamento destina-se ao fornecimento de energia elétrica, em alta tensão aos concessionários de serviço público na zona
compreendida dentro de uma circunferência de quatrocentos e cinqüenta
. (450 km) de raio, tendo como centro
a usina a ser construída para o aproveitamento inicial.
Parágrafo único - A zona de operação de que trata êste artigo poderá
ser restringida ou ampliada a juizo do
Govêrno.
Art. 3.° ~ Sob pena de caducidade
do presente título, a concessionária
obriga-se a:
r. Registrá-lona Divisão de Aguas
dentro de trinta (30) dias após a sua
publicação.
II. Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de sessenta (60) dias, contados da data em
que fôr publicada a aprovação da-respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
lII. Apresentar o mesmo contra te
à Dívisáo . de Águas, para os fins de
registro, dentro dos sessenta (60) dias
que se seguirem ao seu registro no
Tribunal de Contas.
IV. Apresentar,. em três (3) vias, à
referida Divisão de Águas, dentro do
prazç de um (1) ano, contado da' data
do registro do presente decreto, e em
relação ao àproveltamerrto- Inicial:
a)
dados sôbre o regime do curso
dágua a aproveitar. principalmente os
relativos à descarga de estiagem e à
de cheia, bem como à variação do nível de água a montante e a' jusantc
da fonte de energia a ser utilizada;
b)
planja, em escala razoável, da
área onde se fará o aproveitamento
de energia, abrangendo a parteatingtda pelo remanso da barragem, o
perfil do rio a montante e a jus ante
do local do aproveitamento;
c) método de cálculo da barragem,
projeto, épura, justificação do tipo
adotado; dados geológicos relativos ao
terreno em que será construída a barragem, cálculo e dimensionamento das
comportas, adufas, tomada de água,
canal de derivação, seções longitudinais e transversais, orçamento; disposições que assegurem a conservação
e a livre circulação dos 'peixes;

ATOS DO

P~DER.

d)
conduto forçado, cálculo e justificação do tipo adotado, planta e periil com tôdas as indicações necessárias e observância das escalas seguintes: para as plantas, um por duzentos 0/200), para os perfís, horizontal,
úmpor 'duzentos 0/200); e vertical,
um por cem (1/100), cálculo 'e desenho dó assentamento e fixação dos blocos de ancoragem, orçamento;
e)
edifício da usina; cálculo, projeto e orçamento; turbina, justifica:"
ção do tipo adotado, seu rendimento
em cargas diferentes, em múltiplos de
1/4 ou 1/8, até plena carga.; característicos de seu regulador e aparelhos
de medíçào ; dese11110 da turbina, tempo de fechamento, canal de ft:ga; etc.;
orçamentos respectivos;
f)
geradores: justificação do tipo
adotado; potência, tensão, fator de
potência, rendimentos em cargas díferentes em múltiplos de 1/4 ou 1/8
até plena carga, respectivamente cas

o
07; COS 0
o ::::11; freqüência de 50

0,8 ,e

aos

ciclos, variação de tensão, rendimento, acoplamento; queda de tensão de curto circuito dos geradores, GD2 do grupo gerador; esquema das ligações; orçamentos;
g) -indicação dos aparelhos montáveis fora 'dos painéis, de alta, tensão,
antes e depois das barras gerais,' isoladores, chaves, interruptores, transformadores de corrente e de tensão,
cabos, barras de segurança, seus dísposttívoaencre- si e as paredes;
h)
transformadores: as mesmas
exigências feitas quanto aos geradores;
i)
esquema das 'ligações, indicação
da linha de alta tensão e de transmissão, para-raios, bobinas de choque, cálculo mecânico e elétrico da
linha de transmissão com o fator dê
potência igual a 0,8, sua perda: de potência, tensão na partida e ria chegada; distância entre condutores, projeto dos postos; projeto da linha de
transmissão, que deverá ser acompanhado de mapa da região, em escala
razoável e com detalhes, orçamento;
1) memorial justificativo, incluindo
orçamento global e detalhado de tôdas
as partes do projeto,' bem como das
desapropriações a fazer.
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V. Obedecer, em todóa os projetos;
as prescrições de ordem cécníca determinadas pela Divisão de Aguas do Departamento Nacional da Produção Mineral ..
Parágrafo único - Os prazos a que
se refere este artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de .éguas ..
Art. 4.° - A minuta de contrato disciplinar 'desta concessão será preparada pela Divisão de águas do Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art , 5.0 -

A presente concessão vi-

gerará pelo prazo de cinqüenta (50)

anoa.. contados da. cata 6.0 registro do'
rospectívo contrato na Divisão de
Aguaa.
Art. 6.° -----' a capital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrimônio da concessão, em função da indústria, concorrendo, direta ou indiretamente, para e. produção, transmissão, transformação e distribuição de
energia elétrica.
Art. 7.° ~As tabelas de preços de
energia serão fixadas pela Divisão. de
Águas, no momento oporturw,' e trícnalmente revistas de acõrdê com o
disposto no art.
180 do Código de
Águas ..
Art. 8.° - Para a manutenção da
Integridade do patrimônio a cue se
refere o art. 6.° do presente decreto,
Gerá criada uma reserva, que proverá
às renovações por depreciações determinadas por usura ou impostas por
acidentes.
Parágrafo único - A constituição
dessa reserva, que se denominará "reserva de' renovação", será realizada por
cotas especíaes, que incidirão sôbre
8.8 tarifas, sob forma de percentagem.
Estas cotas serão determinadas tendoS8em vista a duração média do material a cuja renovação dita reserva
ter áque atender, podendo ser modificadas, trienalmente, na época da . 1'8visão das tarifas.
Art. 9.° - Pindo o prazo da concessão, o patrimônio desta, constrtuí-"
do na forma do art. 6.°, será incorporado ao Patrimônio da União, sendo
a concessionária indenizada, de seu
investimento ainda não amortizado, na
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base do custo histórico, deduzida a reserva de renovação, a que -se refere o
parágrafo único do artigo anterior.

Art. 10 - A concessicnárta gozará,
desde a data do registro a que se 'refere o art. 5.° e enquanto vigorar esta
concessão, dos favores constantes do
Código de Águas e das leis especiais
sôbre a matéria.
Art. 11 - Fica a Companhia Hi-.
dro Elétrica do São Francisco autorizada, dentro "da zona de operação a
que se refere o artigo anterior '8.:
I. Encampar .nos tênues dos artigos lá! e, alínea b e 10'7 do Código de
Águas (Decreto n.024. 643, de 10 de
julho' de 1:334). e mediante aprovação do Govêrno da União, as instalações de producâo, transformação,
ta-anamíssão e distribuição, julgadas
siecessárlas ou convenientes 2,0 estabclecimento ele um sistema racional
de fornecimento de. energia.
H. Explorar diretamente a distríbuíçãc de energia elétrica.
Parágrafo único A Companhia
Hldro Elétrica do São Francisco terá
preferência para . os aproveitamentos
energia hidráulica que forem requeridos ~na bacia do rio São Pran-

de

CISCO.

Art. 12 ---'- O presente decreto entrará em vigor na da ta de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

.taneiro, 3 de outubro de
124.° da Independência e 57.° da

Rio de
19~.5,

República.
GETULIO VARGi\S.

Apolonio Sales,

DECRETO N.o 19.707 -

DE 3 DE

OUTUBRO DE 19'1:.5

Torna sem efeito o Decreto n.o 8. G34,
'àe 29 de .iomeirc de 1942.

O Presidente da República, usando
da atrlbuíção que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.» 1.935,
de 29 de janeiro de 1940 Wódigo de
Minas) , decreta:
Art. 1.0 Fica sem efeito o Decreto
número oito mil seiscentos e trinta e
quatro (8.634) ,de vinte e nove (29)

EXE.CUTlVO

de janeiro ele mil novecentos e qua-;
renta ,e· dois (1942), que autorizou o
. cidadão brasileiro Pedro -de Queirós
Lima 'a. pesquisar turfa numa área
de duzentos e quarenta e sete hectares (247 ha) , situada no lugar denominado Fazenda São 'I'íago, município. de Saquarema, Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em: contrário.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de
1945, 124.° ela Independência' e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales'

DECRETO N.o 19 .708 ~ DE 3 DE
OUTUBEO DE 194.5
Retífica o Decreto n.o 15.644, de 24
de maio de 1944
.

o Presidente da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constátuiçâo e DOS
termos do Decreto-lei n.c 1..9-35, ele
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art , 1.0 Pica alterado o artigo primeiro (1.0) do Decreto número quinze
mil seíseentos e quarenta e quatro
05.(44), de vinte e quatro (24) de
maio de mil novecentos e quarenta e
quatro OD44) , que autorizou o cidadão brasileiro Armntas Jacques de
Morais a lavrar jazida de minério de
ferro e associados, o qual passa a ter
a 'seguinte redação: Fica autortsada a
Companhia Aços Especiais Itabíra,
concessionária do. decreto citado, a
lavrai' jazida de mínérto de ferro e
associados, localizada nos lugares denominados Esmeril, Periquito e Pombal, distrito e município de Presiden-.
te Vargas, numa área de quatrocentos e setenta e-um hectares (471 ha),
definida por um polígono que tem um
vértice situado à distância de dois
mil setecentos e .cinqüenta e um me.tros é setenta centímetros (2.751,70m) ,
no rumo quinze graus e quarenta e
dois minutos sudoeste 05° 42' SW), de
um marco de peroba cravado na confluência dos córregos Paciência e da
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penha, à margem direita dêsté últímo; e os lados, a partár dôssc vértiée com os seguintes comprimentos
e rumos:' trezentos e noventa metros
(390 m) , vinte graus e trinta e dois
minutos sudoeste (.20° 32' SW); quinhentos e noventa metros (590 rm ,
quarenta e quatro graus e. trmta:e três
minutos sudoeste (<.14° 3W SW); quatrocentos e quarenta e um metros e
sessenta e- dois -centímetros (441,62 nn ,
trinta e sete gr2,us e quarenta - e dois
minutos sudeste (37 0 42' SE); quinhentos' e oitenta e um metros e quntorze centímetros (581,15 m) , cinqüenta e sete minutos sudoeste (57'
SVl); setecentos e setenta e cinco
metros e noventa e seis centímetros
(775,96 mr , setenta e seis graus e vinte e nove minutos noroeste (76° 29'
NW) ; oitocentos e sete' metros
(807 m) , sessenta e um graus e dez
minutos sudoeste ({HO 10' S'lv); auzentos e trinta e sete metros e oitenta. e sete centímetros (237,87 m) , oitenta c cinco gl'3.US e trinta minutos
noroeste (35°'..3 0' NW); duzentas e oitenta e quatro metros e quinze centtmetros (284,15 m) , sessenta e nove
graus e cinqüenta e oito minutos noroeste (69° 58' NW) '; trezentos:e qua ..
renta e cinco metros (345 mj , dez
graus e doze minutos nordeste (10° 12'
-NE); duzentos e vinte e deis metros
(222 m) , setenta e um graus e quatro minutos nordeste <71° 4' NE); trezentos e noventa e neve metros e setenta e cinco centímetros (399,75 m) ,
trinta e seis graus e nove minutos
nordeste (36° O' NE); trezentos e onze
metros .e oitenta e três centímetros
(311,83 m) , onze graus e cinqüenta e
um minutos noroeste (11° 51' N'VV:';
seiscentos e onze metros e noventa e
dois centímetros (611,92 m) , oito graus
e trinta e sete minutos nordeste
(8° 37' NE); quatrocentos e cinqüenta
metros e vinte e três centímetros
'. (450,23 m) , sessenta e oito graus e
quatorze minutos noroeste (68° 14'
NW); duzentos e quinze metros e dez
centímetros (215,10 m) , vinte graus e
quarenta e cinco minutos noroeste
(20° 45' NW); duzentos e trinta e seis
metros (236 mj , dezoito graus e quarenta e um minutos nordeste (18° 41'

NE); .noventa e sete metros. e cínqüenta centímetros (97,50 m) , vinte e
sete ~Taus e, ~rinta e .oito minutos
noroeste (27° 33' NW); cento e quatro
metros e noventa c cinco centímetros,
(104,95 fi), setenta e cinco graus e
cinqüenta e dois minutos noroeste
(75° 52' NW); cento e .dezessete metros e cinqüenta e cinco centímetros
(117,55 rm , quatorze graus e doze minutos nordeste (14° 12' NE); seíscentos e noventa e um metros e sessenta
e dois centímetros (691,62 m) , vinte
e sete graus e trinta e oito mínutos
noroeste (2~'0 33' NVn; duzentos e setenta e três metros e quarenta e quatro centímetros (27~,44:r.i1), trinta e
nove graus e dezesseis minutos. nordeste (3Do 1ô'NE); duzentos e trinta
metros (230 m) , quarenta graus e vin-"
te "e seis minutos noroeste (40° 28'
NW); dois mil novecentos e sessenta
e oito metros e noventa, e seis centímetros (2.968,5'8 1l1), cinqüenta e quatro graus e quarenta e um minutos
sudeste (54 0 41' SE) .
Art. 2.° Picam mantidas. as demais
dísposíçóes dos artigos do referido decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art, ,3.° A presente retificação do
decreto fica sujeita ao pagamento da
taxa de seiscentos e quarenta cruaeírcs (q'$ 640,00) relativa, ao aumcnto da área verificado.
Art. 4.0 Revogam-se as disposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de
da Independência e 57.°

15'45, 124.°

da República.
GETULIO

V ARGl\S.

Apolônio Sales,

DECRETO N.o 19.709 - DE 3 DE
OUTUBRO DE 1945
Retifica" o Decreto n.o 15.645, de 24 de
maio de 1944

O Presidente- da República, usando
daatr!.buição que lhe confere o artigo 74, letra a" da Constdtuiçào e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985. de 29
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vecentos e sessenta e oito metros e
noventa e seis centímetros (2.968,96 m) ,
cinqüenta e quatro graus e quarenta
Art. 1.0 Fica alterado o artigo prte um minutos noroeste (54 0 41' NW);
meíro (1,0) do Decreto número quinze
duzentos e vinte e oito metros e quamil seiscentos e quarenta e cinco
renta centímetros (228,40- m) " quatro
(15.645), de vinte e .quatro (24) de
graus e vinte e seis minutos. noroesmaio' de mil novecentos e quarenta- e
te (4 0 ·26' NW); quinhentos e nove
quatro (1944), que autorizou o cidadão
metros (509 m) , vinte e quatro graus
brasileiro Amintas .Jacques de Morais
e vinte e seis minutos noroeste (24 0
a lavrar jazida de minério de ferro e
26' NW); Quatrocentos e quarenta ~
associados, o qual passa a ter a sequatro metros e cinqüenta centímeguinteredação: Fica. autorizada a
tros (444,50 m) , dezessete graus e 'vinCompanhia Aços Especiais Jtabíra, ·tee seis minutos noroeste (170 . 2 6 '
concessionária do decreto citado, a la- NW); mil duzentos e oitenta metros
vrar jazidas de minério de ferro -e as(1.280 mr , oitenta e dois graus e
sociados localizadas nos lugares denoquarenta e quatro minutos sudoeste
minados Carolina, Onça, Camarmha;
(82 0 44' W,J[); quinhentos e setentaParedão, Círmo, Chacrtnha, Píssarrâc,
e oito metros e vinte centímetros
Paciência e Penha, distrito e municí(578',20 m) , quatorze graus e quarenpio de Presidente Vargas, Estado de
ta e quatro minutos nordeste (14 0 44'
Minas Gerais, numa área de quatroNE); quatrocentos e 'noventa e seis
centos e vinte e três hectares .e quametros (496 mi , setenta e um graus
renta e sete -ares (423,47 ne.i , -definida
e nove minutos nordeste (71 0 9' NE);
por' um polígono que tem um vértice
seiscentos e sessenta metros e quacoincidindo com um marco de peroba
renta centímetros (660,40 m) , 'oitenta
cravado na confluência dos córregos
e quatro graus e vinte e quatro míPaciência e da Penha, na margem dinutos nordeste (84° 24' NE); duzentos
reita dêste último, _e os lados, a partir e trinta metros (230 fi), quinze graus
dêsse vértice, com os seguintes come trinta e seis minutos sudeste - (150
primentos e rumos: quatrocentos e
36' SE) ; duzentos metros (200 m) • ses~
noventa e cinco metros e quarenta e senta e oito graus e trinta e seis midois centímetros (495,42 m) , quarenta nutos sudeste (68° 36' SE); seiscentos
e oito graus evcíuqüenta e dois mí-' e dezessete metros (617 rrn , quarenta
nutos sudoeste (48 0 52' SW) ; quinhene um graus e seis minutos sudeste
tos e setenta e quatro metros e cin(41 0 6' SE); duzentos e quinze metros
qüenta e três centímetros (574,53 mi , (215 m) , sessenta e seis graus e trinsete graus e doze minutos sudoeste
ta e seis minutos' sudeste (66° 36' SE) :
(7 0 12' SVV); quatrocentos e noventa
seiscentos e noventa metros (690 m) ,
e dois metros e noventa centímetros
sete graus e trinta e seis minutos
(492,90 m) ; quarenta e quatro graus e
sudeste (70 36' SE) ;. novecentos e sescinqüenta e sete minutos sudoeste
senta e três metros (963 rm, vinte e
três graus e trtnta e nove minutos
(44 0 57' 'SW); quatrocentos e setenta
e quatro metros e :quarenta e cinco
sudeste (23 0 _39' SE); quinhentos e
centímetros (474,45 m) , trinta e sete
trinta metros e setenta centímetros
graus e doze minutos sudoeste (37 0 12'
(530,70 m) , quarenta e um graus e
S"VV); quatrocentos rersetenta e cinco
vinte e um minutos nordeste (41 0 21'
metros e vinte ,e quatro centímetros NE); quatrocentos e sessenta e cinco
metros e quarenta centímetros .....
(475,24 m) , quarenta e quatro graus
(465,40 m) , doze graus e vinte e dois,
. e dezoito minutos sudeste (44° 13'
SE); trezentos e quarenta e sete meminutos noroeste (12° 22' NW): dutros e quarenta e dois centímetros
zentos e noventa e seis metros e cin(M7,42 mj , quarenta e oito graus e
qüenta centímetros (296;50' rm , setenta
e oito graus e trinta e oito minutos
vinte e sete minutos sudoeste (48 0 27'
nordeste (78° 38' NE); trezentos e
$W); quinhentos e vinte e seis mecinco metros (305 m) , trinta e três
tros e sessenta e dois centímetros
(526,62 m) , trinta graus e três mínugraus e vinte. e dois minutos sudeste
tos sudeste (30° 3' SE); dois mil no(33 0 22' SE); trezentos e quinze mede janeiro de .1940 (Código de Minas),
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processo do Serviço de Comunicações
tros (315 m) , sessenta e seis graus e
do Ministério da Agricultura n.c 27.529,
vinte e dois minutos sudeste (66° 22'
de 12 de julho de 1943, decreta:
SE); seiscentos e quarenta e um metrose vinte centímetros (641,20 m) ,
Art. 1.0 Fica declarada caduca a
dezessete graus e nove minutos riorautorização conferida. a Aristófanes
deste (17° 9' NE); quatrocentos mePemandes da Silva pelo Decreto nútros (400 m) , oito graus 'e vinte e mero treze mil trezentos -;, cinqüenta
cinco minutos nordeste (8° 25' NE),;
e nove (13.359), de nove (9) de seQ.uzentos e cinqüenta e sete metros
tembro de mil novecentos e quarenta
(257 m) , onze graus e trinta e _cinco
e três (1943), e referente a scheelita
minutos noroeste (1}O 35' NW);, treeassociados no lugar denominado Mazentos e quarenta e cinco metros e
zagâo, distrito de São-Rafael, municícinqüenta e cinco centímetros ...
pio de Santana-da-Matos, Estado do
;345,55 m) , setenta e seis graus e
Rio-Grande-do-Norte.
cinqüenta minutos nordeste (76° 50'
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em
NE); cento e cinqüenta e nove mevigor na data de sua publicação.
tros e oitenta e cinco centímetros,
Art. 3.° Revogam-se as disposições
. (159,85 m) , quatro graus e cinqüenta
em contrário.
tO oito minutos riordeste (4° 58' NE);
Rio de Janeiro, 3 de outubro de
seiscentos e trinta e cinco metros
1945, 124.° da Independência e 57.° da
(635 m) . setenta e sete graus e trinta
República.
e dois minutos sudeste (77° 32' SE) ;
duzentos e setenta e cinco metros e
GETULIO VARGAS.
dezoito centímetros (275,18 mi , sete
Apolônio Sales.
graus e quarenta eum minutos sudeste (7° 4+' SE).
0

o

0 ••

_

Arb. 2.° Ficam mantidas as demais
disposições dos artigos do referido decreto, que passam a fazer parte inte'grante do presente.
'
Ar·L 3.° A presente retificação de
decreto fica sujeita ao pagamento da
taxa de duzentos e quarenta cruzeiros
(Cr$ 240:00), relativa ao aumento da
área verificado.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

DECRETO N.o 19.711 ..:..... DE 3 DE.
OUTUBRO DE 1945
Renova o Decreto n.o 11.685, de 18 de
janeiro de 1940

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei rí.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Oódígo de Minas), decreta:

Art. 1.? Fica renovada a autorizacão conferida ao cidadão brasileiro
Joaquim Antunes Ribeiro pelo Decre'to número onze mil seiscentos e oiGETULIO VARG/lS.
tenta e cinco (Ll . 68,5), de dezoito
(18) de janeiro de mil novecentos e
Apolonio Sales.
quarenta (1940), para pesquisar ouro
e arsênico numa área de quarenta hecteres (40 ha) , situada na fazenda Béla
DECRETO'N.o 19.710 - DE 3 DE
Vista, distrito de Moeda. município de
OUTUBRO DE 1945
Belo Vale, Estado de Minas Gerais,
e delimitada por um retângulo que tem
Declara caduco o Decreto n.v 13.359,
um vértice a duzentos e, cinqüenta
de 9" de setembro de 1943
metros (250 m) , 'na direção vinte graus
o Presidente da República, usando noroeste (20° NW), da confluência dos
da atribuição que lhe, confere o arcórregos Peixoto e Azevedo, e os latigo'74, letra a 'da Constituição, tendo
dos, .que partem dêssc vértice, têm os
em vista o disposto nos arts. 24 e, 25 seguintes comprimentos e, rumos: mil
do Código de Minas e o que consta do . metros (1.000 m) , dez graus sudeste

Rio de Janeiro, 3 de outubro de
1945, 124.° da Independência. e 57.° da
'República.
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(10° SE); quatrocentos metros (400
metros), oitenta graus sudoeste (800

metros) ,

SW).

Arb. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no .Código de Minas.
Ai-t . 3,° O título . da, autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará 'a taxa de trezcntos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrító no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,
Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de qua-

trocentos cruzeiros (Cr$ 400,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Mímstértc da Agtícultura..

Art. 4.° Revogam-se as. disposições
em" contrário.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República ..

quatorze

graus

sudeste

(14° SE)-.

Rio de Janeiro, 3 de outubro de
1%5, 124.° da Independência e 57,° da
República.
GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

ApoZonio Sales.

Apolonio Scües,

DECRETO N.o 19.712- - DE 3 DE
OUTUBRO DE 1945

DECRETO N.o 19.713
DE 3
DE OUTUBRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Antô-

Concede à Iâetrümina Sociedade de
. Estudos ele Metais e Minérios Ltda.,
aaüorieoçõo para juncionar como
emprêsa qe mineroçào,

nio Vasques IVI.agalhâes a pesquisar quart.zo e associados no municí-

pio de Pequi.: Estado de Minas Gerais,
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
2~ de janeiro de 1940 (Código de' Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Vasques Magalhães
a pesquisar quartzo e associados no
lugar denominado Matao, distrito de
Onça, município de Pequí, Estado de
Minas Gerais, numa área de seis' hectares (6 ha) , delimitada. por um paralelogramo que tem um vértice a trezentos e' noventa e sete metros' (397
metros), rumo magnético treze graus
e trinta minutos sudoeste (13° 30' SW) ,
da confluência dos córregos da Grata
Sêca e do Matâo, e os lados divergentes do vértdce considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e cinqüenta metros (150
metros) , setenta e sete graus nordeste
(77° NE); quatrocentos metros (40G

----C-.

O Presidente da República usando
da atrtbuiçâo que Ihetccnfere o artigo
74, .ctrae. da Constituição e 'nos têr-.
mos do Decreto-lei n.v 1.985, de'29 de
janeiro de 1910 (Código de Minas),

decreta:

.

Art. 1.0 E' concedida à Metalmína
Socíedadê de Estudos de Metais e Minérios Limitada, sociedade por cotas
de' responsabilidade Iíuntada, constituida pelo instrumento particular oe
trinta c um (31) de julho de mil novecentos e quarenta e três (1943), arqulvado no D. N. r. C. da Mínístéríc
do Trabalho, Indústria e Comércio,
sob número cento e sessenta e um rml
quinhentos e trinta e oito (1G1.538),
por despacho de vinte e cinco (25) de
fevereiro de mil -novecentos e quarenta
e quatro (1944), alterado pelo de dez
(lO) de julho de mil novecentos quarenta e cinco (1.945), arquivado no re·
ferido Departamento sob número cinco mil duzentos e sessenta e um
(5,261) ,por despacho de treze (13) de

ATOS

41

DO . PODER' EXECUTIVO

setembro de I11J.l novecentos c quarenta
e oínco (1S45) , com sede nesta Capital,
autorização para funcionar como emprésa de mineração, de acôrdo com cs
que dispõe o ar-t. 6.0, § 1.0 do DecretoIeí n.c 1,985, de 29 de. janeiro 'de 1940
'(Código de Mlnas) , ficando a mesma
sociedade obrigada, a cumprir íntegralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que vierem a vigorar sôbre o
objeto da referida autorização,
Art. 2,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Ri.o de Janeiro, 3 de outubro de 1946,
124.° da Independêncía e 57.° da República.
GETULIO VARG!\S:

Apolonio Sales.

DECRETO N,O 19.714: - DE 3 DE
OUTUBRO DE 1945

Autoriza: a enopréeà de mineração A.
Thun & Cia. Luia., a pesquisar minério de ferro e de manganês no'
município de Congonhas do Campo,
Estado. de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo .74, letra a, da Oonstituíção e nos
tênues do Decreto-lei n,v 1.985,' de
29 de janeiro de 1940 (Código de 'Minas), decreta:
Art. 1.0 FIca autorizada a emprêsa
de mineração A. Thun & Cía . Ltda.,
a pesquisar minério de ferro e de manganês numa área de cento e vinte e
seis hectares e oitenta e seis ares
(126,86 ha) , situada na Fazenda .do
Engenho, distrito e município' de Congonhas do Campo, Estado 'de .Minas
Gerais, e delímttada por uma linha
poligonal cujos lados, a partir do.
confluência, dos córregos .Jabotdcabeira e Lagarto, têm os seguintes comprímentos e . rumos magnétícosr cinqüenta e quatro metros e trinta centímetros <54,30 J.TI), trinta e três graus
e cinqüenta minutos sudeste (33° 50'
Si!:); cento e setenta e três metros
(173 fi), cinqüenta graus e vinte 8
cinco minutos sudoeste (50° 25' SW);
trezentos e .quirize metros e cinqüenta
centímetros (315,50 mj , cinqüenta e
quatro graus e quarenta e cinco mt-

nutos sudeste (54° ,45' SE); seiscentos
e noventa e quatro metros e vinte
centímetros (694,20 m) , setenta e quatro graus e trinta minutos sudeste
(74° 30' SE): setenta metros (7U rni ,
dezesseis graus sudoeste <16° SW);
quinhentos e vinte e quatro metros
e cinqüenta centímetros (524,50 m) ,
cinqüenta e sete graus sudoeste (570
SVV'); cento e noventa e seis metros,
c oitenta centímetros (196,80 m) , oitenta e três graus e dezoito minutos
sudoeste (83 0 18' SW) ; oitocentos e oitente e seis metros e quarenta centímetros (836,40 mi , oitenta e sete graus
sudoeste (8'10 SW); trezentos e três
metros (303 fi), vinte e um graus
e dez minutos noroeste (21° 10' NW);
: duzentos e cinqüenta e oito metros e
dez centímetros (258,10 m) , quarenta
e oito graus e cinqüenta .e cinco minutos noroeste (48° 55' NW); duzentos
e noventa e sete metros (297 mj , vinte
e três graus, e quarenta minutos noroeste (23° 40'· NW); trezentos e noventa e oito metros e vinte centímetros (398,20 m) , trinta graus
quarenta e 'cinco mínutos rnordeste (30°
y,5' NE); quinhentos e dois metros 'e
cinqüenta centímetros (502,50~), oitenta e oito gr-aus e vinte minutos nordeste <88° 20' NE); trezentos e trinta
e nove metros (339 m) , quarenta e
sete graus e quinze minutos 'sudeste
(47° 15' SE); duzentos e doze metros
e oitenta centímetros (212,80 1)1), sesconta .e quatro graus e vinte e CInco
minutos nordeste (64 0 25' NE) .
Art. 2.° Esta autorízaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no Oódigo de Minas.

e

Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a. taxa de mil
duzentos e setenta cruzeiros (Cr$
1.270,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão, de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura .
Art. 4.0 Revogam-se ac disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de
::'845, 124.° da Independência e 57.°. da
República.
GETULIO. VARGAS.

Apolonio Sales.'
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DECRETO N." 19.715 - DE 3 DE
OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro José
Schwerber a lavrar jazida de minério de ferro e ocres no município de
conaoonos do cumoo, Estado deMi-

nas Gerais.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei TI.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasílcíro .José Schwerber a lavrar jazida de minério de feno e acres,' localizada na fazenda Vigia, no distrito
e município, de Oongonhas do Campo,
Estado de Minas Gerais, numa área
de trinta' e dois hectares _e cinqüenta
ares (32,50 ha) , definida por um re-

o

tângulo, que tem um vértice situado
à distância de quinhentos metros
(500 m) , no rumo magnético cinqiienta e sete graus e trinta minutos sudeste (57° 30' SE), da confluência dos
córregos Mata e Anu, e os lados dívergentes désse vértice os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
seiscentos e cinqüenta metros (650 rrn ,
leste (E); quinhentos metros (500 m) ,
sul (8) . .Esta autorização é outorgada
mediante as concnções Sonstentes do
parágrafo único do art. 23 do Código
de Minas e dos artigos 32, 33, 34. e
suas, alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas nêate
decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento 'ao disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3,° Se' o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada canuca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Mínas .
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, .na f01:-

ma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no '
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por titulo êste 'decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Porduçâo Mineral do Ministério da Agricultura, após o "pagamento da taxa de seiscentos e sessenta
cruzeiros (Cr$ 660,00) .
Art. 7.° Revogam-sé as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57;° da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO N.o 19.716 -

DE 3 DE

OUTUBRO DE 1945
A utcriza o cidadão brasileiro José
Sctnoertier a lavrar' jazida de limonita e assoCiados no municipio de
Cotuionhos do Campo, Estaào
Minas, Gerais.

ae

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 9 artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Schwerber a lavrar jazida de Iimomta e associados localizada na fazenda Vigia, no distrito é
município de Oongonhas do Campo,
Estado de Minas Gerais, numa área
de vinte e seis hectares (26 ha}, deIimítada por um retângulo que tem
um vértice situado à distância de quarenta metros (40 m) , no rumo magnético dezenove graus nordeste U9°
NE) , "('ia confluência dos córregos Bocaína e Anti, e os "lados divergentes
dêsse vértice têm· os seguintes. comprimentos e .rumos magnéticos: seiscentos e cinqüenta metros (650 m) ,
leste (E); quatrocentos metros (400
metros), norte (N). Esta autorização
é outorgada mediante as condições

ATOS

DO PODER

constantes do parágrafo único do artigo '23 - do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionaiias nêste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, 'na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e' ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° S,e· o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorízacâo de lavra será declarada caduca ÓU 'nula, na forma dos arts. 378
38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para' os fins da lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do .mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomentada Produção Mineral do Ministério da Agricultura,' após o pagamento da taxa, de seiscentos cru-

zelros rors

600,00).

Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contráriq.
Rio de Janeiro; 3' de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da

República.
GETULIO, VARGAS.

Apolonio Saltes.

DECRETO N.o 19.717 -

DE 3 DE

OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo
Aloe a pesquisar minério de man-.
ganês .e associados no mumicipio de
Campo Formoso, no Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constdtulçãc
e nos
,
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têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.°. Fica autorizado o Cidadão
brasileiro Alfredo Aloe a pesquisar mtnérío de manganês e associados no
distrito e município de Campo Formoso, no Estado da Bahia, nas três
(3) áreas seguintes: primeira (L.")
área, de setenta e dois hectares (72
ha) , -sítuada em terrenos da fazenda
Mangabeiras, delimitada por um retângulo, que tem um vértice situado
à distância de mil trezentos e oitenta e seis metros e cinqüenta centímetros (1.386,50 m) , rumo magnético
trinta e seis graus e quinze- minutos
sudoeste' (36 0 15' SW), do centro da
caixa dágua existente no quilômetro
quatrocentos e setenta e três mais
oitocentos metros (Km473 -+- 300m)
da Estrada Viação Férrea Federal
Leste Brasileiro e cujos lados adjacentes a êase vértice têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticaa: oitocentos metros (800 m) ,
vinte e dois graus e trinta minutos
noroeste (22° 30' N'~N) ; novecentos metros (900 m) , sessenta e sete graus ,e
trinta minutos sudoeste (67° 30' SW),
respectivamente. Segunda (2. a ) área,
de trinta e seis hectares (36 ha) , contígua à preçedenbe, situada 'na referida fazenda Mangabeiras, é delimitada, por um retângulo que tem um
elos seus vértices situado à distância
de mil e sessenta e cinco metros
(1. 065 m) , rumo magnético vinte -e
cinco graus sudoeste (25° SV.f), do
ponto de amarração da primeira' (V")
área, e cujos lados adjacentes a êsse
vértice, têm os- seguintes comprimentos e orientações: oitocentos metros
(800 m) , vinte e dois graus e trinta
minutos sudeste (22 0 30'. SE);' quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) ,
sessenta e sete graus e trinta minutos sudoeste (67° 30' SW), respectivamente. Terceira (3.a) área, de quarenta hectares (40 ha) , situada no lugar denomüla.do Vila Bananeiras, delimitada por um retângulo que tem
um vértice situado à distância de nov-e-ntos e quarenta metros (940' m) ,
:.·D~HJ magnético trinta e oito graus e
trinta minutos noroeste (38° 30' NW),
do cruzamento da estrada para Vila
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_Bananeiras .com o córrego Bananeiras, e cujos lados, adjacentes' a esse
véi-tíce, têm os seguintes comprímentose ortentàcões magnétícas: ottocentos metros (800 m), sessenta e três
graus c trinta minutos sudoeste, (63l 1
30' SW);' quinhentos metros- (500 m) ,

vinte e seis graus e trtnta minutos no"roeste (2íP 30' NVJ), respectivamente.
Art, 2.°

Esta autorização é outor-

gada nos têrmos estabelecidos, no Có-

EXECUTIVO

do marco número sete (7), da lavra,
concedida à Companhia Carbonifera
.do Rio do Peixe pelo' decreto número oito mil duzentos e quarenta e

cinco (8.245), de dezenove (9) de novembro de mil novecentos e quarenta
e um (!::Hl) , 8 os lados, a partdr dêsse
vértice, têm os seguintes comprhnen-

tos e rumos verdadeiros: quatro mil"
oitocentos e sessenta metros (4. 860rrl) •
leste (E); dois mil duzentos e vinte

digo de Minas.

metros (2.22Qm) , sul

Al't.3.o O título da autorâzaçãc de
pesquisa, que será uma via autêntáce dêste Decreto, pagará a taxa' de
mil quatrocentos e oitenta cruzeiros
cc-s lA80,OO) e será-transcrito no u-

quatrocentos' metros (2.400m), oeste
(Vi); oitocentos metros (300m), vinte
t: otto graus noroeste (23° N\V); quinhentos e vinte metros (520m), quarenta e cinco graus noroeste (45° NW~ ;
oitocentos e quarenta metros {S·10m),
ottenta e um graus e trinta minutos

vro próprio da Dívísão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Arr, 4.° Revogam-se as disposições

em contrárto,
Rio' de Janeiro, 3 de outubro de
1915,' 12,..1:.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalZes.

DTIlCRETO N.o 19.718, DZ 3 ,DE
OUTUBRO DE 1945
Autoriza a Companhia Carbon-í-fera do

Rio elo Peixe a lcorar jcrdcla

cé car-

vão msnerrü no múnicipio de A'"(!itoronco. Estado' do Pcraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Ihevconrere o artigo 74, letra a, da Constitulçâo e nos
termos do Decreto-Iat u.c 1.983, de
29 'de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Pica autorizada a Companhía Carbonífera do Rio do Feixe a
lavrar jazida de C8,l'VQO mineral situada na fazenda Imbaú ou Rio do Peixe,
"distrito de Ouraúva, rnunícípío de Araiporanga, Estado do Paraná, numa área
de oitocentos e trinta e dois hectares
(832 ha) , delímítada por um polígono
que tem um vértice à distância de
dois mil trezentos e cinqüenta metros (2. 350m), no rumo verdadeiro
sessenta e cinco graus e cinqüenta e.
dois minutos sudoeste. (65° 52' SW),

(8);

'dois mil e

noroeste (810 30' N\V); setecentos e
quarenta metroa tvéüm) , oitenta e seis
graus e trinta minutos sudoeste (36°
30' SV/) e dêsse vértice, urna ret;aaté o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante. as con-

díçôes constantes do parágrafo úruco

ao art.

28 cio Código de Minas e dos
arts. 32, 33,34 e suas alíneas, além
das seguintes c de ot..t ras constantes
ao mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.

Art. :.::!.O A concessionárta da autorlzacão fica obrigada a recolher aos
corres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Mumcipio, em cumprtmentc do disposto no 8Tt. 63 do
Código de Minas.

Art. 3.° Se a conceslonária da autortzaçâo 11.[',0 cumprfr qualquer das
obrigações que lhe tncumbem, a autortzaçâo dê lavra será declarada C3,.ôuca ou nula, na forma: dos arts. 37.
c ,38 do Código de Minas.
Al't. 4~0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub3010 para os fins da lavra, na
torma dos arts. 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.° A concessionária da autorfzação será fiscalizada pelo Dopartemente Nacional ela Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
ArL 6.° 'A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
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'Fomento da Produção Mineral do Mi-

nístério da Agricultura, após. o pagamenta da taxa de oito mil 'trezentos
e vinte cruzeiros (Cr$ 8.320,00)"
Art. /7. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de outubro. de 1945,
.124:.0 da Independência e 57.0 da Repú-

blica.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales,

DECEETO, N.o 19.719; DE 3 DE/
OUTUBRO' DE 1945

o cidadão brasileiro Tomás
Marinho de Albuquerque Anarcac.
em ratiticacão e retificação co Decreto n.c 12.186, qe 7 de abril de 1943,
a pesquisar calcário no município de
Tom(!,sina,Estarlo do Paraná.

Autori;~a

o Presidente da República, usando
daf.'tribuição que lhe .confere o artigo '14, letra a, da Constituição e noa

EXECuTIVO

metros (630m); dezessete graus noroeste (17 0 NW); mil trezentos e sessenta e cinco metros (1. 365 mj : oeste
(VV), quinhentos e trinta metros
(530m); Quatorze graus sudoeste (14°
SVi) , mil duzentos e Quarenta e dois
metros (1. 242m); trinta e um' graus 'e
trinta' minutos sudoeste (31° 30' SW),
setecentos e vinte metros (720m);
quarenta e oito graus e trinta minutos noroeste (48° 30' NW), quinhentos e 'sessenta metros (56Dnü; quarenta e seis graus sudoeste (.'J:ô0 SW),
duzentos 'e trinta metros (230m); quatorze graus sudoeste (14° SE), seíscentos e vinte metros 620m); leste (E) ,
trezentos mete-os (200m); cinqüenta.
graus nordeste (50 0 NE), 'setecentos e'
oitenta metros (?SOm); vinte e seis
graus e quarenta e cinco minutos nordeste: (26° 45' NE), mil duzentos e
trinta' e cinco metros (1. 235m) :·leste
(E), cento e cinqüenta metros (150 ui) ;
onze graus e trinta minutos sudeste
01° 30' SE~, novecentos e sessenta
metros (960m).
Art. 2.° Esta autozízaçâo é outor-

têrmos do Decreto-loí n.? 1..935, de
29 de janeiro de 194.0 (Código de Mt-

gada EOoS têrmos estabelecidos no Código de Mínas ,
nas) , decreta:
Art. 3.° O titulo da autorlzacão de
pesquisa, que será IUt'.l2. via autãntdoa
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
dêste decreto, pagará a taxa de mil
brasileiro Tomás' Marinho de "Albuquinhentos e oitenta cruzeiros
.
querque Andrade, em ratificação, e re(CrS 1.530,00) e será transcrito no litificação ao Decreto número doze mil
vro próprio da Divisão de Fomento da
cento e oitenta e seis 02.136), de sete
Produção Mineral do Ministério da
(7) de abril de mil novecentos e quaAgricultura.
renta e três (1943), a pesquisar c2Ic2--',
Art. '4.0 Revogam-se as disposições
rio nos lugares denominados Barra-.
em contrário.
Grande ,e Barra-Mansa, no distrito c
município de Tomasma, Estado do PáRio de Janeiro, 3 de outubro de 1945,
raná, numa área de cento e cinqüenta
124.° da Independência e 57,° da Repue 'sete hectares, oitenta e três ares e
hllca.
Quarenta e três centàares G57,8343ha) ,
GETULIO VARGl'.S.
delímítada por uni polígono <irregular.
que tem um vértice a novecentos e
cinqüenta metros (950m), no rumo

cinco graus e trinta minutos nordeste
(5° 30' NE), da barra do rlbeírão Uru,
afluente do ribeirão Barra-Mansa, e
os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprtmentcs e
rumos: sessenta e sete. graus nordeste
(67° NE), novecentos e cinqüenta metros (950m) , vinte e sela graus noroeste (26° NVv), cento

e: noventame-

tros 09Cm)·; sessenta e um graus sudoeste (61° SW); seiscentos e trinta

Apolonio Sales,

DECR.ETO N.o 19.720, DE 3 DE
OUTUBRO DE 19-15
Autoriza a Companhia Carbonífera do
Rio do Peixe a taorar ioesaa: de carvãomíneral no município de Araiporanga, 'Estado do Paraná.

O Presldante da República, usando
da atrfbulção que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
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têrmos do Decreto-lei n.c 1.'985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-"

nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Carbonífera do Rio do Peixe a

lavrar jazida de carvão mineral s~. .
tuada na fazenda no Imbaú ou Ríodo-Peixe, distrito de Curdúva, município de Araíporanga, Estado do Paraná, numa área de oitocentos e noventa e nove hectares (899 ha) , delimitada por um polígono que tem um
vértice à distância de duzentos e oitenta e· cinco metros (285m), no rumo
verdadeiro oeste (W), do marco número sete (7), da autorização de lavra
à . Compannía Carbonífera do Rio do
Peixe, pelo decreto número oito mil
duzentos e quarenta ectnco (8.245),
de dezenove (19) de novembro de nUl
novecentos e quarenta e um (1841), 8
os lados, a partir dêsse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: dois mil novecentos e
trinta' e oito metros e cinqüenta centfmetros (2. 938,50fu), norte (N); quinhentos e trinta metros (5:30m), leste
(E) ; seiscentos e trinta metros (630m),
norte (N); dois mil' trezentos e quarente metros (2,340 m) , oeste (W);
seiscentos e sessenta metros (6GOm),
norte (N); oitocentos' e trinta metros
(830m), oeste CW); quatro mtl duzentos e setenta metros (4.270m), oito
graus sudeste (8° SE), e dêsse vértice, por uma linha reta, até o ponto
de partdda.. Esta autorização é outorgada medíarite as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos arts. 32, 33,
34
suas' alíneas, além das seguintes e de outras, constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher :10S
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art.. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorízaçâc de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 3 do Código 'de Minas.

e
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exscueivo

Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às tservídôes .Ie solo e
subsolo para os fins da lavra, na
forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art.. 71 do mesmo Código.
·Art. 6.0 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamenta da taxa de oito mil novecentos e noventa cruzeiros (Cr$ 8.990,00).
Art. 7',0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1945,
124,° dá Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
DECRETO N,o 19.721, DE 3 DE
OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro __Roberto
Manuel de Oliveira Chagas a lavra?" ilmenita e associados no 1nUnicipio ae Serra, Estado do Espírito

Santo.

'

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a; da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei n,v 1.985, de
29 de Janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 1.'0 Fica autorizado o cidadão
bmsíleíro Roberto Manuel de Oliveira.
Chagas a lavrar ílmeruta e associados
no lugar denominado Jacareípe, dístrrto de Campina, município de Serra,
Estado do, Espírito Santo, numa área
de vinte e cinco hectares e onze ares
(2.5.11 ha) , delimitada por um pentagono irregular que tem um vértice
situado à distância de trezentos e
quinze metros (315m), no rumo magnético dois graus noroeste, (2° NW).
da ponte sôbre o rio Jacaretpe, na rodovia vitórta-Bâo Mateus, e os lados,
a partir dêsae Vértice, com os seguintes comprimentos e rumoe magnétí-
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COS: duzentos e oitenta e cinco metros (285m), sessenta e oito graus
noroeste (68 0 NW); mil novecentos e
oitenta metros <1.g80m), vinte e sete
graus nordeste (27 0 NE); cento e dez
metros (110m), sessenta e seis "graus
sudeste (6?0 SE): mil duzentos e doze
metros e treze centímetros (1.212,13m),
vinte e nove graus sudoeste (29 0 SW) ;
setecentos e oitenta e cinco metros
(785m), dez graus sudoeste 00° SW) .
·Esta autorização é outorgada mediante
as condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas e
dos arts. 32, 33 e 34 e suas alíneas,
além das seguintes, e de outras. constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2,° O concessionário da autoriza'cão fica obrigado a recolher aos corres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à trntáo. ao
Estado e ao Mumctpío, em cumprimento do disposto no art. /38 do Código
de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumpr-ir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dOE arts , 37
e 38 do Código de Minas.

Art. 4.° As propráeãades vizinhas estão sujeitas as servidões de. solo. e
sub-solo paro os fins da lavra, na forma dos arts. 39. e 40 do Código de
.Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e eozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.

Art. 6.° A autorízaçêo de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Dívisáo de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da- taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIo VARGAS.

Apolonio SaZ,es.
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DECRETO N.' 19.722, DE 3 DE
OUTUBRO DE 1945
Autoriza o .cidadão brasileiro Roberto
Manuel de Oliveira Chagas a lavra'r
jazida de iímenita e associados no
mumicipio de Serra, Estado Q;o Espírito Santo.
'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 2,1".
tigo -74, letra a, da Constituição e nos
termos do Decreto-Ieí n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Roberto Manuel de Oliveira
Chagas a lavrar jaztda de tlmeníta
e associados no lugar denominado Oapuba, distrito de Campina, rnuníctpio de serra, Estado do Bspírtto Santo,
numa área de trinta e um hectares e
sete ares (31;07 haj , definida por um
quadrilátero que tem um vértice situado à distância de seiscentos e qua.renta e oito metros (643m), no rumo
.magnético trinta e três graus e vinte
e seis minutos noroeste (33° 2G' NW).
do quilômetro vinte e oito rKm 28)
da rodovia Vltórta-São Mateus, e os
lados, a partir dêsse vértice, com 03
seguintes comprimentos e rumos magnéticos;oitocentos e dezesseis metros
(316m), sete graus e vinte e dois minutos sudoeste <70 22' SWl: mil trezentos e oitenta e oito metros
.
O. 388m), trinta e cinco graus nordeste (350 NE); cento e quarenta e
três metros e cinqüenta centímetros
f143.50m}, cinqüenta e cinco graus e
quarenta minutos noroeste (55° 40'
NW} ; setecentos e seis metros (70Gm).
cinqüenta e quatro graus e vinte e
oito minutos sudoeste (54° 28' SW),
Esta autorização é outorgada mediante
as condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas.
além das seguintes e de outras-conetente do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado 'a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cum-

48

ATOS

DO POIlE!{ EXECUTIVO

primento do disposto do art. 68 do
Código de Mínas ,

Art. 3.° Se o concessionário' da 8.Utorização não cumprir qualquer das

obrrgáçôea que lhe incumbem, à autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 33 do Oódígo de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas à servidões de solo e subsolo para os fins da lavra, na forma
dos arts. 38 e 40 do Código ele Minas.
Aru. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo. Departamenta Nacional da Produção Mtnerat
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.<' A autorízacâo de lavra terá
por título êste decreto. qU8 será transcritorno livro próprto da Dívísào de
Fomento ela Producâo Mineral do Mirrístério da Agricultura, após o pagamente da taxa de seiscentos e quarenta cruaeiros (OrS 640,00) ,
Art. 7." Revogam-se as disposições
em contrário,

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1945,
124.0 da Independência e 57.0 da República.
GZl'ULIO V,\RGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO N ,0 19.723, DE 3 ÜE
OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão braeiteiro Armando
Forneri a pesquisar água mineral no
numicipio de Amparo, Estado de Sâo
Paulo,

o Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.? 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas>,
decreta';
Art. 1.° ,Fica autorizado 'o cidadão
brasileiro Armando Fornarí a pesquisar água mineral no distrito de Ibítt,
munícipto 'de Amparo, Estado de São
Paulo, numa área de seis hectares,
dezesseis ares e cinqüenta e sete centíares (6,1657 haj . delimitada por uma
poligonal, que tem um vértice a distância de noventa e três metros ."
(93m) , no rumo magnético trinta e

seis graus e cinqüenta minutos nordeste (36° 55' NEL do centro da ponte
sôbre o rio Oomendocaía, na estrada
de rodagem que vai para Socorro. e os
lados, a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dezoito metros e oitenta e
cinco centímetros (18,35m), um grau
e trinta minutos sudeste (lo 30' SE);
quarenta e um metros e quarenta centtmetros C41,40m) , vinte e um graus e
trinta minutos sudeste (21° 30' SE);'
vinte e cinco metros e oitenta centímetros (25,30m), cinqüenta e cinco
graus sudeste (55° SE); cento e um
metros c clnquenta centímetros
(101,50m), trinta e . três graus nordeste (33° NE); setenta e seis metros e trinta centímetros (76,3Gm) ,
cinqüenta e uovevgraus e quarenta e
cinco minutos nordeste (590 45' NR):
vinte e oito metros e dez Centímetros
(2S,lOmJ, oitenta e sete graus e quinze
minutos nordeste (87° 15' NE): dezoito metros e quarenta centtmetroa
<18,4üm), sessenta e dois graus ncrdeste (62° N:8);, vinte e cinco metros
(25m). setenta e um graus nordeste
(71° NE): vinte e cinco metros e noventa centrmetros (25,90m),'sessenta
e seis graus sudeste (GGc SE): cinqüenta e um metros e oitenta centí'metros (51 ,BOm) , vinte e nove" graus
'e trinta minutos sudeste (29° 30' SE):
oitenta e sete metros (S7ml, quarenta e dois graus sudeste (4:20 SE); oitenta e um metros e' sessenta- centímetros (81,60). sessenta graus nordeste (fiOO NE): oitenta ',e um metros
e círicüenta centímetros (81,50m) ,
sessenta e 110ve graus e quinze mtnutos nordeste <69°' 15' NE): dezessete
metros e vinte centímetros (17.20m),
sessenta e três graus e dez minutos
nordeste (63° 10' NE)'; vinte e 'seis
metros e oitenta centímetros (2ô;30m),
cinqüenta 'C um graus e trinta mínutos nordeste (51° 30' NE); sessenta
c- seis metros e cinqüenta centímetros
(66,50ml, quatro graus nordeste (4:0
NE): dezoito metros e setenta centímetros (18,70m), oitenta e um graus
noroeste (810 NW); vinte e quatro
metros e quarenta centímetros .',.'
(24,40m), cinqüenta e nove graus e
quinze minutos noroeste (59U 15 NW):
noventa e dois metros e vinte cen-
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tfn1etros (92,20m) , sessenta e seis
atendidas pelos Quadros Permanente
graus noroeste (660 NW); quarenta e
e Suplementar do Ministério da Agrioito -metros e dez centímetros
cultura, as, seguintes alterações:
(48,IOin) setenta e quatro graus noI - eleva-se a lotação permanente,
0
roeste (74 NW); treze metros e vinte
da carreira de Veterinário para 190
centimetrbs (13,20m), trinta e quatro I cargos, incluindo-se 10 na lotação pergraus e quarenta e ci-nco minutos
manente da Estação Experimental em
Deodoro, do Instituto de Biologia Anisudoeste (340 45' SVV); noventa ,e dois
mal, do Departamento Nacional da
metros' (92m) , oitenta e dois graus
Produção. Animal;
sudoeste (820 SV\T); trinta e -seis meII - com as alterações do item antros. e -noventa centímetros (36,90m),
sessenta graus e vinte minutos su- , terror, passa a lotação numérica das
repartições atendidas pelos Quadros
doeste (600 20' SW); oitenta e oito
Permanente e Suplementar do. Minismetros e cinqüenta centímetros
.
tério da Agricultura a figurar com o
.
(88,50m), setenta graus sudoeste
total-de 3.675 cargos, sendo 2.994' na
(70,: SW); oitenta e lU11 metros e oitenta centímetros (81,SOm)., sessenta e' lotação permanente e 681 na lotação
suplementar.
'seis graus e trinta minutos sudoeste
Art. 2.° Eate Decreto vigorará a
(660 30' SW); quarenta metros e vinte
partir do dia 1 de outubro de 1945.
centímetros (40,20), lU11 grau e dez
Art. 3.° .Revogam-se as disposições
minutos sudoeste (1o 10~ SW): trinta
em contrário.
e três metros e oitenta e cinco cenRio de Janeiro, 4 de outubro de
ermetros (33,S5m), setenta e' um
1945, 124.° da Independência e 57.0
graus e trinta. minutossudóeste (710
da República.
30~ SW); trinta e oito metros e vinte
GETULIO VARGAS.
centímetros (38,20m), sessenta e um
, Apolonio Sales.
graus sudoeste (61° SW) .
Art. 2,0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CóDECRETO N.' 19.725 - DE 4 DE
digo de Minas.
OUTUBRO DE 1945
Art. 3.° O título da autorização. de
pesquisa, que será uma via autêntica
Altera a lbtàção do Ministério da EduM
dêste decreto, pagará a taxa de trecação e Saúde
zentos cruzeiros· rors 300,00) e será
O
Presidente
da República, usando
transcrito no livro próprio da Divisão
da atribuição que lhe confere o arde Fomento da Produção Mineral do
tigo 74, letra a, da Constituição,' deMinistério da Agricultura.
creta:
.
Art. 4.°' Revogam-se as disposições
Art.
1.0'
Fica
alterada
a
lotação
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1945, numérica dos Quadros Permanente
e Suplementar do Ministério' da Edu124.°da Independência e 57.° da Repú~
cação e Saúde, para o efeito de seblíca..
rem transferidos 4 cargos isolados,
GETULIO VARGAS.
de provimento efetivo, de Professor,
,Apolonio Sales.
da lotação suplementar do Colégio
Pedro II - Internato, para a lotação
suplementar do Colégio Pedro lI. ~
'DECRETO N.' 19.724 - DE 4 DE
Externato,
OUTUBRO DE 1945
.
Art. 2.° Eate Decreto entrará em
vigor' na data da sua publicação.
Altera a lotação ao Ministério da
Art. 3.° Revogam-se as disposições
Agricultura
em contrário.
O' Presidente da República, usando
Rio de Janeiro, 4 de outubro de
da atribuição que lhe confere o ar1945, 124.° da Independência e 57.f}
"bígo 74, letra' a, da Constituição,
da República.
decreta:
GETULIO VARGAS.
,Art. 1.0 Ficam introduzidas, na
.lotação numérica das repartições
Gustavo Capanema.
l,'

CQ1. de Leis -

VaI. -
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DECRETO N.o 19.726 - DE 4 DE'
OUTUBRO DE 1945
Transfere junção da Tabela Numerico:
prdinária de Extranumerário-mensalista da Delegacia Federal de
Saúde da 2.a Região para Tabela
idêntica da Deieçacia Federal de
Saúde da 7,3. Região, do Departamento Nacional de Saúde, do 'Ministério da Educação e Saúde

o Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0 Fica transferida, no Ministério da Educação e Saúde, da Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Delegacia Federal
de Saúde da 2.:> Região para idêntica
Tabela da Delegacia Federal de Saúde
da 7,a Região, uma função vaga de
biologista, referência XX.

Art. 2.° nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 4 de outubro de
1945, 124.° da Independência' e 57.° da
República.
GETULIO

VP.RGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.' 19.727 - DE 4 DE
OUTUBRO DE 1945
Altera as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de ExtranUmerário-mensalista da Faculdade deMedicina de PÔTto Alegre e da Escola de Farmácia, anexa â mesma
Faculdade, do Ministério da Educacação e Saúde
-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, conforme
a relação anexa, as Tabelas Numérí.cas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista da Faculdade
de Medicina de Pôrto Alegre e da
Escola de Farmácia, anexa àquela
Faculdade,
Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2.0' A despesa com a execução
do disposto nêste Decreto, na importância Cr$ 82.200,00 toítenta e dois.
mil e duzentos, cruzeiros) anuais, correrá 'à conta da Verba I '- Pessoal,
Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsígnáçâo 05' - Mensalistas, Anexo n.? 15 - Ministério
da Educação e Saúde, do Orçamento
Geral da Repüblíca para 1945.
Art. 3.0 mete Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação.
Rio de Janeiro, '4 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

do

GETULlO VARGAS.

Gustavo Capanema.

MINISTÉRIO I;lA EDUCAÇAO E SAúDE.
FACULDADE DE MEDICINA DE PÔRTO ALEGRE

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

I"1
Número
de
funções

Séries funcionais

!

Referência

I

I " I

Tabela

Número
de

.êérles funcionais

funções

Referência

I

Assistente de Ensino

XVII

Ordinária

20

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

SO

XVII

I

3

X
IX
VIII
VII

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

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

I

I

1
1
1
S
4

10

I

I .....................
Laboratarista
I

I

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

XI

••••••••••••••••• o •••

.....................·1
~6 ·1···············..··'
.....................

14

I· Ordinária

~
:s

I

e~

-e

Auxiliar de Escritório

Auxiliai ·de Escritório

6

Tabela

I

30

1
1
1
1
2

~
I

Assistente de Ensino

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

20

!

. ................ . -..
. ....................
. ....................
•

•••

o

••••••

•

Ordinária
Ordinária

1
3
3

Ordinária

6

-

-

VIII

I

13

X
IX
VIII
VII

•••••••••

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

I
I

~

.~

I
XI
X
IX
VIII

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

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

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

I

I'l
2

I
Laboratarista

XI
X

Ordinária
Ordinária
' Ordinária
Ordinária
Ordinária

XI

I

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

I

l::

Número

I
Séries funcionais

de
funções

I

I

\ Referência. \

Número

de

Tabela

Séries funcionais

funções

I

Referência

I

~

Tabela.

Mensageiro

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

2

III

Ordinária

2

~

Tabela Numérica Suplementar

~

SITUAÇÃO A'fUAL

o

SITUAÇÃO PROPOSTA

g
Assistente de Ensino
43

---

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

XIX

T.N.S.

I

43

~

36

T.N.S.

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

I

I
Laboratarista

XIV

T.N.S.

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

3

,
I

~

~

36

Escriturário

3

XIX

0'°· . . . . . . . . . . . . . . . . .

I
3

~

Assistente de Ensino

3

I

XIV

I

T.N.S.

FAcULDADE DE MEDICINA. DE !'ÓRTO ÁLEGRE -

ESCOLA DE FARMÁCIA

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO

ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

1I

Número
de
funções

Séries funcionais

Assistente de Ensino
8·

!

Referência

II

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

II

Número
de
funções

Tabela

I

Séries funcionais

Assistente de Ensino
XVII

9

I.
I
II

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

I
\

Referência I

.

z

XVII

Tabela

~

s
~

8

i

9

I

I

2
2

I,......ze~~~~~ ...... ·1

VI

.'"11

~.
~

~
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DECRETO N.o 19.728 - DE 4 DE
OUTUBRO DE 1945
Cria junção na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensaUsta do Instituto de Biologia do,
Exército, do Ministério da Guerra.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada; na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário'mensalista do Instituto de Biologia do
Exército, da Diretoria de Saúde do
Exército, do Ministério da Guerra,
uma função de motorista-auxiliar, referência vm.
Art. 2. A despesa com a execução
do disposto' neste Decreto, na importância de crs 7.200,00 (sete mil e duaentos cruzeiros) anuais, correrá, no
presente exercício, à conta de destaque da Verba 1 - Pessoal, ConsignaPessoal Extranumerário,
ção II 'Subconsígnaçâc 08 - Novas admíssôea
etc., Anexo n.? 17 - Ministério da
Guerra, do Orçamento Geral da República para 1945. '

Marinha, seis funções de ítecal, sendo três referência IX, duas referência
"X e uma referência XI.
Al't. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na ímpcrtância de Cr$ 49.200,00 (quarenta e
nove mil e duzentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 --'- Pessoal, Consignação II - Pessoal 'ExM
tranumerárío, Subconsignaçâo 05 Mensalistas, Anexo n.s 19 - Ministério da 'Marinha, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° ~te Decreto-entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de
1945, 124.° da Independncia e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

0

Art. 3.° &ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 4 de outubro \ de
1945, 124.° da Independência e 57.° da

República.
GETULIO VARGAS.

P. 'Góes Monteiro.

DECRETO N.o 19.729 - DE 4 DE
OUTUBRO DE 1945
Cria junções na Tabela Numérica Ordinária de Bxtrtmumerério-anenealista do Arsenal de Marinha da Ilha
das Cobras, do Ministério da MaTinha.

O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, deereta:
Art.. .· 1.0 Ficam -criadas, na Tabela,
Numérica Ordinária de Extranumerârio-mensalista do Arsenal de Marinha
da Ilha das Cobras, do Ministério da

DECRETO N,? 19.730 - DE 4 DE
. OUTUBRO DE 1945 .
Autoriza
França

o cidadão brasileiro Dalmo
a comprar pedras preciosas

O Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
tendo em. vista o Decreto-lei n,? 466,
de 4de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o ci ~
dadâc brasileiro Dalmo França, residente em Três Lagoas, no Estado de
Mato Grosso, a comprar pedras, preciosas nos têrmos do Decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo titulo desta autorização
uma via autêntica do presente -Decreto.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

A.de Souza

Costa.

DECRETO N.o 19.731, - DE 4
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Salvtulor'
Urbano da Cruz a comprar pedra.s
preciosas.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artíga

ATOS DO PODER

74, let~aa; da çons~ituição, e tendo
em vista o Decreto-lei n.c 466, de 4 de
junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Salvador Urbano da
Cruz, residente no Distrito de Extraçâó, Município de Diamantina, no Estado de Minas Gerais, a comprar pe~
dras preciosas nos têrmos do Decreto'lei D.O 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo· título desta autorização
uma via. autêntica do presente Decreto.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

A.

.ae

55
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, .pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57,° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

Souza Costa.

DECRETO N.? 19.732 -

DE 5

DECRETO N.' 19.733 - DE 5
DE OUTUBRO DE 1945

Autoriza a Companhia Cimento Portland I taú a pesquisar argila no municipio de Betim, Estado de Minas
Gerais.

Autoriza a Companhia de Mineração e
Metalurgia São Paulo-Paraná, da
Organização Henrique LrJ,ge, Patrimônio Nacional a pesquisar ferro.
manganês e associados. no município
de Antonina} Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da .Constituição e, nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29 de
janeiro de 1940, (Código de Minas),
decreta:
Art'. 1.0 Fica autorizada a Companhia Cimento Portland Itaú a pesqutsar argila numa área de cinco hectares e cinqüenta ares (5,50- ha) , .sítuada no lugar denominado Bernardo
Monteiro, no distrito, de' Contagem,
municipio de Betím, Estado de Minas
Gerais, definida por um paratelogramo que tem um vértice à distância de
trinta e oito metros (38 m) , Com orientaçâc magnética quarenta e três graus
noroeste (43° NW),' do canto oeste
(W) da estação de Bernardo Monteiro da Rêde Mineira de Viação, e os
lados divergentes dêsse vértice com
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos metros (200 rm ,
trinta e nove graus nordeste (39° NE) ;
trezentos metros (300 m) , vinte e seis
graus noroeste (260 N\V) ,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,? 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Comp-anhia de Mineração e Metalurgia São
Paulo-Paraná, da Organização Henrique Lage, Patrimônio Nacional a pesquisar ferro, manganês e associados,
no lugar denominado São João Peltz,
no distrito e município de Antonina,
Estado do Paraná, numa área de vinte
e oito hectares (28 ha) , delimitada por
um retângulo que tem um vértice a se~
tecentos e quarenta' e três metros e
trinta centímetros (743,30 m) , no rumo
verdadeiro dezenove graus f! trinta e
nove minutos noroeste (19° 39' NW),
do quilômetro cinco mais cento e quarenta metros rxm 5+140 m) , da rodoVia Antonína-Ourítlba, e os lados que
divergem do vértice considerado têm,
a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e
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cinqüenta metros (350 m) .,oeste (W);
oitocentos metros (800 m) ; norte (N).
'Art. 2.°- Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓR
digo de Minas.

Art, 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de treaentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será.

transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições

em contrárto .
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.734 - DE 5
DE OUTUBRO DE 1945

Autoriza a .-sociedade MineraçáoAraçariguama S. A. a pesquisar calcário no município de Araçariguama,
Estado de São Paulo.

cinco graus sudeste (750 SE) ; novecentos' metros (900 mr, quarenta e sete
graus e três minutos sudeste (47° 3'
SE); seiscentos metros. (600 m) , sessenta e cinco graus e dez minutos sudeste (65° 10' SE) .
Art. 2.° Esta autorização é autor..
gada nos têrmcs estabelecidos no Có'
~
digo de Minas.
Art. 3.° o título da autorizacão de
pesquisa, que será uma via" autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
seiscentos e dez cruzeiros (Cr$ , .. ".
1.610,0.0) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério d<i'
Agricultura,
.

Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57,° da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salés.

DECRETO N.O 19.735 - DE 5
O Presidente da República, usando
DE OUTUBRO DE 1945
da atríbuíçâo que lhe confere o, artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrAutoriza a emprêsa de mineraçtio Dia~
mos do Decreto-lei n.c 1'.985, de 29 de
tomita Industrial trao. o lavrar ia ..
janeiro de 1940 (Código de Minas),
zida de diatomita no município de
decreta:
'
Áquiraz, Estado do, Ceará. '
Art. 1.0' Fica autorizada a sociedade Mineração Araçariguama S. A. a
O Presidente da República, usando
pesquisar calcário numa área de cento
da atribuição que 'lhe, confere o artigo
e sessenta e um hectares (161 ha) , si74, letra a, da Constituição e nos têrtuada no lugar denomínado Agua Salmos do Decreto-lei u.c 1.985, de 29 de
gada, distrito e munícípío de Araçaríjaneiro de 1940 (Código' de Mínasv,
"guama, Estado de São Paulo, e delimidecreta:
tada por' um pentágono que tem, um
Art; 1,° Fica autorizada a emprêsa
vértice a trezentos e, noventa metros
(390 m) , rumo quarenta e cinco graus de mineração Díatomíta Industrial
Ltda. a lavrar jazida de díatomtta loe trinta minutos nordeste (45° 30' NE)
magnético, da' foz 'do córrego Lagoa, calizada na 'lagoa das Guaflbas, municipio de Aquiraz, Estado do Ceará,
afluente do rio Paiol, e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes , numa área de oito hectares e oitenta
ares (8,80 ha) , definida por um paracomprimentos e rumos magnéticos: mil
setecentos e trinta -metros (1,730 mr , lelogramo, que tem um vértice' situado
à distância de cento e dez metros (110
sessenta e quatro graus e um minuto
sudoeste (64° l' SW); IIÍil oitocentos e
m) , no rumo magnético cinqüenta c
treze metros (1.813' m) , dez graus e
dois graus sudoeste (520 SW), do qui16metro cinco (Km 5) da( estrada de
um minuto noroeste (10° l' NW); setecentos metros (700 fi), setenta e rodagem de Fortaleza-Aquíraz, e os
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ladOS, divergentes dêsse vértice, têm
rumos
magnéticos:- quatrocentos metros '(400
m) , cinco graus e trinta minutos sudoeste (5° 30' SW); duzentos e vinte
metros (220 m) , oitenta. e quatro graus
e 'trinta minutos noroeste (84,0 30' NW)
Esta ,autorização é outorgada mediante
as condições constantes da: parágrafo
úriico do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
'além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressarnénte mencionadas neste decreto.
Art: '2.° O conceeetonãrto da autoriZação fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra, será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de -Minas.
Art.o 4,° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas .

os seguintes comprimentos e

Art. 5.0 -O concessionário da-autortzação .será fisçalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores díscrlminados no
'art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra. terá.
por título êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão. de Fomento da Produção. Mineral do Ministério da Agricultura, 'após o pagamento
da taxa de seiscentos cruzeiros <Cr$.:
600,00) •

art,' 7.0' Revogam-se as disposições
contrário.

em

Rio de Janeiro, 5 'de outubro de 1945.
124.° da .Independêncía e '57.° da República.
GETULIO VARGAS.

_Apolonio Sales.
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DECRETO N.? 19.,736 OUTUBRO

DE 5 DE
DE 1945 '

Concede à Liquui Carbonic do Brasil,
Lnc., autorização para funcionar na
República.

O presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima Líquíd Carbonic do Brasil, Inc.,
decreta:
Artigo único.
E' concedida à sociedadeanônima Liquid Carboníc do
Brasil, .Inó., com sede' em Wilmíngton,
condado de New Oastle, Estado de
Delaware, Estados Unidos da América,
autorização para funcionar na Repúblíca, com o capital de Cr$ 490.000,00
(quatrocentos e noventa mil cruzeiros),
destinado às Suas operações no Brasil, e com os estatutos que apresentou,
mediante as cláusulas que êste acompanham, assinadas pelo ' Ministro de
Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, ficando a mesma
sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor.
ou que venham a vigorar, sôbre o objetoda referida autorização.
Rio de. Janeiro, 5 de outubro de 1945.
124.° da Independência e 57.° da RepÚ- 1
blica.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.' 19.737, DE 5 DE
OUTUBRO DE 1945
Concede à Sociedade Anônima Senna
Sternberg &,. Cia. Sucessora auiorização para funcionar na República.

o. presidente da República, ateudendo ao que requereu a "Sociedade
Anônima Benno .Sternberg &' Cia. Sucessora", decreta:
Artigo único. E' concedida à So~
ciedade Anônima Benno Sternberg &
Cia., Sucessora", com sede em Estocolmo, Suécia; autorização para funcionar na República, cem o capital
destinado às suas operações, no Brasil, de Cr$ 495.000,00 (quatrocentos e.
noventa e cinco mil cruzeiros), de
acôrdo com a deliberação da assembléía dos aeionístas, em reunião de 3
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de maio de 1944, e com os estatutos
que apresentou, mediante as cláusu..
las que. êste acompanham, assinadas
pelo Ministro de Estado dos Negócíos

do Trabalho, Indústria e Comércio, ficauda a aludida sociedade obrigada a

cumprir integralmente as leis e' regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da referida autorização,
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1945,
124.° da Independência é 57.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

CLAUSULAS QUE ACOMPANHAM
O DECRETO N.' 19.737, DESTA DATA

I - Sociedade Anônima Bennc
.Sternberg & Oía.. Sucessora é obrigada a ter permanentemente um representante geral no Brasil, com plenos e ilimitados 'poderes para tratar e
definitivamente resolver as questões
que se suscitarem, quer com o Govêrno, quer com particulares, podendo ser
demandado e receber citação inicial
pela Sociedade.
II - Todos os atos que praticar no
Brasil ficarão sujeitos unicamente às
respectivas leis e regulamentos e à jurisdição de seus 'I'ríbunais. judiciários
ou administrativos, sem que, em tempo
algum, possa a, referida Sociedade reclamar qualquer exceção, fundada em
seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer
reclamação concernente à execução
das obras ou serviços a que êles se
referem.
lU - Fica dependente de autorização do Govêrno qualquer alteração
que a Sociedade tenha de fazer - nos
respectivos estatutos.
Ser-Ihe-á cassada a autorização para
funcionar na República se 'infringir
esta cláusula.
IV - Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do principio
de achar-se a Sociedade sujeita às
disposições de direito que _regem as
Sociedades Anônimas.
V - A infração de qualquer das
cláusulas para a qual não esteja co-

minada pena' especial será punida eorn
a;multa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00)
a cinco mil cruzeiros (5.000,00) e, no
caso de reincidência, com a cassação
da autorização concedida pelo decreto
em 'virtude do qual baixam as presentes cláusulas.
DECRETO N.' 19.738 DE 5 DE
OUTUBRO DE 1945
Concede à" Companhia Buda do
Brasil autorização para funcionar
na República.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Companhia
Buda do Brasil, sociedade anônima
norte americana, decreta:

Artigo único. E' concedida à Companhía Buda do Brasil, com sede na
cidade de Wilmíngton, condado' de
New Castle, Estado de Delaware, Estados Unidos da América, autertzação para funcionar na República com
o capital de Cl,'$ 500.000,00 e os esta';'
tutos que apresentou, mediante as
cláusulas .que êste acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios do Trabalho; Indústria e Comércio, ficando a mesma companhia
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sõbre o objeto da
referida' autorização.
Rio de' .renetro, 5 de outubro de
1945. - 124P da Independência e 57:0
da República.
GETULIO VARGAS. -

Alexandre Mar-

condes Filho.

CLAUSULAS QUE ACOMPANHAM
O DECRETO N.' 19.738, DESTA
DATA

I - A Companhia Buda do Brasil é obrigada a ter permanentemente
wÍ1 representante geral no Brasil, com
plenos e ilimitados poderes para tra- I
ter e definitivamente resolver as
questões que se suscitarem, quer com
o Govêrno, quer com particulares, -po-
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dendo ser demandado e receber citaçâo ~ inicial pela Sociedade.
II - Todos os atos que praticar no
Brasil ficarão sujeitos unicamente às,
respectivas leis e regulamentos eà
jurisdição de seus Tribunais judiciários ou administrativos, sem que" em
tempo algum, possa a referida So~
ciedade reclamar qualquer exceção,
fundada em seus estatutos, cujas disposições _não poderão servir de base
para qualquer reclamação concernente à execução das obras ou serviços
a que eles se referem.
ITI - A Companhia só poderá realizar no Brasil as finalidades de que
trata- o n.? 2 do artdgo lU do Certificado de Incorporação; depois de satisfeitas as exigências da legislação
éspecial que regula aquêlea objetivos.
IV - Fica dependente de autorização \ do Govêrno. qualquer alteração
que a Sociedade tenha de fazer nos
respectivos estatutos.
Ser-lhes-á cassada a autorização
para funcionar na-. República se infringir esta cláusula.
V - Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do prlncípio de achar-se a Sociedade sujeita
às disposições de direito que regem
as Sociedades Anônimas.
VI - A infração de qualquer das
cláusulas para. a qual não esteja cominada pena especial será punida
'Com a multa de mil cruzeiros (Cr$ .
1.000,00) a cinco mil cruzeiros
.
(5.000,00) e, no caso de reincidência,
com a cassação da autorização conce.dída pelo Decreto em virtude do qual
baixam as presentes cláusulas.
Rio de Janeiro,

DECRETO N.' 19.739 - DE 5 DE
OUTUBRO DE 1945
Revoga o Decreto que concedeu à firma José Fernandes & Gomes autorização para funcionar na República - e cassa a respectiva Carta.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a firma José Fer-
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nandes & Gomes, com -sede nesta cidade do Rio de Janeiro, e tendo em
vista o instrwnento do distrato social de 30 de abril de 1945, que considera a dissolução efetivada em SI de
dezembro de 1944, decreta:
Artdgo único. Fica revogado o Decreto n.? 13.906, de 4 de novembro de
1945, pelo qual se concedeu à firma
José Fernandes & Gomes autorização
para. funcionar como emprêsa de navegação, de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n.? 2.784, de 20
de novembro de 1940, e cassada a respectiva Carta.
.
Rio de Janeiro, 5 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
. GETULIO \TARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.' 19.740 - DE 5 DE
OUTUBRO DE 1945
Altera a redação da letra b do art. 5.°
do Regulamento Geral da Polícia
Militar.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
.
Art. 1.0 A letra b do art. 5.° do
Regulamento Geral da Polícia Militar
do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto n.c 3.273, de 16 de novembro de
1938, passa a ter a seguinte redação:'
"b) Sub-Diretor, oficial do Exército, que será :o mais antigo, imediato ao Diretor, em exercício na
D.I. "

Art. 2.° f'::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Magalhães.
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DEORETO N.' 19.741 - DE' 6 DE
OUTUBRO DE 1945
Extingue vaga 'de Despachante Aduaneiro junto à Alfândega do Rio de
Janeiro.

o Presidente da
da atribuição que
tigo 74, letra a, da
têrmos do art. 56

República, usando
lhe confere o arConstituição, e nos
do Decreto-lei nú-

mero 4.014, de 13 de janeiro de 1942,

decreta:
.
Art. 1.0 Fica extinta a vaga de Despachante Aduaneiro junto à Alfândega do Rio de .Ianeíro, decorrente do
falecimento de Maurflio Correia.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .raneíro, 6 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa ..

N.'

DEORETO
19.741 - DE 5 DE
OUTUBRO DE 1945
Dispõe sôbre a lotação numérica das
repartições do Ministério da Fo-zenda

O Presidente' da República, usando
da, atribuição que' Ihe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para efeito de lotação, os
cargos que compõem os Quadros Permanente- e Suplementar do Ministério
da Fazenda ficam distribuidos pelas
seguintes' repartições, além das Coletorias Federais:
I a !II - Agências Aduaneiras.
IV á XXVII - Alfândegas.
XXVIII - Caixa de Amortização.
XXIX - Casa da Moeda.
XXX ---'- Comissão de Eficiência.
XXXI - Contadoria Geral da República (sede).
XXXI! a CXXXV - Contadorias
Secionais, . da Contadoria Geral da
República.
CXXXVI - 'Delegacia do Tesouro
Brasileiro em Londres (atualmente em
Nova York).

CXXXVI! a CLVI - Delégacías
Fiscais.
CLVII'a CLXXII - Delegacias Regionais do ímpôsto de Renda.
CLXXVIII a CCXIV - Delegacias
Secionais do Impôsto de Renda.
CCXV - Departamento Federal de
Compras (sede).
CCXVI - Agência do Departamento
Federal de Compras em São Paulo.
CCXVII a CCLXIl" - Mesas de
Rendas.
CCLXIII a CCLXXIII - Postos
Fiscais.
CCLXXIV e CCLXXV - 'Recebedorfas Federais.
CCLXXVI a CCXXXII - Registros
Fiscais.
OOLXXXnr a OOLXXXVI - Seções Regionais do Laboratório Nacional de Análises.
COLXXXVII a CCCVI!' - Delegacias do Serviço do Patrimônio da
União.' '
CCCVII - Tesouro Nacional, constttuído dos seguintes órgãos:
1. Administração do Edifício da Fazenda.
2. Biblioteca do Ministério da. Fa~
zenda .
3. 1.0 Conselho de Contribuintes'.
4. 2.° Conselho de Contribuintes.
'5. Conselho Superior de Tarifas.
6. Diretoria da Despesa Pública.
7. Serviço do Patrimônio da União
(sede) .
8. Diretoria das Rendas Aduaneiras.
9. Diretoria das Rendas Internas.
10. Divisão do Impôsto de Renda
(sede). .
11. Divisão do Material.
12. Divisão de Obras.
13. Laboratório' Nacional de Anál1ses
(sede) .
14. Procuradoria Geral da Fazenda
Pública.
15. Serviço de Comunicações.
16. Serviço de Estatística Econômica e
Financeira.
17. Serviço do Pessoal.
CCCIV - Tribunal de Contas.
Art. 2.0 Fica aprovada a lotação
numérica dás repartições a que se refere o artigo anterior, na forma dos
quadros anexos a êste decreto, com
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14.856 cargos, sendora.os'r na lotação
permanente e 1. 759 na lotação suplewentar.
,
'
. § 1.0 . Os claros que se verificarem
na lotação suplementar não serão preenchidos.
§ 2.° Além dos cargos a que se refere êste artigo, haverá, na lotação do
Ministério da Fazenda, o cargo de Diretor Geral da Fazenda Nacional, provido em comissão.
Arb, 3.° A lotação numérica de cada
coletoria Federal constará de um
cargo de Coletor e um cargo de Escrivão de Coletoria.
Art. 4.° A remoção de uma para
outra das repartições mencionadas no
art. 1.0 será feita por decreto.
§ 1.0 A remoção de um para outro
órgão do Tesouro Nacional será feita
pelo Diretor Geral. da Fazenda Nacional.
'
§ 2.° A remoção dos, coletores, escrivães de coletorias e agentes fiscais
do impôsto de consumo obedecerá ao
disposto na legislação especial relativa a essas carreiras.
Art. 5.° O presente decreto vigorará
a partir do dia 1 de agôato de 1945.
Art. 6,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 5 de outubro de
1945,,124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARG/lS.

A. de Souza:. Costa:
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Conselho Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, 'decreta:
Art. 1.0 A Companhia Fôrça e Luz
Marianense, fica autorízada a ampliar
a sua usina hídro-elétrica, sita margem do Ribeirão do Oarmo, muntcípto
de Mariana, Estado de Minas Gerais,
mediante a instalação de 3 unidades de
400 kva, aproveitando uma altura de
queda de 40 metros e uma descarga de
3.300 litros por segundo.
Art. 2.° Sob pena de caducidade
da presente, autorízaçâo, a interessada,
obriga-se ~:
I - Regfatrá-Ia na 'Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produçáo Mineral do Ministério da, Agricultura, dentro de trinta (30) dias a partir
de sua publicação;
TI - Apresentar, à mesma Divisão,
dentro do prazo de noventa (90) dias,
a contar da' data da publícaçâo vdêste
decreto, os estudos, projetos e orçamen...
tos respectivos.
In - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem determinados pelo
Ministro da Agricultura.
Parág-rafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrapados, por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Aguas .
Art. 3.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
à

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 19.742 - DE 6
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza a Companhia Fôrça e Lll,z
ll!la,rianense, a ampliar as suas atuats
instalações no municipio de Mariana, E-stado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 'artigo
74"letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.c 2.05'9, de 5 de
março de 1940,
Considerando que a medida, requeri.da pela Companhia Fôrça e Luz Marlanense, foi julgada conveniente peio

DECRETO N.o 19.743 - DE 8 DE
OUTUBRO DE 1945
Altera a lotação do Ministério da Fazenda, baixada com o Decreto 7iúmera 16.162, de 10 de agôsto de

1944.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam incluídas na relação
das repartições do Ministério da Fa-

62

ATOS

no

PODER EXECUTIVO

senda; para efeito de lotação,' as Mesas de Rendas de t,« Ordem em Mossoró ede 2.a Ordem em Oanguaretama, no ·Estado do Rio Grande do
Norte, criadas pelo Decreto-lei número 8.050, ·de 8 de outubro de 1945.
Art. 2.° A lotação da Mesa de
Rendas de 1.a Ordem em Mossoró será
de três (3) Escriturários e três (3)
Polícias Fiscais e a da Mesa de Rendas de 2.a Ordem em Canguaretama
será de dois (2) Escriturários' e dois
(2) Polícias Fiscais;
Art. 3.0 O S. P. F. tomará as pro-

vldênciasnecessárias à consecução' do
que vem estabelecido no 'art. 2.°.
Art. 4.0 :/t,ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de outubro de
124.° da Independência e 57.9
da República.

1945,

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa'.
DECRETO N.o 19.744 - DE 8 DE
OUTUBRO DE 1945
Exclui do regime de fiscalização a firma que menciona e dá outras' providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, Ietrau, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos' 4.°
e 7.° do Decreto-lei n.o'4.807, de 7 de
outubro de 1942, e no art. 4.°, parágrafo único, do Decreto-lei n. o 5.661,
de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1,0 Fica excluída do regime de
'fiscalização peio Govêrno a firma Oân-dído H. dos Santos, com sede nesta
Capital, cessando as atribuições do
fiscal nomeado.
Art. 2.°0 presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 5,7.°
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.0 19.745 - DE 8 DE
OUTUBRO DE 1945
Aprova projeto e orçamento ,para o
prolongamento do canál principal
leste do açude público "ítens",

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados projeto e orçamento, na importância de
ors 49.100,00 (quarenta e nove mil
e .cem cruzeiros), q i.e a êate acompanham, devidamente rubricados, para
.a construção do prolongamento de
1.760 metros do canal principal Iéste,
'na ampliação da 'rêde de irrigação do
açude público' "rtans", no município
de Caicó, Estado do Rio Grande do
Norte, correndo as despesas, no vigente exercício, à conta da .rba "r'tanos de Obras e Equipamentos", ccnsignação I -'- subconsignaçâo 02-01~
40-A.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.o 19.746 - DE 8 DE
OUTUBRO DE 1945
Aprova orçamento relativo à aquisição
de materiais para o pôrto de Santos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74~ letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aprovado o orçamento na importância de Cr$
3.125.665,90 (três milhões cento e
vinte e cinco mil seiscentos e sessenta
e cinco cruzeiros e noventa centavos>,
que com êste baixa, devidamente ru ..
brícado, relativo à aquisição, pela
Companhia Docas de Santos, de 20
cavalos mecânicos de ns. 38 a 57; e
de 60 carros reboque, de ns. 45 a 104,
'destinados ao transporte de mercado..
rias entre os armazens externos e a
faixa do' cais do pôrto de Santos, na
conformidade das disposições do in..

63

ATOS !10 PODER EXECUTIVO

císo 3.°, art. '2.° do Decreto n.e 658-A,
de 21 de fevereiro 'de 1936.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.' f9.747 - DE 8
DE OVTUBRO DE 1945
Autoriza a Emprêsa SV-l Brasileira de
Eletricidade S. A., a estender uma
linha de transmissão ao longo da,
estrada de rodagem que liga a vila'
de Rio do Testo (antiga Pomerode) ,
à de Testo Salto, 'no município de
Blurnenau, no Estado de Santa Ctltarina.

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

74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.o 2.059, de 5 de
março de 1940,
-

Parágrafo único. Os prazos, de que
trata êste artigo, poderão ser,por justo
motivo, prorrogados pelo Ministro da
Agricultura, ouvida a mencionada Divisão de Aguas ,
Art. 3.° O presente decreto entra
em vigor na .data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.748 - DE 8
DE OUTUBRO DE 1945
Outorga a Atuerto Pinto de- Miranda,
concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica da cachoeira Papuan, situada no. rio Concórdia, entre os distritos de Guarapuavinha
e Concórdia, nos
municípios de
Guarapuava e União da Vitória,
Estado do Paraná.

Considerando que O Conselho Nacional de Águas e Energta Elétrica julgou
conveniente deferir a medida,' requeO .Presidente da República, usando
rida pela emprêsa interessada, decreta:
da atribuição que lhe confere o artigo
74, alínea a, da Constituição e nos têrArt. 1.0 A Emprêsa Sul Brasileira
mos do art. -150 do Código 'de águas
de Eletricidade S. A. fica autoriza(Decreto n.c 24.643, de 10 de julho de
da a:
~934), decreta:
I - Estende~ uma linha de transmissão, sob a tensão nominal de 6.000
Art. 1.0 Respeitados os direitos de
Volts, _com a extensão aproximada de
terceiros anteriormente adquiridos,
11 quilômetros.vao longo da estrada de
é outorgada a Alberto Pinto de Mirodagem de Rio do Testo a Testo Salranda, concessão para o aproveítamento, no município de Blumenau, -Estado
to de energia hidráulica da cachoeira.
de Santa Catarina.
(
Papuan, situada no rio Concórdia, enArt. 2.° Sob pena de caducidade
tre os distritos de Guarapuavínha e
da presente autorização, a interessada
Concórdia, respectivamente nos muobriga-se a: .: nicípios de Guarapuava e União -da.
I - Registrar êste título na Dívlaão . Vitória, Estado do Paraná.
de Aguas, do Departamento Nacional
Parágrafo único. O aproveitamende Produção Mineral, no Ministério da
to . destina-se à utilização de energia
Agricultura, dentro de· trinta (30)élias
mecânica para uso exclusivo do cona partir da sua publicação.
cessionário.
II - Apresentar à mesma Divisão de
Art. 2.° Sob pena de ficar de ne.éguas os estudos, projetos e orçamennhum efeito o presente título, o contos respectivos, no prazo de (90) nocessionário obriga-se a:
venta dias, contados da data da publiI '
Reglstá..lo na Divisão de
cação dêste Decreto.
Águas, dentro do- prazo de trinta (30l
III - Iniciar e concluir as obras nos
dias após a sua publicação.
.
prazos que forem determinados pelo
II - Apresentar, dentro do prazo
MinÍstro da Agricultura.
de um (1) ano, contado da data do-
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regísto dêste Decreto, na Divisão de
ta (3Ó) dias; contados da data em que
Aguas, em três (3)' vias:
fôr 'publicada a aprovação da respeca) .dados sôbre
regime do curso
tiva 'minuta pelo Ministro da Agriculd'água a aproveitar, príncípalmente
tura.
os relativos à descarga de estiagem e
V - Apresentar o mesmo contrato
à Divisão de Águas para os fins de
a de cheia bem como a variação do
nivel d'água. a montante. e a jusante regtstc até sessenta (GO) dias depois
do local do aproveitamento;
de regtetado no Tribunal de Contas.
Art. 3.° A minuta do contrato disb)planta em escala razoável da
ciplinar desta concessão, será prepaárea onde sé fará o aproveitamento da
energia, abrangendo a parte atíngfnda rada pela Divisão de Águas e submepelo remanso da barragem e perfil do
tida S, aprovação do Ministro da Agricultura.
rio a montante e a jusante do local
Art. 4.° O concessionário fica obrído aproveitamento;
gado a construir e manter nas proxic) método de cálculo da barragem,
projeto; épura e justificação do tipo vmídàdee do local do aproveitamento,'
adotado, dados geológicos relativos ao
onde e desde quando íôr determinado
terreno em que será construída a bar- pela Divisão de éguas, as instalações
ragem, cálculo e dimensionamento das
necessárias às observações Iínímétrlcas
e medições de descarga do curso
comportas, adufas, tomada d'água e
'canal de derivação, seções longttudid'água que vai utilizar e a realizar as
. nàis e transversais; orçamento; disobservações de acôrdo com as instruções ..da mesma Divisão.
posições que assegurem a conservação
e a livre .círculação dos peixes;
Art. 5.° A presente concessão vigod) conduto forçado: cálculo e jusrará pelo prazo de tl-mta (30) anos.
tificação do tipo adotado, planta e contados da data do registo do resperfil com tôdas as. indicações necespectivo contrato na Divisão de Aguas.'
sárias e observância das escalas seArt. 6.° Flndoro prazo de conces-,
guintes: para as plantas, um por dusão tôda a -propríedade do concessíozentos (1-200), para os perfis, hortnário que no momento existir em fun'zontal, um por duzentos (1-200)
e
ção exclusiva e permanente da utilivertical um por cem (l-100)·, cálculo E: zação da energia mecânica referente
desenho do assentamento e fixação
ao aproveitamento concedido, reverdos blocos de ancoragem, orçamento;
terá ao Govérno do Estado do Parae) edifício da usina: cálculo, projená, ,mediante indenização do custo
to e orçamento; turbina; justificação histórico, isto é, do capital efetivado tipo adotado, seu rendimento' em
mente invertido, menos a depreciação.
cargas .diferentes, em múltiplos de
§ 1.0 Se o Estado do Paraná não
1/4 ou 1/8 até plena carga; indicação
fizer uso do seu direito a essa reverda velocidade caracteristica de embasão, o concessionário poderá requelagem ou disparo, sentido de rotação
rer, na forma que' rôr estipulada no
e indicação do engulímento com 25, 50
e 1'00 %
carga, características de' contrato da presente concessão a sua.'
renovação, salvo se preferir repor, por
seu regulador e aparelhos de medição,
sua
conta, Ó curso das águas no seu
desenho da turbina e discriminação
estado primitivo. .
-do tempo de fechamento, canal de fu§ f'o Para os efeitos do parágrafo
ga, etc., orçamentos respectivos;
anterior, fica o concessionário obrif) memorial justificativo, incluindo
gado a dar conhecimento ao Govêr-orçamento global e detalhado de tôdas
no Federal de decisão do Estado -do
as partes do projeto.
Paraná e a entrar com o requerimento de prorrogação de concessão ou. o
lU - Obedecer, em todos os. prode desistência, desta até seis (6) mejetos, as prescrições de ordem técnises antes do término do respectivo
ca que forem determinadas pela Diprazo.
visão' de Aguas.
IV - Assinar o contrato disciplinar
Art. 7.° O concessionário gozará,
·da concessão dentro do prazo de tríndesde a data do registo de que' trata

o

de
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o n.s rn do art. 2~0, e enquanto vlgorar esta concessão, os favores conetantes do Código de, Aguas e das leis
especiais sôbre a matéria.
Art. 8.° O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Art. 3.° 9 título da autorização de
pesquisa, que será lima via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr8, 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de.Fomento da produção Mineral do
Ministério 'da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.

Apolonio Stües,
GETULIO VARGAS.

DECRETO N." 19.749 ....,.... DE
DE OUTUBRO DE 1945

~

Autoriza o cidadâo brasileiro Gentil
Ferreira da, Silva a pesquisar água
mineral no município de Macaca, -Estcuio -âe Stio Paulo.

Presidente da' República, usando
da atrrbuíçào que lhe confere o .artágo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n." L985, de 29 de
janeiro 'de 1910 (Código de Minas),
decreta:
'Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâo
brasileiro Gentil Ferreira da Silva a
pesquisar água mineral no lugar denominado Fazenda Santa Cândida, no
distrito e município de Macaca, Estado
de São Paulo, numa área de nove hectares Yâ ha) , delimitada por um retângulo, que tem um vértice a quínhen'tos e cinqüenta e cinco metros (555
m) , no rumo magnético sessentae sete
graus e quarenta e cinco minutos noroeste (67°' 45' NW), do quilômetro cinqüenta e nove (Km 59), dà linha da
Cia. Mogtana de Estradas de Ferro,
no ramal da. Casa Branca Canoas. e
os la'dos,' que divergem do vértice 'considerado têm, a partir, dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos'
duzentos e quarenta metros (240 m) ,
quarenta e cinco graus e trinta minutos sudoeste (45° 30' SW); trezentos e
setenta e cinco. metros (375 m) , quarenta e quatro graus e trinta minutos
noroeste (44° 30' NW) .
Art. 2.° Esta autorização 'é outorgada nos têrmos estabelectdos no CÓ~
digo de 'Minas.
O

Cal. de Leis -

VaI. -

VIII

Apblonio Sales.

DECRETO N.' '19.750 - DE 8
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Deocluies
António Maciel a pesquisar quartzo e
pedras coradas no município de Novo Cruzeiro, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
7-4, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código 'de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o. cidadão
brasileiro Deoclídes Antônio Maciel a
pesquisar quartzo e pedras coradas
numa àr ea de sessenta e nove hectares,
setenta e seis ares e oitenta centíares
(69,7680 ha) , situada no. lugar denonunado Córrego da Toca, distrito de Marambaía, munícípíc de Novo Cruzeiro,
Estado de Minas Gerais, e delimitada
por um retângulo que tem um vértice
a quinhentos e noventa metros (590
m) . rumo cinqüenta e nove graus e
quinze minutos sudoeste (59° 15' SW)
magnético, da confluência dos córregos da Toca e José Magro, e os lados,
Que partem dêsae vértice,', têm mil
cento e quarenta metros (L140' m) , e
rumo vínte e cinco graus e trinta mínutos nordeste (250 30' NE), magriétíco, 'seiscentos e doze metros (612 in),
e rumo sessenta e quatro graus e trinta
minutos sudeste (64° 30' SE) magnético.
8", 5.
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Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.

Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos cruzeiros (Cr$ 700,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívísáo
de Fomento da Produção- Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.° .Revogam-se as dlsposíçôee
.
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.? 19.751 - DE 8
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza

:0

cidádão brasileiro Antônio

Garcez 'a pesquisar cauUm e associados no município de Guarulhoe, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constdtuíção e nos têrmos do Decreto-lei n.O i .985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minasj ,
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Garcez a pesquisar
cauhm e associados em terrenos do
imóvel denominado Sítio Santa Maria,
no distrito e munícípío de Guarulhos,
Estado de São Paulo, numa área de
cinqüenta e nove hectares e sessenta.
ares (59,60 na) , delimitada por um polígono irregular cuetem um vértice' a
quarenta e sete metros e cinqüenta
centímetros (47,50 m) , no rumo sessenta e, sete graus sudeste (67° SE), do
canto sudeste (SE), de uma casa, em
terrenos de Manuel casei, sita próxima
à porteira no cruzamento das estradas
para Vila Falcão, e ,para Cabuçu, e os
lados, a partir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos
rumos: trezentos e setenta metros (370
mj , vinte e dois graus e trinta minutos sudeste (22° 30' SE); mil duzentos
e dez metros (1.210 m) , setenta e oito
ê-

graus noroeste (78° NW) ; quatrocentos
e quarenta metros (440 m) , quatro
graus e trinta minutos nordeste (4° 30'
NE) ;seicentos e vinte e cinco metros
(626 m).. setenta e cinco graus nordeste (75° NE) ; seiscentos e quarenta c
cinco metros (645 m) , trinta e oito
graus e trinta minutos sudeste (380
30' SE).
Art. 2,° Esta autorização é outor.,
gada nos têrmos estabelecidos no Cá ...
dígo de Minas,
.
Art. 3.0 O título da autorização 'te

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a. taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) e será
transcrito no livro próprio da Divíaâo
de .rromento da Produção Mineral do
Ministér-io da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1945.
124.° da Independência é 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N,? 19.752 - DE 8
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão braeileirc José Bezerra da Silva a pesquisar amianto
e ossaciaâos no mUnZclpio de São José do Egito, Estado de Pernambuco

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituir...1o e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1:985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Bezerra da Silva a pesquisar amianto e associados no .Iugar
denominado Olho d' Agua do Cunha, no
distrito e município de São José -do
Egito, Estado de Pernambuco, numa
área de quatro hectares e quarenta
e sete ares (4,47 ha) , delimitada por
um polígono irregular que "tem um vértice a quatrocentos e setenta e quatro
metros (474 m) , no rumo magnético
sessenta e nove graus nordeste (69~
NE), do quilômetro dez mais cento e
vinte e cinco metros (Km 10 + 12ó m)
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lados, a partir- do vértice considerado.
têm .os seguintes comprnnentos 0 rumOS magnéticos: cento e sessenta e
dois metros (162 mr; doze graus e criuta minutos sudeste (12 030 SE) , duzentos e sessenta e três metros (263 m) ,
sessenta e nove graus e trtnta mtnutas nordeste .<69 0 30' NE); cento e
oitel1ta metros (180 m) , ouat-o gr-aus
noroeste (4. 0 NW); oitenta e seís metros (86 m) , sessenta, e dois graus e
tri1.lt," minutos sudoeste (62 0 '30' SW);
duzentos e cinco metros (205 m) , sessenta e nove graus sudoeste ($9 0 SW) .
Art. 2.0 Esta autorização é outor .
gada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas.
Art. f'o O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste decreto, pagará fi. taxa de trezentos oruzeíros (Cr$ 200,00) e será
transcrito no livro próprio .da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de .Ianeíro, 8 de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.? 19.753 -

DE 8
DE OUTUBRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro, Sérvulo
Pereira de Amújo a, pesquisar schedita e associados no município de
Santana do Matos, Estado do Rzo
Grande do Norte.

o

Presidente da República, usando

da atrfbuíçâo que lhe confere O artigo
74" letra a, da Constituição e nos têr-

mos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de. Minas),
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o ctdadâo
brasileiro Sérvulo Pereira de Araújo,
a pesquisar scheelíta e associados numa área de quatrocentos e cinqüenta e
sete hectares e vinte e quatro ares
(457,24 ha) , situada no distrito e município de Santana do Matos, Estado

E~ECUTIVO

do Rio Grande dc.Nórte, e delimitada
por um hexágono que tem um vértice a
seiscentos e cinqüenta e quatro metros
(654 m) , rumo trinta e cinco graus
e trinta minutos nordeste (35° 30' NE) '.
magnético, da confluência dos corre':'
gos Baíxío e Sêco, _e os lados, a partir dêsse vértáce, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois
mil metros (2.000m), cínqüenta e um
graus sUd08ste(51O SW);, dois mil e
seiscentos metros (2.600 m) , trinta e

nove graus noroeste (39° NW); novecentos e sessenta metros (960 m: cínqüenta e um graus nordeste (51 0 XJ~i;
seiscentos metros (600 m) , trínta e nove graus 'sudeste (39°8E); mn e qU8.renta e seis metros (1.046 mr , ctuqüenta e um graus nordeste (~1° NE) ;
dois mil metros (2.000 m) , i;rinta' e
nove graus sudeste (39° SE) .
Art. 2.° Esta autorízacão é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Arb. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagara a taxa de quatro
mil quinhentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 4.580,00), e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Mlnístérro di?
Agricultura.
Art, 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales,

DECRETO N.o 19.754 - DE 9
DE OUTUBRO DE 19<5

Autorizá o cidadão brasileiro Emanuel
Teixeira Coelho a pesquisar calcário,
colcita e associados no município
de Colombo, Estado do Paranâ.

O presidente da República, usando
da atribuição que .lhe confere o artigo
74; letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta;
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Emanuel Teixeira Coelho à
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74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minasl,
decreta:
área de quatrocentos e três hectares e
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
sessenta e Quatro ares (403,64 ba) . debrasüeàro Godofredo Leite Fiúza a peslimitada- por um poltgonc irregular que
quisar depósitos conchilíferos e assotem um vértice a trezentos metros
ciados em cinco (5) diferentes áreas
(300 mr, no rumo verdadeiro oínqüenperfazendo um total de trezentos. e
te.e oito graus e trinta minutos sudeste
setenta e três hectares (373 na) _ sí(580 30' SE) , do centro da porta princituadas nos lugares denominados Enpal do cemitério de Freguesia velh.a, e
seada de Itapagtpe ePárto do Bon-'
os lados, a partir do vértice co~slde fim na Bahia de Todos os Santos no"
rado, têm os seguintes comprunendistrito e município de Salvador, Estos e, rumos: mil e quinhentos metros tado da Bahia, áreas essas assim de(1,.500 m) , vinte e cinco graus suümoas: a primeira, (La), com clndoeste (250 SW); dois mil cento e oiqüenta e três hectares (53 ha) , abrantenta metros (2.18üm), sessenta e
ge o trecho da enseada de Itapagtpe
cinco graus sudoeste (650 SW); dois
confronte aos locais denominados Pôrmil metros (2.000 m) , dez graus e quato dos Mastros, Caminho d'Areía ou
renta e cinco minutos noroeste (10° 45'
Avenida Tiradentes e Massaranduba,
NVl): dois mil cento e setenta e cinco
sendo 1imitada por uma reta, que une
metros (2.175 mj • oitenta graus e
a Ponta de Massaranduba ao canto
quinze minutos nordeste (80 0 15 NE) ;
sul (8) do prédio da Fábrica de Piaduzentos metros (200 mj , dez graus
çào existente no Pârto dos 'I'ainheíros,
sudeste (10° SE); oitocentos metros
e pela linha de contôrno da costa, oes',(800 m) , oitenta graus nordeste (80°
te '(W) , do trecho da enseada que oeNE) .
fronta com os locais aludidos; a se~-....
Art. 2.° Esta autorização é outorgunda. (2.a) , com cento e vinte e oito
gada nos -têrmps estabelecidos no CÓ- hectares (128 ha) , abrange a parte sul
dízo de Minas.
(S) da enseada de Itapagipe confronte
Art. 3.° O título da autorização de
aos locais denominados Massaranduba,
pesquisa, que será urna via autêntica
Caminho d'Areía ou Avenida Tir!'lo":'
dêste decreto,' pagará,a taxa de quatro
dentes; Fazenda Coronel, Rua Uruguai,
mil e quarenta cruzeiros (Cr$ 4. ,J40,00)
Engenho da Conceição, Fiais e Ilha de
e será transcrito no livro próprio da
Johannes, é limitada por uma reta
Divlsâo de Fomento da Produção Micom rumo sudoeste (SW) cinqüenta e
neral do Ministério da Agricu.ttura.
quatro graus e trinta minutos nordeste
Art.' 4.° Revogam-se as disposições
(540 30' NE), que liga as Pontas de
Massaranduba e de Johannes, e .oetc
em ,contrário.
oontõrno da costa do trecho acima ciRio de Janeiro, 9 de outubro de 1945,
tado entre as extremidades da reta
124.0 da Independência e 57.0 da Recaracterizada. Estão excluídas da área
pública.
de pesquisa as superf'Icíes das ilhas
GETULIO VARGAS.
existentes nessa enseada; a terceira
Apolonio Sales.
(3.a) , com sessenta e sete hectares (67
na), é.Hmítada por um polígono místllineo, que tem 'um vértice na esquina
DECRETO N.' 19.755 - DE 9
sudoeste (SW) do encontro sudeste
DE OUTUBRO DE 1945
(SE), lado da Estação de Calçada, da
Autoriza o cidadão' brasileiro aoaoireantiga ponte de São João, e os lados,
do Leite Fiúza a pesquisar depôsitos
a partir do vértice considerado, têm
conchilí/eros e associados no munios seguintes comprimentos e rumos
cípio de scioaaor, Estado da Bahia.
verdadeiros: duzentos metros (200 mr ,
cinqüenta e nove graus nordeste (590
O .Presidente da República, .usando
NE); setecentos e vinte metros Ç720
da arbíbuiçâo que lhe confere o artigo

pesquisar calcário, calcíba e associados

no lugar denominado p'rêguesia Velha,
no distrito de 'j'ímoneira, município de
Colombo, Estado do paraná, numa

ATOS DO PODER

m) , qumze graus sudoeste (l5° SW):
mil duzentos e oitenta metros (1,280
rnj • quarenta e sete graus e trmt.e,
minutos sudoeste (47° 30' SW); duzentos e vinte e cinco metros (225 m) ,
cinco graus sudeste (5° SE) ; .0 penúltimo lado e o seguimento retílíneo que
liga a extremidade de último lado retilíneo descrito a Ponta de Johannes ;
o último lado é a linha de contorno
da costa no trecho compreendícto eu,:",
tre a extremidade do penúltimo lado
e o vertrce de partida; a quarta <4.a),
com sessenta hectares C::O ha) , abrange o t-recho da enseada de Itapagipe
denumindo Saco do Cabrito, e é lImítada pela antiga ponte. de São .Joào
e pela linha de contorno da costa, do
lado norte (N), entre os encontros da
mencionada ponte; a quinta (5!"J. com
sessenta e cinco hectares (65 ha).
Iímítada por um hexágono Irregular.
que tem um vértice a cem metros
_(100 m),. no rumo verdadeiro
oeste
(W), do canto noroeste (NW·) , da Igreja de Nossa Senhora da Penha, e oe
lados, a partir do vértice consrcrerado.
têm os seguintes .comprímentos e rumos verdadeiros: mil e quatrocentos
metros <1.400 m) , vinte e nove graus
e trinta minutos sudoeste
(29 J 30'
SW): setecentos e cinqüenta metros
(750 rm , oitenta e seis graus e tru-ta
minutos noroeste (36° 30' 'NW), trezentos metros (300 mj," sete gruus e
trinta minutos nordeste (7~. 3tJ !;V'S);
quinhentos e oitenta metros 0::80 m) ,
oitenta e três graus e trinta minutos
nordeste (ô3° 30' NE): mil '.~ dez metros {1: 010 mi , vinte e sete- graus nordeste cno NE); trezentos e oitenta
metros (330 mr , setenta e ctn-o graus
sudeste <75° SE)"
é

Art. 2.0 Esta autorização é outor..
gada nos "têrmos estabelecidos no Código d~ M1na.8.
Art. 3,° O título da autorização de
pesquisa, ,que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará.· a taxa de três

mil setecentos e trinta cruzeu cs (Cr$ ,
3,730,00) e será transcrito no livro p1'6prío da Dívísáo de Fomento da Produção Mineral do Ministério U'" Agri-

cultura.

EXECUTIVO

Arb. 4,° Revogam-se as díspcsícôes

em contrário,
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1945,
d~

124.0 da Independência e 57.0
pública.

Re-

(}ETULIO \TARGAS.

Apolonio Sales,

DECRETO N.o 19,756

~

DE 9

DE OUTUBRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro JOl~'-' Rodrigues de Cerqueira a. pesquisar calcária no nuinicioio de Prados, Estado. de Minas Gerais,

,

O Presidente da República, usando
da arübutçâo que lhe confere o artigo
74, .letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.935, de 29 de
Janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art.. LO Faca autorizado o cidadão
brasileiro João Rodrigues de Cernueira
a pesquisar calcário no rugar denominado .Invernada, distrito e município
de Prados, Estado de Minas Gerais,
numa área de trinta hectares (30 ha) ,
delimitada por um retângulo que tem'
um vértice a seiscentos e vinte metros
(620 mj • no rumo magnético trinta
graus noroeste (30° NW) da confluência dos córregos Invernada e Boi Morto, e os lados divergentes do vértice
considerado têm os seguintes comprimentos e rumos -magnetàcos: uumhentos metros (500 m) , leste (F,), seiscentos metros ,(600 m) . norte <N}. '
Art. 2:: Esta autortzaçâo é outorgada

nos têrmos estabelecidos .no CC-

digo de Minas,
1\!'~. 3,°
O título da autorização de

pesquisa. que SC!'a uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de treventos cruzeiros (01'8 300,00) e será
transcrttc no livro próprio da Dívísâo
de Fomento da Produção Mineral d0
Mínísterío da Agricultura.
Aru. 4.° Revogam-se as disp,)oições
em contrário,
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1945,
124.0 da Independência e 57.° da República,
GETULIO \TARGAS,

Apolonio Sales,
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DECRETO N.? 19.757 - DE 9
DE OUTUBRO DE 1945 '

Autorizá o .cidadão braeüeiro Lucas
Batista Sampaio a pesquisar ouro e
associados no m'!mícipio de Brumadinho, Estado de Minas GeTa1.·~. '

EXECUTIVO

Art. 4.° Revogam-se as
em contrário.

d~f:posições

Río de Janeiro, 9 de outubro de 1845,
124.0 da Independência e' 57.° da Re..

pública.
GE'l'ULIO VARGAS.

ApoZonio Sales.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe 'confere o artigo
~{4,

letra a, da Constituição e nos têr-

mos do Decreto-Ieí n." 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decret.g:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadáo
brasileiro 'Lucas Batista Sampaio a

pesquisar ouro e associados numa área
de três hectares e trinta 'e dui.:" D.r0S
t3,32 ha) . situada no lugar denourtnado Lavra do Carrapato, distrito de Piedado do Paraopeba, município de Brumadmho, Estado de 'Minas Gerais, e
delimitada por uma Unha poltgonar que
tem um vértice a trezentos. e setenta e
cinco metros (375 rnj . rumo oitenta
graus e trinta minutos sudoeste (80°
30· .SW), da confluência dos córregos
da Berrlnha e do Pa li Branco, e os
lados, a partir dêsse vértice, tem \ os
seguintes comprimentos e rumos: duzentos e sessenta metros (260 nn , e
trinta e três graus sudoeste (331) S\V) ;
cem metros (100 m) , e cinqüenta e sete
graus noroeste (57°' NW); cento e setenta metros (170 m) . e trinta f. três
graus nordeste (33° NE); oitenta metros <80 m) , e cinqüenta e sete graus
noroeste (57° N\V): noventa metros
(90 rm , e trinta e três graus noroeste
<33° NE): cento e ortenta me-ros (130
m) , e cinqüenta e sete graus sudeste
<57° SE) .

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6"
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que ser a uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de trexentos cruzeiros (Crg 300,00)· e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento' da- Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

DECHETO N,o 19.758 -'- DE 9
DE OUTUBRO DE 1945
AutoTiza o cidadão brasileiro Reinholci
Wendel a pesquisar calcário, calcita,·
rnámore, minério de -chumbo
assodados no municipib âe l-poruna«, Betado de São Paulo.

e

o Presidente da República, usando
da artíbuíção que lhe confere o artdgo
"/4, letra a, da Oonstrtuíçâo e nos tér ,
mos do Decretc-Ieí n.v 1. 885, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínasr ,
decre~a:

Art.. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Retnnotd Wendel a pesuutsar calcário, calcíta, mármore, mínétío
de chumbo e associados nos lugares dénominado Sitio Chapéu de Pedra e
Sitio Braço de Pescaria, no matrttc
e município de Iporanga. Estado de
São Paulo. numa área de cento e trinta.
e três hectares e· trinta e um ares
(133,31 na) , delimitada por um oolígnno irregular, que tem um véruce no
ponto de cruzamento da estrada de
tropas Ipcranga - Banhado Grande

com ríbeírâo Braço de Pescaria, e 03
lados, a partir do vértice consídcrado,
têm 0,5 seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos c emqüenta e cinco metros (555' rrn . teste
(E); mil novecentos e quarenta c cinco metros (1.945 rrn , vinte e um gr-us
sudoeste (21° SW); quinhentos metros (500 n» , oeste ,(W);, mil cento e
trinta metros (1.130 rm , norte ü"l"):
novecentos e cinqüenta e cinco metros
(955 mr , quarenta e cinco graus nordeste (45° NE) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estauelecídos no Código cc Minas.
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Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de mil
trezentos e quare-nta cruseo-os ICrS ..
l.:HO,OO) e será transcrito no Iívrc próprio da Divisão. de Fomento da Produçáo Mineral do Ministério da AgrIcul-

tura.
Art. 4.<\ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 9 de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57.° da rzepública.
GETULIO VARGAS.

Apo{onio Sales.

DECRETO N.o 19.759 -

DE 9 DE
OUTUBRO DE 1945

Concede -reconhécimenio aos cursos
-nantuioe pela Escola de Música da
Batüa '

) Presidente da República, usando
da atríbutcâo que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos termos
do art. 23 do Decreto-lei n.v 421, de
11 de maio de 1938, resolve:
Artigo único. E' concedido reconhecimento aos cursos mantidos pela, Escola de Música da Bahia, com sede em
Salvador, no Estado da Bahia.

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
J
GETuLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

E'"..{ECUTIVa

Art. 2.° - Os quadros e tabelas do
pessoal do 1. A. P. C., aprovados pe[o Decreto n.c 14.904, de 29' de fevereiro de 19~4, ficam igualmente substituídos pelos que acompanham o presente decreto, vigorando as alterações
a partir de 1 de janeiro de 1944.
Art. 3.° ~ As relações nominais dos
servidores do, Instituto passam.a vigorar, a partir de 1 de janeiro de 1944,
de acordo com a publicação anexa.
Art. 4.° - Ficam mantidos todos, OS
atos da Presidência do Instituto sôore pessoal, desde 1-1~1944.
Art. 5.° - :f;ste decreto entrará em
vigor _na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 9 de .outulu-o de
1945, 124.°' da Independência e' 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filiu: .

Escala-Padrão de vencimentos do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Comerciários

Classe

Salário

ors

1
2
3

(
»

,

4
DEOP~RTO

N.o 18.760 -----7'DE 9 DE
OVTUBRO DE 1945
Altera o Decreto n. o 14.904, de 29 de
fevereiro de 1944.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição decreta:
Art. 1.0 - Os padrões alfabéticos de
vencimentos dos empregados do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Comerciárécs e as referências de salário do pessoal extranumerário-mensalista cujos valores foram fixados pelo Decreto n.c 14.904, de 29 de fevereiro de 1944, ficam substituídos pela
escala-padrão que acompanha êste
decreto.

•••••• [

;

1

[

5
[
6·,···············,······1
7··· .. ··,······.,········1
8 ......•................. [
9
[
10
[
11.
1
12
i·
13
1
14 .. -, .........•.'.

,.1

15
1
16
1
17
1
18•...•................... 1
19
1
20 ..•..................... 1
21.
:
,
1
22
1
23
1

100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
~00.00

950,00
1.000,00
1.050,00
1.100,00
1.150,00
1.200,00
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I

I
I
I
I

Classe

Salárto

Salário

Classe

c-s

o-s

I

24
1
25 ..................•...... 1
26· .. ·····,··,···
·1
27
1
28· .. ····· .. ········ .. ····1
29··
······· .. ··· .. ·· .. 1
30
,1
31..
,
1
32
-.1
33· .. · .. ······•·· .. · .. · .. ·1
3.4
1

52
53
54
55
56

1.250,00
1. 300.00
1. 350,00
1.400,00
1. 450,00
1.500,00
1.550,00
1. 600,00
1. 650,00
1. 700.00
1. 750,00
1.800,00
1.850,00
. 1. 900,00
1. 950,00
2.000.00
2.100.00
2.200,00
2.300 100
2.400,00
2.500,00
2.600,00
2.700,00
2.800,00
2.900,00
3.000,00
3.100.00
3.200,00

35 .. ·· .. · .. ·······
1
36··· .. ·······
····1
37 .. ·· .. ···· .. ········
1
38
1
39
"' .. 1
40
1

:~:::::::::::::::.::::::: :i

43··············· .. ·· .. · .. 1
44· .... ··· .. ·· .. ·
···1
45· .. ···············
1
46··· .. · .. ·, .. · .... · .. ····1
47
·
· .. ·········1
48
1
49···
·
· .. ····
·1
50
,
1
61..···· .. ···· .. ·
· .. ··1

Escala Padrão de Salários do

57

·

1

·1
·.1

,
·.·.·· .. ·•·
,'

'.. ·

1

·1
·.1
·:1

58
59
· .1
1
60
61.
c
·
·.1
62
·1
63
,
I
64··.·
·······
·1
65
· ·1
65
·· .. ···· .. ···· .. · .. 1
67·· .. ····· .. ··
·· .. ···1
68
1
69
1
70···
" ••• ",,1

71:
t
72·· .. ··
······· .. ·· .. ·1
73
·
1
74
75 ·
,
·
1
76· .. ········· .. ·····
·1
77..._.........
.. .. I
78 .. .'
1
79
·
·
···
·.1

:1

instituto

de

II
I
I

I

I
I!
lI!

1

IV

I
I

V

VI
VII
VII!

IX
X

XI
XII

I

I

I
I
I
I
I
I
I

Sa.lárío

\

Salário

I

.anual

250,00

11

300,00
350.9 0
400,00
450.00.
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00

I.

3.000,00
3.600.00
4.200.00
4.800,00
5.400,00
6.000.00
6.600.00
7.200,00
7.800.00
8.400.00
9.000.00
9.600,00

mensal

ors

4.300,00 '
4.400,00

4.500.00
4.600,00
4.700;00
4.800,00
4.9Dr;.oo

5.000.00
5.1 00.00
5.200,00

s.aoo.oo

5.400.00
5.f."Q,!iO
5.GOQ,GQ

5 ....""100
f.

~~~

I
I
I
I

1

I
I
I

I
I
I
I

c-s

"11

;-:. ":\",(1,')0

6.00 000

Apo'sentadoria e Pensões dos

Comerciários

Referência

3.300,OÓ
3.400,00
. 3.500.00
3.600.00
3.700,00
3.800.00
3.900.00
4.000,00
4.100,00
4.200,00
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Referência

I
I
I

Salário
mensal

I

XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV

I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

o-s

900,00
1.000,00
1.100,00
1. 200,00
1. 300,00
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.800,00
1. 900,00
2.000,00
2.100,00
2.200.00
2.'300,00
~.400,OO

" ,500,00
2.600,00,
2,700,00
2.800,00
2.900,00
3.000,00

I
DECRETO N,O 19,761; DE 9 DE
OUTUBRO DE 1945
Dispõe eóbre as Tabelas' Numéricas,
Ortiiauuía e Suplementar, de Extranumerário-mensalista do ·Instituto
de Fermentação, do Ministério da
Agricultura .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo' 74, letra a, da Constituição, de-

ereta:

Art. 1.0 Ficam substituídas, pelas
que acompanham êste decreto, as Tabelas Numéricas,' ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista do' Instituto de Fermentàção, do
Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, do Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. A Divisão do Pessoal do Ministério da Agricultura pu-

'I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Salário
anual
Cr$
10.800.00
. 12.000,00
13.200,00
)4,400,00
15.600,00
16,800,00
18,000,00
19.200,00
20.400,00
21.600,00
22.800,00 .
24,000,00
25,200,00
26.400,00
27,600,00
28 800,00
30.000.00
31.200:00
32.400,00
33.600,00
34.800,00
36.000,00

I

blicará, no órgão oficial, dentro de
trinta dias, a relação nominal dos servidores, cujas funções são atingidas'
pelo.,disposto neste decreto.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na' importâncía de Cr$ 105.000,00 (cento e cinco
mil cruzeiros) anuais, correrá à conta
'da Verba 1 :- Pessoal, Consignação II
- Pessoal Extranumerário, Subcon'sígnação 05 ~ Mensalistas, Anexo número 14 ~ Ministério da Agricultura,
do Orçamento Geral da República
para 1945.
Art. 3.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 9 de outubro
de 1945; 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

"

MINTS<T"'RIO DA AGRICULTURA
C.N.E.P.A.

-

SERVIÇO NACIONAL

DE PESQUISAS
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SEDE

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO

II

Número
de~

ATUAL

SITUAçlio

I

1
Séries funcionais

I-

II

Referência

funções

I

I

I
51

I1

5[
41
7 I

1

AuxiliuT de Escritório

I
- -30I[
I
I

1

I

9.

1

!

---~

1

I

.
.'

~~~~~.~i.S~~

[
I
1
I
I

i

I
I

I
I

f

t

II
I

:i

Tabela

I
I
I

I

Ordinária

li

I
I

Ordinária

I
I

de Escritório!

5/
4
7 I
9
30

I
I
I
1
I

1 I
----I
[1

II

2

I

1

I

3

1
1

I

[

~~~~~~:~i.S~~

i

l~spet~~..

XII
XI
IX!
VIII 1
VII I

1

I

I·
I

I
I

j

..

I
I
I
I
I
I

I

1
I

I

11

I

\ Referência

5[ .•...................• 1

I
1
IX

Séries funcionais

I
I
I Auxilia?'

XII Ordinária
X I Ordinária
!XIOrdinária
V1II
Ordinária
VII
Ordinária

I

I

I

Número 1
i:[
de_I
I funções I

PROPOSTA

I
\

I

IX

i

I
I
XIII \
XII

I

Tabela

~
s
g
"

~.

~

~

M

§

8

Laboratortsta
1

2

3
4

Laboratarista

I

I
I
I
I····················· I
I
I

I

I
I

I
I

---i

I
I

6

9
25

I

1

! Técnico

I ...... ~~~~~~~~t.~ .. . . ..

I

Motorista-auxiliar

---,-;
4

I

I

Servente

I

I

I

3

I (Nova
! Técnico
I

I
I

i
i

i

---I
4

fnária

ínárta

VII
VI

ínária

I
I

I

:1

XI

I

I

I

\

I

XI

Motorista
I

I

XI
IX
VIII

:

I

I

1

.. ..

de laboratório!

---'I
,

VIII
VII
VI

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

inária

ínàrta
inárta

!

I

1

XI
X
IX

I
,
I

I
i
I
I

Iguaçu) .... I
de laboratório I

I
I

I

I

I
I
VII

Inárfa

VII

I,

i

I

I
,

V

V ,

Ordinária

I

!I

II Técnica

I

xv
XII

Ordinária
Ordinária

I

1
3
1_ _

I

io

4

I
11

I
I

de- Laboratório

:

.

,

..

I

XV

XII

I
1

j

I

I

~
~

o

õl

Tabela Numérica Suplementar

SITUAÇÃO ATUAL

I

Número
de
funções

2

1

I Reterencia

Séries runcíonars

I

I

I
I

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

XI

I

[Escriturário . . . . . . . . . . I

XIV

I

1

1I

\

Numero
de
funções

Tabela

i

I
I

\ Auxiliar

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
I Suplementar
I
I Suplementar
I
INS

2

Auxiliar

I

Referência \

!AndradaS(LF., S.N.P.A.)

1I

I

I

.

I

:

I I

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

~

XI
XIV

in

~

o

1\:

I

TITUTO DE FERMENTACÃO -

Tabela

Número
de
funções

SUBESTAÇÃO DE ENOLüGIA 'EM

I

I

Séries funcionais

Referência \

I

I Auxiliar de Escritório I

__1_\

Tabela

I

I
I

Escriturário ··········1

1

1

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Séries funcionais

\ Referência

,I

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções I

II

\

Séries funçionais

1

VII

Ordinária

I

I

--I-i

Auxiliar de Escritório

.

VII

I

Tabela

Laboratarista
1 I ......................
1 I ......................

I

I

XI
VII

I

2

I

1

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

1

I

2

V I ordinária:

1

I
I

I

C.N.E.P.A. -

I

~.~~~~~:~~i.S.t~.

.. ..
1 \ ....
1 I ....................•.

Ordinária
Ordinária

II

i

Servente

I

1

SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAs AGRONÔMICAS -

i

lI
I

I

Servente
I
I .•.................... I
I
I
I

INS TITT!TO DE FERMENTAÇÃO

I

XII I
VII I

I
11

V

I

I

I

SUBESTAÇÃO DE ENOLOGIA EM BEAPENDI

Tabela Numérica Ortiiruuíà

o

n

,SITUAÇÃO

Número
de

I
I

Séries funcionais

fllnp.fip.<: I

,SITUAÇÃO

Referência

Auxiliar de Escritório

\

I

I

1
1

I.... ~~~~~~~~~s.t~

I
I······················ I
I
I

-~I

2

I,

.. . . .

.l'lUU.lt:.l'U

.Tabela

de
Junções

VII

11

Ordinária

I
XI
VII

1

Séries funcionais

Ordinária
Ordinária

1
1

2

de Escritório

1I

I
I
. ....... ...... ........ I
I
I
Laboratarista

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

I

~.

~

I
I
I Referência I
I
I
I
I
I
I
I
VII I

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

-I
1 I
I

o

PROPOSTA

I

I.

I
I Auxiliar

J

~_l_lj

1

I
I

1.<JlNlOl'lOndi (LF., S.N.P.A.I
'I

•

ATUAL

I
l
I

~

'"e

I

I
I

XI I
VII I

I

I

Tabela

---------;-----~- t~---~---c----SITUAÇÃO

Número
de
funções

SITUAÇÃO

ATUAL

Número
de

Tabela

Referência

Séries funcionais

Servente

v

Rcferêncía

Séries funcionais

Tabela

-

I~~~~:~~. ~~. ~~~~~'~~~:':O

,-

XIII

I

V I Ordinária

I

I

1

~

I

I

1 Técnico

----I

o

ui

de Laboratório

.

xnr

Ordinârfa

--I

I

C.N.E.P.A. -

Servente

I
I
,I

1

1

1

PROPOSTA

funções

1

1

~

FER~!!ENTAÇÃO

SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS AGRONÔMICAS 1M3 TITUTO DE
BELO HORIZONTE

SITUAÇÃO

Número \

I

Séries funcionais

ATUAL

I
I

I

I
Belo Horizonte
I
I (IoF. -S.N.P.A.
I Auxiliar de Escritório
1 I ......•..............• I
---I
I

Referência I,

I

I

I

TaL{~la

de

funções

I

,

1

Número

I
I

VII

I
I
I

DE

ANÁLISES

DE

VINHOS

I

I

I

1

AUJ;iZiar. de..Escritório

1

1

i

I
I Referência
I

I

"<

c"

PROPOSTA

Séries funcíonaís

!
I

EM

c
c

I
I

1

Ordinária

I

a
~

FÔSTO

SITUA.ÇÃO

\

~

o

g

I

1

Tabela Numérica Ordinária

de
funções

-,

00

I
I

i
I
1

I
I
I

I
I

I

I

VII I

I

I

Tabêla

I.. . .L~Oo~ato~i~t~

1
1

2

1

. . ..

11

I ......................
I
I
I
I
Servente
I
I
I. ......................

I
I
I
I

I

I

I
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Ordinária

I

Ordinária

vrr ,

I

Laboratorista
I
I
I .....................
I ..................
I
I
I
I
Servente
I
I
I ................. ·....
I
I
I

1
1

I

I
I
,I

I

I
I

1

IX

I
!

2

Ordinária

V

1

..

1

1

I

I
SERVIÇO Ni\CIONAL DE PESQUISAS AGRONÔMICAS -
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I

I
I
I
I
I
I

IX
VII

I,

I
I
I
I
I
I

V

\

I
I
I
I
I

I
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I
I
I
I

~
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ESTAÇÃO DE ENOLOGIA EI\'IBENTO GONÇALVES

~

o

~

Tabela Numérica Ordinária
~~~~

SITUAÇÃO

Número
de
funções

1

I
I
I Séries funcíonaís
I
I
I Bento Gonçalves
I CLF. - S.N.P.A.)
Agrônomo
I
I ......................

-I
1

I

ATUAI,

SITUAÇÃO

I
I Referência
I

I
I
I
I
I
I
I

I

Tabela

I Número

I

,

I'!

I
I

1

,I
XIV

I

I
I

I

I

Séries funcionais

de
funções

I

Ordínárra

1
!

I

1

I

I
I
I

~

PROPOSTA

~

I

Referência

'Tabela

Agrônomo

XIV

~
~

1:5
SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO

I
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I
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Número I

de

I

Séries funcionais
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funções I

,\

Número I
Tabela

I

I

I

I
I
I
1I

IX \ Ordtnárín
VII I Ordlnárta

2

I
I Auxilia?' d~ Escritório
I ......................
I
I
Laboratarista
I
I ................... .'..
I ......................
I

1

I .. ~~:~:i.s.ta.-:.~~i.l~a: . ·1

VI I Ordínáría

1
1
1
1

1
1
1

ITécnico de Laboratório

I
1 I ......................
---I
1 I
\

VII 'I Ordinária

I

I
I
Servente
I
I
\ ...................... \
I'

I

\

I

I

I

1

Ordinária

1
1

I

II Ordinária

I

I
I

I
I

I

I
\I ~.~~i:~~~. ~~. ~~~~i:~~~~ II
Séries funcionais

I
Laboratarista
I
I
I ..................... \

\ ............ · .... · .... 1

I
I
I Motorista-auxiliar I
I ...................... I
I

I
\
Servente
I
\
I ...................... I
I
I
.

1

I

!

-~

I

o

I

VI I

I
I

V

I
I

1
,

I

1

I
.... ······ .. ···· .... ··1

I

I

' Técnico de Laboratório I
1

I

IX . I
VII I

I
I

Tabela

I

VII I

!

---I
1

I
XIIl

I

1
1
2

I

I
I

1
1

I
.I

I
V I

de
funções

II Referência

I

XIII
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I
I

~

.1
l'J
~

~
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Tabela Numérica Ordinária
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SITUAÇÃO
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I

ATUAL

Q

trc
{h'

I
~
e-

Número
Séries runcíonats

de

funções

I

Referência

I
II

I

I

.,;,;
~
~

~

I

1
1

Campo Largo
(LF, ~ S,N,P,A.l
Auxiliar _de Escritório

I

2

1

... """.,,."

I

I
I
VII I

I

I
!

Motorista-auxiliar
................. "

••••

-I
1 I
F.j

1

'"

1

,!
i

,

!
1

"T"".......

j .......

I

I
I

1
I

1I

I
-I

Número,
de
I
funções I

I
I
XI I

VIl
00

II

I
1
VI I
I
I
I
V I,
I

I

Séries funcíonaís

I
1

Ordinária
Ordinária

I""··" .. "",,, .' 1

I

I

I
I
Laboratarista
I
I
I·""""·""·,, .. ,, !
1 "."""",, .. ,, .. !
I

1

I
J
Motorista-auxiliar
I·" .. "",,·,,""'"
,1

.

1

-

,

1
1

I
i

I
I

I
Servente
I
I
I " " ... ,,,.,''' ... I

\

Tabela

1
VII I

I
I
XI
VII

I
,

~
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~

o

'"g
>J

a

I

i

~

~

Ordinária

I

1

----,

Ordinária

I,

,

1

1
1

I

!

I

) Auxiliev de Escritório

...

Referência

II

I

Ordínàría

f

,

o

I

I

I
I
I

Tabela

!

~~~~~~~~~~s.t~... .. I

1
I

l

PROPOSTA

I

!

I

I .... ""·""",, .. ,, 1
1
I
I
I
I
I

1 ./- ....
1 I " .. "

I
I

SITUAÇÃO

I

••i
I
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\
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."
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PÔSTO DE ANÁLISE DE VINHO EM: CURITIBA

Tabela Numérica Ordinária

I

SITUAÇÃO ATUAL

Número I
de
funções

. \
Séries funcionais

Referênc1a

I

Tabela

.

Curitiba

I
I...."................
Laboratarista

1
1

--I
2 I
.
I

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

s~~ve~te ......

1 -\ ...... .

---I
.

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
'. de
funções

I

I
I
II I.F. - p.N.P.A. \ ,
I Auxiliar de Escritório I
1
___:_:1
:
:.. ,I
VII ) Ordlnárla "
I

I

II
I
I
I
I
I

I
I

l i !
I
.
I

XI
VlI

II
I

I Ordinária

V

i
I
I
I

.

Séries funcionais

I

:

1
1

1

II
I

I

Referência \

I

i

o

1.

o

!........

i

I.
I

II

..

I

I· .. ... .. .. .. .. .. .. .. ..
1
I
I
'"

I
I
!
I

\ ......

\

~~~~~~:~.......

~

I

de Escritório)

Laboratarista

Tabela

I

I1

\ Auxiliar

2

Ordinária

II
I

Ordinária

I
I
I

~

-

I I
1 I
I
I
!

VII

XI
VII

I
I
I
I

I
I

V

i
J

~

~

~

a

I
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DE -!ERMENTAÇAo

ESTAÇÃO DE

ENOLOGIh

Tabela Numérica Ordinária

EM

JUNDIAl

-- ---

---------~-------:-----------I

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

1

II

Séries funcionais

J

I
I
I

Jv,ndiai

I,

(I.F. ,- .s.N.P.A.l
Agronomo

!

-~-I~I

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

-~~I
I I

I

I
I

I
I
I

I

I

I

Número 1
de
I
funções

Tabela

I

XIV

I

I
1
I
I

./
VII

1

IX
VII

I
I

I
i

VI

I
I

I

Séries funcionais

Referência

I

~

:

I

I

I Auxiliar --de Escritório

~

1

I

1

I

I

I

I
i.
I Ordinária
I Ordlnárfa
I
I

I
I
2

I
I
Laboratarista
I· ... ... .. . .... ..
I
I
I

I'
I
I
I

1
I

11·· ....... ·..... ·.... ·.1

I

I

I

I

\I

Ordinária!

Ordinária

Ordinária

-

i

I

I

I
i
I

II

I,

I

I
i

PROPOSTA

I
I
I

I
'
I ,

Motorista-auxiliar
1
1···· .. ········ .. ·· .. ··1

I
----I

I

I
I

I

.
II . . . . .Laboratarista
:i
. .. .. . . . .. . . .

---I
2 I

Referência

I
Auxiliar- de Escritório

I

II

SITUAÇÃO

VII

Motorista-auxiliar.

I

I

IX
VII

i

I
I
I'
I
I
I
I

Tabela

~

g:

g
~

;"
~

i
VII

I
i·

,€l

.
ee

SITUAÇÃO ATUAL

I
I
I

SérIes .runcíonaís

,I

Servente

Número
Número
.de

I
I

funções j

SITUAÇÃO PROPOSTA

Referência

I
1
1

I

I ..................... I
1
I
I
I

V

\
I
1
I
I

XIII

i

I
1·

Número
.de
funções

Tabela

Ordinária

I
I

I

Servente

I ...................... I:

1

I

I
Referência
1I
I
.
,I
I

Séries funcionais

I
I

1

I

I Técnico de Laboratório I
1 I ...... -.............. I
------1
I
1 I
I
C.N.E,P.A. -

I

V

I
I
1...................... I
I
I
I
I
I

.

Tabela

I

I
I
I

~

o

\ Técnico de Laboratório

Ordinária

i

,

I

SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS AGRONÔMICAS -

1

-

1

INS TI'l'UTO DE FERlV!ENTAÇÃO IGUAÇU

in

XIII

"o

PÔSTO DE ANÁLISES DE VINHO EM NOV.'\

~

ATUAL

SITUAÇÃO
-

Número
de

funções

I

I
I

I

I

Séries funcionais

I
Nova Iguaçú

(I.F. 1

,I

S.N.P.A.)

..... ". ~.g.r.ô.~~~~ .. .. ..

I
I

Referência

"

I
I

Referência

Séries funcionais

de

funções

I
I
I
\ ... .. ~:,r.ô.~~~~ .. . . .. \
-I
i
.

,
Ordinária

1
1

I

I

I
I

I
I

I

,I
XVI

~

PROPOSTA

-

Número
Tabela

I

I
1
I

I
I
I

~

~

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO

~

I

XVI

I

I

!

Tabela

• I.•
I

1

---I
1 I

)

A uxiUar de· Escritório

·····.····
Laboratarista

I ...... ....... ....
-~I-i
1

I

I
I

I
I

I

I
[I

I ..... .ser~e~te..... i

1

I

VII-

I Ordínâría

1 \

I

1

Laboratarista

[

I

Ordinária

I

V

VII \

--'-----II
I
I
I
I
__1_\· .......... ····1

I
IX

~~.X.ili.~r.~e. ~s~it6~i.~ \

I
I

I

1

IX

I

Ordinária

--'-----I
1 I

I
I
.. _---'--._--'--

,C.N.E.P.A. -
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i

V

I

I _.

I
INS IlTUTQ

DE FERMENTAÇÃO

ESTAÇP.O DE

ENOLOGIA

EM

PAP..1mIRAS

Tabela Numérica Ordinária

~

g

,

~
SITVAÇÃO ' ~ROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de

I
Séries funcionais

funções

I
/

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

I

I,-

I
I
I

._..:....-_._._[
1

..

Número
de
funções'

Tabela

I
I

IX

I

I

I

I
I

séríes -funcionais

I
I
I

I

Parreiras
\
(I.F. - S.N.P.A.l I
Auxiliar de Agrônomo !

1

----~,--_

I Referência I
II
II

I

I Auxiliar

Ordinária

1

1

I c. .....
i
I

I

II Referência
I
I
I

I
I

~

Tabela

-

,

I

de Agrõnomo!

..,:

I
I

I

. . . . ...

I
I

IX

I
I

[

I
,

I
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~

------------~-----,;------------~----_. ~
SITUAÇÃO FROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I

Número I
de

1

Séries funcionais

funções I

I

I

~~~~~~~~~~s.t~.. . .. I
I ··..........
.... ....... ... I

2

I
1

!

I

Motorista

\

I ·..................... I
I
1 I
I
IPraticante de Escritório I
2 __\
i
1

- - - c - - - c_ _

2

I

VIII
VII

Tabela

NúlÍlero
de

Séries funcionais

funções

,,~~~~~~~~

--1-1

,

1

Técnico de Laboratório

1

1

I

XII
I

"

2

1

I

1

I

I

--'---I
1

IV I Ordinária

I
V

I

Ordinária

Referência

I

1

1

I

Ordinária

1

1

Motorista

-c

I

I
I

I

~

XII
I

1

I.Praticante ªe Escritório \

I
I
I

2[

--I
2 I
1
I

1
- - - c_ _

1

I

I
1

Ordinária

Tabela

VIII
VII

,1

Servente

I
1

I

IV \

\
V

1

XIV

I

Ordinária
Ordinária

I

I
~~~~~~~~~~~t~ . . .. I
I

---I

I

1 I

1

II

1

1

1

Referência

I

1

I
I

I
1

1Técnico de Laboratório I
I
1

1

I"

---,

1

........ I

1

1

I

I

I

XIV

'"

.8

i

I

C.N.E.P,A. -

SERVIÇO NACIONAL O~ PESQUISAS AGRONôMICAS -

INS 'l'ITUXO DE FERMENTAÇÃO - . SUBES'l:AÇão',DE .ENOLOGlA EM PERDIZES

Tabela' Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL

I

-Número I
de
I
I

Séries funcíonaís

I

funções

-

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

-t-

Referência

I

,

Perdizes

I

(LF. -

S.N.P.A.)

I
II

I

XI

1

I

Auxiliar de Escritório

1

I.

--I
1

I
I

1

I

----1-1

.. .

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

I

I I

I La~~r~torista. . . .. I
I ,
,I
--I
I
I

1

VII

I Ordínárta

1

VII

I
I
I
I
I
I

1

I

2

Ordínártu

I
1I

se~~~~t~..... I
I

V

I

I
"

1
1

Ordinária

I!
I

1

I

1
I
I Referência I

,
Séries runcíonars

I

\

I
II

I !I
I
I
I

I

Ordinária

I
I

I

I

Número
de
funções

Tabela

I

1

2

I

I ,~~~~~~t~r~st~... . ..
I

XI

I
I
I
I
I
I
-.
I
I AuxWar de Bscritórío I
I...................... I

VII

I
I

1
I
1I

1I

VII

I

.serve~:e

\
I:

~

g

i

I

1

I
I
.

1
I
I
I
I
I
I

Tabela

I
I
V

li

i
1

!:l

C. N, E. P, A, . _ ..SERVIÇO NAÇIO~Al. DE PESQUISAS AGRONôMICAS -

INS TI'I'UTO DE FERMEN'l'AÇÃO -

,sUBESTAÇÃO DE ENOLOGIA .EM. PORTO _ALEGRE

CO
CO

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO

ATUAL
-

Número

de
funções

SITUAÇÃO

I1
~ -

Referência

Séries funcionais

Número
de
funções

Tabela

1I

I

I
Caxias
I
I (LF. - S.N.P.A.)
I
I Auxiliar de Bscritóric

I

I
I
I
1
I
' . ' " ..
I
I
1 I··· ................. I
---I
I
1 I
I
1

\ .... Agr6no,":o... \

1

I

1

1

. . ..

I

!
I,
I

' ,

,

.

.. . . ..... II

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

1

I

I

1

I

I

1

1

I

-

I
1
----I
3 I
I
1
2

I

I

I
I

I
I,

i

IX I Ordinária

I
VII I
I
-

,

I

1
1
1
1

11

4

-

Ordínáría

-

1

I

. ..

I

\

I

I

I

II

.. , ..

.. .

i

,

I

I
i

Laboratarista

1

I
., .................. I

.....: ... :
. . .. . . . . .

I

IX
VIr!
VII
VI

>
H

o~
~

o

"o

.~

I

o

I
I

II

Tabela

II

VIII
VII I

i

I

,

-

. ...
.....

I

I

I\ Referência

A1Lxilíar de Escritório

1

XIV I Ordinária

I
1

1

VII I Ordinária

I

LaboTQt01'ista
II ..........
.....

,

2

,I

I

-

Séries funcionais

I
I

I
I
I

.\

PROPOSTA

. _ - - _ . ~ - - -

I

I

I

--

~

~

X

~

d

"

:l
o

Servente

Servente

I

V

1
1

Ordinária

I Técnico
1 I
-'--1
1

-

SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS AGRONÔMICAS -

de Laboratório

1

INSTl1'UTO DE FERME:C-1"TI\ÇÃO -

\
\

I

2

\

Ç.N.E.P.A.

V~

1
1

11

I'

I
I

I
I

XII

I

11

PÔSTO DE ANÁLISES DE VINHOS EM RECIFE

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO

Número

II

de
funções j

ATUAL

Séries funcionais

II

Recife
(I.F. - S.N.P.A.)
I A uxíiuir de Escritório

1

I

.

----i'

11,
,

I
1

I

-I
1

I

li

II Referência I
I
I
I
Ii
VII

i,
I

I
Tabela

.

IX

I
,I

,
I

de

1

Séries funcíonaís

I
II

Ordinária

1

I
I Auxiliar de Escritório
I ................

1

I

,,

I

1

.

I

Núm~rol

Ordinária

-

I

Labcratorista

I
I
II

Referência

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

II

I
I

-

o

1

I

,

1 1 .. · .. · · .. · .. 1
......................
1

---I
2 I

~
g
w

PROPOSTA

funções

I
I

Laboratorzsta

S~TUAÇÃO

Tabela

~

"~

8

~

VI! !

IX

I
I
!
I
i

VII I

I

I

~

eo
o
SITUAÇÃO

ATUAL

I

Número
de
funções

1
1

.1

SITUAÇÃO

I

I
i/

Séries funcionais

I
1

I
I
Servente
I
I
I .... ,,',. , , , ' , . . ,'. I
1
I
1
I
I

II

V

I

I
I
I
I
I
I
I

Tabela

Número
de
funções

I

Séries funcionais

I
Tabela

Referência

I
Ordinária

Servente
I.
I
I ...... •.............. • I
1
I
I
I

1
1

I

1

/_

I

1

I
I

I

I
I

1

I

Referência

PROPOSTA

C.N.E.P.A. ~ SERVIÇO NACIONAl" DE PESQUISAS AGRONÔMICAS -

INS TITU:TODE
RIO GRANDE

1

I

I

~~~~~~~ ._~~. ~~~~~~~~~i.O

I

V

I

I

FERMENTAÇÃO

PÔSTO

~

II

XII

"o

g

I

DE

ANÁLISES

DE

~

VINHO

Número
de

funções

I

Séries funcionais

II
I .
I

1

Rio Grande

(I.F,

~

S.N,P.A,)

I
I

I
I

1

i

I
Laboratarista.
I
I ..... ,."" .. "." .. I

! ..... . . . . . . . . . . . . . .. !
---I
I
I

Referência

\

I
I
I.

i

1

~

SITUAÇAo

1

I

I

ATUAL

I

Número
Tabela

de
funções'

Ordinária

I
I Ordinária
I
I

\ .. ,'

I

,I

Referência I

\

,

~:~O~~t~~ist~. . , ..

1
1

1 ...,.'.,....,....,....

2

I

i

I

PROPOStA

Séries funcionais

I

I

IX
VII

I
I

I
I

I

i
\

I

I

~

j

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO

EM

1\

IX
VII

I

'I

I

Tabela

1

I~.':Xilia, .~..E:~.M~~ I

--,-I

I
I

I

I

I

1

I
I
---I
1 I

I

1

\ ...................... \

1

I
I

V I Ordinária

I

I

SERVIÇO NACIONAl DE PESQUISAS AGRONÔMICAS -

I

I
VIl

\

1

I
I
Servente
I
I ..................... c

I
I
I
I

I
!I
V I

1

i

I

i

I

Servente

C.N.E.P.A. -

Ordinária

i

.................... i

1

) Auxiliar de Eicritóno \

I

I
VIl I

INSTITUTO DE FERMENTAÇÃO -

1

PÔSXO DE ANÁLISES DE VINHO EM SANTOS

Tabela Numérica Ordinária

~
8

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO

g

PROPOSTA

~
~

Número 1
de
I
funções i

Séries funcionais

I
I

Referência

I

I
i
Laboratarista
I
·..... ...... .. .... .... I

1
1
2
1
1
2

XI

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

X
IX
VIII
VII

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

VI

8

~

i

i

II

Número

II Ordinária

Ordinária
Ordinária
I
I Ordinária
I Ordinária
I Ordinária

I

I

I

fu~;ões I
I
I
I

I

S.N.P.A.)

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

Tabela

I

Santos

(I.F.

I

l

1
1
2
1
1
2
8

Séries funcionais

II

1
1

I

I

I
Laboratarista

I ...... ··· ....·.. ·..···
I :: :::::: :::::::::.::::

I ........................
·.. ··..·.... ·· .. ·· ..

1

i
I

I
I

I

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

I
I

11

Referência

I

I

XI
X

IX

VlIl
VIl
VI

Tabela

I

8
SITUAÇÃO

Número

de
funções

1

2
3

1
3

I

,,
1

Séries -funcionais

ATUAL

\
i
]

I
I
I
I
I
I Técnico de-Laboratório I
I ..................... I
] .............
]

I
I
I
I Auxiliar

.....

,

I

I
de Escritório

] ................

I
I

]

I .................... i
I
I
I
4 ]
I
I
I
I
I
M otarista-auxiliar
]
]
1 I .................
i
I
I
1 I
I
I
I
I
I
Servente
I
I
1 I ................... i
1 I .... .... ...... ....
]
--I
I
I,
2 I

SITUAÇÃO

Referêncía

I
I

I

i

I
I
I

I

I
funções

I
I
I
I
I
I
jTécnico de Laboratório1
I ................... I
I . . . . ..... ]
i
I
]
I
I,
I

de

I

XIII ] Ordinária
XII i Ordinária

1

2

]

I
I

3

4

]

\
Ordinária

1

1

I

VI ] Ordinária
V I Ordinária

I
I Motorista-auxiliar
I .....

I
I
I

,

I
I
I
I
I
I
I
I
Servente
]
I
I ...................... I

--

1
1

2

I

I

I
i

Tabela

]

1

I
I
XIII I
XII

]

I

I
I
VIII I
I
VII

,

I
I
I
I
i

VII I

]

I

I
I

de Escritório \

\:.
: : : : I]
I

1
3

\

I
I
I
VII I
,I
I
I

Séries funcionais

i Auxiliar

!

i
VIII I Ordinária
VII ] Ordinária

I Referência II,

I

Número
Tabela-

PROPOStA

I

. .. . . . .. . . . . . . .. \

\
VI I
V I

]

I

~
"o

"g
""

~

~

C.N.E.P.A. -~ SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS AGRONÔMICAS -

ms

TITUTO DE FERMENTAÇÃO -

PÔSTO DE ANÁLISES DE VINHO EM S. PA.ULO

Tabela Numérica. Ordinária
SITUAÇÃO

Número
de
funções

2
7

São Paulo
(LF. - S.N.P.A.)

Referência \

I
I

I....
~~~~~~~~~~~t~. . . .. I
I ..................... 1

I ...................... 1

I :::::::::::::::::::: I
I ................... I
1
I
I
I

!Técnico de Laboratório I
3
3

I
4
"

5

I ................ I
I
i

I
1
I
I
I Auxiliar de Escritôrio 1
I .......... ·· .. ···· .. ··1
I ................... I

I

I

SITUAÇÃO

\

Séries funcionaIs

I
I
I
I
I
I

ATUAL

I
I

Número
de
funções

Tabela

I

I

Ordinária
Ordinária

I
I
I
I
I

Ordinária
Ordinária

2

. . .. \
I

I ::::::::::: :::::::: I

i

Ordinária

3
,-

3

I
4

[

5

t

I

VI

o

•

o

~

o

I

•
I

"
"
§
"o
~

I

1

I

I
ITécnico de Laboratório]
I ......... .... ,. I
I
I
I
I
I
I
I
I Auxiliar de Becritorío I
I ...................... I
I ..................
I
I
I
I
1

~

8

tr;

XI II
X I
IX I,
VIII I
VII i

1

I
I
VIII I Ordinária
VII I Ordinária
I

,,I

I

I
I

1 .....................

I

Tabela

Referêncla

I ................. 1
I ...................... I

'1 I

I
I

I

I .... ~~~~~~~~~~s.t~.

I
I

1

I

I
i

Séries funcionais

I

I
I Ondínáría
Ordinária

XII

I

I,

XI
X
IX
VIII .
VII 1
VI 1
I

I

1

I

I
I

I
I

PROPOSTA

.,

I

XII !

I
,I
I

VIII

VII

i

I
I

I
I,

!

~

w

SITUAÇÃO
.

I

Número
de
funções

I'

ATUAL

-

I

I
i,

1
1
1
2

Referência

I

\ ..

~~~~~J"i.S.t~.-~.~~i.l~~~..

i
I
Servente
I
I ....................
I ......................
i

I

-

~

. -Número I
de
.
. funções \

Tabela

II

I
I

1

VII

,

l~

1

I
I
I
I
,I

Ordinária

I

1

I

I
I
i
VI i
V I
i
I

I

1
1

Ordinária
Ordinária

i

C.N. E. P. A.. -- SE'RVIÇp N!~CIONAL DE PESQUISAS AGRONÔMICAS ~

I ., ~~~~.~~·i.S.t~.-~.~~i.l:~~_..

2

rrcs TITUTO

r
\

I
I
I
I
I, ... ..~~rvent~ ....... \

__
1

.

I .Referência

Séries funcionais

I

I

"'

SI~U ;.çÃO ·PROPOSTA

1

.1,
,

I

I
1

i

I

Séries funcionais

i

1
1

i ............; .. \

Tabela

\

.-

VII \

I1

VI
V

I

i

I

~

I
I
I
I
I

~

o

g
"
~

DE: FERMENTAÇÃO·- SUBESTAÇÃO DE_ ENüLOGIA EM sgo ROQUE

~

,

Tabela Nusnéríca Ordinária
SITUA<:ÃO

Número I
de

'I

funções I'
1,

I

1
1
2

Séries funcionais
São Roque

(I.P·. -

S.N.P.A.J

lITUf'.L

I

I

SITUJ\ÇÃa

Referência

II

I .... .~b~~ato~:s.t~. ~ ...
1········.. ·········1

,I
I
I
I

Tabela

1

XI

VII

II
I

Ordinária
Ordinária

,

Número
de
funções

1
1

I

I.

PROPOSTA-

Séries funcionais

\ Referência

I····

-----1
2 f

I

\

I... .La~~~~:~::s.t~. ....1
............

I

I

~

XI

VII

Tabela

1

I~.~~li~~. ~.e r: I

--l-I,
I
___l_I .......~~~~~~:~ ...... i
I

1

VII

~

I

I Ordinária

i

V

!
I
i

Auxiliar de Escritório. 1

11 ......,· .... ~.····\

I

I

I

I
I

C.N.E,P.A. -

.

---1-1

. i

I

I

1

Ordinária

II

Servente

---I
1 I
I

!

I
I

.

i

I
I

VII 'I

I
I
I

v
~.

SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS AC,RONÔMICAS -- INS l'ITUT0 DE FERMJ;::NTAÇÃO -

PÔSTO DE ANALISES DE VINHOS EIVI SALVADOR

~

Tabela Numérica Ordinária

o

g

11
SUUAÇÃO A~UAL

SITUAÇÃO

Número

de

funções

ow

funções

I

I
I
I

Séries funcionais

"

PROPOSTA

~

I
I

i

I

·1

I

I Referência I

i

i

~

Tabela

I

!

Salvador
(I.F. -

11

II

S.N.P.A.)

i

"

Laboratarista

Laboratarista
1
1

IX

Ordinária

r

1

11

1

0.0

I
I

..

'

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

IX

I
I
I
li
11

ái:

,I

"

SITUi,ÇÁü ATUAL

Número
de
funções

I
I
I

I

Séries runcíonaía

i:

\

I

I

Referência \

I
I
I Auxiliar de Escritório I·
1 I .......... ,.~ ........ l
I
I
1 I
I
Servente
I
I
1 I ................... I
---.1
1 I
I

Número

de
funções

Tabela

I
I

,

C'.N.E~P.A.

SITUAÇÃO

i

VII

i

,

I,

Ordtnáría

1
1

I

i

I

I

I

I

Séries tuncionaís

Ordinária

1

,I

1

I

I

I~.~~i.!~~~. ~,e, ~~~~i.t~~~~ I
.

I

\

Seroenie

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

---'- SERVIÇONACIQNf,L DE PESQUISAS AGRONÔMICAS -- INI"'iTI'UTO DE.FERl\1ENTAÇÃO -

...

I
I

Referência

I

1--1

I
I
VII

I

'"m

PROPOSTA

I
I
I
I,

\
VIII

V

I
I

I
I
!
I
I
I

::;UBEST..1ÇÃü DE ENOLOGIA EM

Tabela Nurnetica Ordinária

~

g
~

o
Ur..USSf!:NGt\

j
~

o

srrurçxo

Número

I

de
funções I

ATUAL

I1

Séries funcionais

Urussanga

(I.F. -.:. S.N.P.A.)

Laboratarista

I
I
I
I
I
I

1
1

I :::::::::::::: ::: I

2

I

I

I

SITUAÇJio

II

Referência '\
I

Tabela

I

VII

"

i

I
I

'I
I,!I

~~

I
I
I
Xl

li Número

I

de
I
funções 1

§

PROPOSTA

I

Séries funcionais

I Referência I
I
I
I

,

I
I
Laboratarista
I
I
I ..............,
I
' ., ,. I

I

Ordínàría
Ordínárra

'I

1

1----=;-1, .......... ·

o

o

00

I

I

XI

II
I

VII i

I,

~

Auxiliar de Escritório

~

1

,

w~-l-I

tt'

1%'

I

1

1\

~

---

I

C.N,E.P.A. -

~

em Belem.

"..

<::

1

s~r~~nte

i

I
I

I

VII

1

'1

•

V

I
i

\

Auxiliar de Escritório \

I Ordinária
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DECRETO N.u HJ.762 - DE 9
DE OUTUBRO DE 1945

Autoriza os cidadãos brasileiros Desiaéno Francisco Junqueira e Teotônio Batista de Freitas a pesQ'uisar
calcário e associados no mnmicipto
de Matozinhos, Estado de Minas Ge-

raís.
o Presidente dá República, usando
da artdbuíçâo que lhe confere o artigo
74, letra a, da cnnsütuícâo q nos têr-

mos do Decreto-lei' n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).

decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Desidério Francisco

.Iunqueíra e Teotônio Batista de Freitas a pesquisar calcário e associados
numa área de dez hectares e cinqüenta e quatro ares (10;54 ha) , situada no
imóvel Taquari, distrito e município de
Matozinhos, Estado de Minas Gerais,

e delimitada por um retângulo que
tem um vértice a cento', e cinqüenta
e cinco metros (155 m) , rumo vime
graus nordeste (200 NE), magnético,
do quilômetro vinte (Km 20) da Estra..
. da de Ferro Central do Brasil e 'os lados que partem dêsse vértice, com quatrocentos metros (400), rumo sessenta
e sete graus nordeste (67 0 NE), magnético, duzentos e sessenta e três
metros
e cinqüenta centímetros
(263,50 m) , vinte' e três graus noroeste (23° NW) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos - têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a' taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da-Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as dispo.siçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de outubro .dc 1945
124.° da Independência e 57.0 da' Rc~

pública.

GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sales.

EXECUTIVO

DECRETO N.' 19.763 ,--. DE 9
DE OUTUBRO DE 1945
A utoriza o cidadão brasileiro Manuel
Gentil Põrto à pesquisar berilo no
município de Quixeramobim, Estado
do Ceará.

o Presidente da República, usando
da artdbuíçâo que lhe confere o artigo
.74, letra a, da Constituição e nos' têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manuel Gentil Pôrto a pes~
quísar berrlo, numa área. de quatorze
hectares e quarenta e quatro ares
04,44 ha), situada no imóvel Serrote d'Agua Doce, distrito de Salva Vidas, município de Quixeramobim, Eistado do Ceará, e delimitada por um
quadrado de trezentos e oitenta metros
(380 m) de lado, que tem um vértice
.a quinhentos e noventa metros t590
m) , rumo quatro graus sudoeste (4°
SW) magnético, da confluência dos
riachos Sabíá e-do Massapê da Lama.
e os lados, que partem dêsse vértice,
com rumos quarenta graus sudeste
(40 0 SE), e cinqüenta graus sudoeste
(50 0 SW) magnéticos.
Art. 2.° Esta autorização' é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa,' que .será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1945
124.°: da Independência e -57.° da Re:

pública.
GETULIO

VARGAS.

A'polbnio Sal@s..

ATOS DO, ~ODER EXECUTIVO

DEORETO N.' 19.764 - DE 9
DE OUTUBRO DE 1945
;1utoriza o cidadão brasileiro Osvaldo
Tavolaro a pesquisar turfa e associados no municipio de São José dos
"campos, Estadó de São Paulo.
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Art.. 4.° Revogam-se as disposições
em ,contrário.
.
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

o

Presidente da República, usando
daartibuição que lhe confereo artigo
74. letra a, da C01?stituição e nos têrmos do Decreto-ler n.c 1.935, de 29 de
janeiro de 19'10 (Código de Minas)
-decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro; Osvaldo 'I'avolaro a pesquisar turfa e associados nos distritos de
São José dos Campos, e Eugêmc de
Melo, munícípíc de São José dos Campos, Estado de São Paulo, numa área
de sessenta e 'cinco hectares, trinta e
dois. ares e vinte e três centrares
(65,3z23 na) , delimitada por um quadriJi:tte1'O irregular que -tem um vértace
a seiscentos metros (600 m) , na rumo
magnético trinta e sete graus sudoeste
l37° svn, do marco do quilômetro trezentos e setenta e nove (Km 379), da
linha da Estrada de Ferro Central do
Brasil, no ramal de São Paulo, e -os
lados, a partir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil quatrocentos .»
cinqüenta e dois metros (1.452 m) , setenta e seis graus e trinta mínutos
sudoeste (760 30'SW) ; duzentos e emqüenta e três metros (253 mj , treze
graus e trinta minutos noroeste (13°
30' NW); mil oitocentos e cinqüenta
metros ,(1.850 mj , sessenta e . cinco
graus e quarenta e sete minutos nordeste (650 47' NE); - setecentos metros (700- m) , dezoito graus sudoeste
(180 SW).
Art. 2.° Esta autorização é outornos têrmos estabelecidos no Có.
digo de Minas.

gada

Art. 3.° O titulo da autorízaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagara 'a taxa de trezentos e trinta cruzeiros (Cr$ 330,00)
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

DEORETO R' 19.765 c..., DE 9
DE OUTUBRO DE 1945
Autorize- o cidadão brasileiro Fábio
Salvador Bei a pesquisar. calcário' e
associados no município de Rio Perdo, no EstadQ do Rio Grande do
Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
,74, letra a, da Constituição e' nos têrmos do Decreto-lei 11.0 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) J'
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Fábio salvador Bei a pesquisar calcário e associados no 'lugar
denominado Campos da Estância velha no 'distrito e município de Rio Pardo no Estado do Rio Grande do Sul,
numa área de trinta e três 'hectares,
setenta e nove ares e setenta e oito
centdares (33,7978 ha) , delimitada por
um quadrilátero místdlínec que tem um
vértice a' dois mil e noventa metros
(2.090 m) , no rumo magnético vinte
e seis graus sudoeste (26° SW), do
marco geodésico da carta geral do Brasil, situado nas proximidades da sede
da fazenda Campos da Estância Velha, quadrilátero místüínec esse cujos
lados retilíneos têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos, na sua
ordem de sucessão: quatrocentos metros (400 m) , dezenove graus noroeste
(19° NW); mil e cinqüenta metros
U.050 m) , setenta-e um graus sudoeste (71° SW) ; quatrocentos metros (400
m) , dezenove graus sudeste (19° SE);
e cujo lado curvilíneo é o leito da sanga do Banhado, no trecho compreendido entre as extremidades da, poligonal retilínea.
Art. 2.° Esta autorização é outor.gada nos termos estabelecidos noCódigo de Minas.

ATOS DO 1?ODEB 'EXECUTIVO
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Art. 3.6 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto pagará a taxa de trezentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 340,00).
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrárto.
Rio· de Janeiro, 9 de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57.0 da República.
GETULIO V A.l1GAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N." 19.766 - DE 9
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão
. Abílio Saldanha a
e pedras coradas
.Ataléia, Estado de

brasileiro Lucas
pesquisar quartzo'
no município de
Minas Gerais.

'O' Presidente da República, usando

«la artibuicão que lhe confere o artigo
"'14, letra
da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, -de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Pica autorizado o cidadão
brasileiro Lucas Abílio Saldanha a pesquisar quartzo e pedras coradas numa
área de 'cinqüenta hectares (50 har ,
situada -no imóvel Palmítal dos Viana,
distrito e município _de' Ataléia, Estado de Minas Gerais, e delimitada 'por
um retângulo que tem um -vértice na
confluência dos córregos Palmital dos
Viana e Pedra, e os lados, que ,partem
dêsse vértice, com mil metros (1.000
m) , rumo setenta graus sudeste <.70 0
SE)- magnético, quinhentos metros
(500 m) , rumo vinte graus nordeste
(20° NE) magnético.
Art. 2,° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ,.
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos óruzeíros (Crê 500,00 e 'será
transcríto no livro próprio, da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

a:

Art. 4.° Revogam-se as disposições'
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57.° da Re ..
pública.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N." 19.7ô7 -

DE 9

DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brd'silei1'O-Benedito
Moreira da Costa a pesquisar argila
e associados no município de reresô..
palis, Estado do Rio de Lameiro,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têr ..
mos do Decreto-lei n.o-L985, de 29 de
janeiro de 1940, (Código de Minas';
decreta:
Art. 1.0 Fica autoriza-do o -cídadâc
brasileiro Benedito Moreira da Costa
a pesquisar argila e assocladoa em ter..
renas da, fazenda Macacu, no distrito
e município de Teresópolis, Estado 'do
Rio de Janeiro, numa área de vinte
hectares, oito ares e noventa e seis centdares (20,0896 ha) , delímtt-da por um
polígono irregular, que .tem um vértice
sôbre um marco à margem da estrada,
que liga o Alto à Várzea da cídade de
Teresópolis, a duzentos e trinta e seis
metros (236 m) , no rumo magnético
norte (N). da confluência do córrego
da Serra com o ríbeirão da Revolta, e
05 lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: quinhentos 'e
quarenta e oito metros (543 m) , leste
(E); duzentos e noventa e .Ei,eis metros (296m), sul (8); setecentos .e
quatro metros, (704 m) , oeste <VV); du-.
zentos metros (200 m) , norte (N) ;
cento e oitenta e oito metros (188 m) ,
'cinqüenta e nove graus e trinta minutos nordeste' (59 0 30' NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ":'
digo de Minas.
. Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa detre..

ATOS DO PODER ,EXECUTIVO

zemuo::> 'cruzeiros (Cr$ 300,00) e-jserá
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomentq da Produção ~ineral da

]tinisterio da Agricultura.
Art. 4.°, Revogam-se as disposições
em contrário.
Rib de Janeiro, 9 de outubro de 1945.
124.0 da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.768 - DE 9
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Gcâotredo Leite Fiúsa a pesquisar conchas
no-município de Salvador, 'no Estado
da Bahia.
I

O Presidente da República, usando
da artíbuíçâo que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 11.° 1.985, de 29 de
janeiro de 1840 (Código de Minas),
decreta:
Art. ~f Fica autorizado o cidadão
brasileiro Godofredo Leite Fíúsa a pesquisar conchas em três (3) áreas num
total de quatrocentos e oitenta e sete
hectares e cinqüenta ares (487,50 har ,
situadas no distrito e munícípío de
Salvador, no Estado da Bahia, e assim
definidas: . a primeira área tem duzentos: e cinqüenta hectares (250 ha)
e é constituída por uma faixa de, cinco
mil metros (5.000 m) , de comprimento
contados sôbre a '~inlú de preamar média para o norte (N) de um ponto sítuado a cento e cinqüenta metros (150
mj , rumo osete (VI), do canto sul (S)
da Estação de Itacaranha da Viação
Férrea Federal Leste Brasileiro, com
quinhentos metros, (500 m) , de largura
contados para o lado do mar; a segunda área tem cento e sessenta e
dois hectares e cinqüenta ares (162,50
haj , e é também constituída por uma
faixa que tem três mil duzentos e cinqüenta metros (3.250 m) de, comprímento contados para o sul (3), a pa.rtir
da ponta de Toque-Toque sôbre a linha da costa, por quinhentos metros
(500 m) , de largura contadÇJs para o
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mar: a terceira área tem' setenta e'
cinco hectares (75 ha) , e é delimitada
por um, retângulo que tem um vértice
na ponta do recife deSapoca, e os lados, que partem dêsse vértice, com
mil e quínnentos metros .(L. 500 mj ,e
rumo quarenta e um graus sudeste
(410 SE), quinhentos metros (500 mj
e rumo quarenta e nove graus sudoeste
(49' SW) .
Art. 2.° Esta autorização é outor-

gada nos têrmos estabelecidos, no ,Código de Minas.'
Art. 3.°' O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro
mil oitocentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 4.380,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultui'a.
Art. 4:° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57.° da Re-

pública.

.
GETULIO VARGAS.

APolonio' Sales.

DECRETO N.o 19. 769

~ DE 9 DE
OUTUBRO DE 1945

Suprime cargos

extintos

O Presidente da República, usando
da' atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da, Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do DBereto-lei n.c 3.195. de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprfrmdos 13 (treze)
cargos da classe C da carreira, de Operário, de Artes Gráficas, do Quadro
Suplementar do Ministério da Justiça
e Negócios Interiores, vagos em virtude das promoções de Gilberto Gomes
Moreira, Oscar da Fonseca Monteiro,
Georgina de' Paula Machado, Margarida Castro de Azevedo, Isidro Pereira, Osvaldo da Silva, Antoniet-a Armínda de Oliveira, Valquíría Gomes
Correia, Carlos Paulo Nunes, Darli
Fernandes, Osmar Dias Pais Leme,
Wilson Martins Viana e Maria de
I,
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Lourdes Mercíer Matos, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro
Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de outubro de
1945, 124, da Independêncta e ~7 da
República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon JllIagalhties.

DECRETO N.' 19.770 - DE 10
DE OUTUBRO DE 1945
Autorize a Companhia de Estanho de
São João deZ Rei a Zavrar cassiterita e associados no município de São
João deZ Rei, Estado de Minás Ge-

raie,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o actteo
74. letra. a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de- Minas) ,
decreta:
Art. l.0 Fica autorizada a Companhia de Estanho São, João dal Rei a
lavrarcassíterrte e associados, em terrenos situados no lugar denominado
Fazenda Volta Grande, no distrito de
Nazareno, município de São João del
Rei, Estado de Minas Gerais, numa
área de cento e quarenta hectares (140
ha) , delimitado,' por um polígono que
tem um vértice situado no quilômetro cento e sessenta e seis mais trezentos metros (Km 166 + 300 mY,"da
Rêde Mineira de Viação, e nos lados, a
'partir dêsse vértice,' com os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos e 'sessenta e quatro metros
e quarenta Centímetros (864,40 m) ,
trinta e quatro graus e trinta e cinco
minutos sudoeste (34° 35' SW); mil
metro (1.000 m) , oeste (W) ; setecentos metros (700 m) , norte (N) ; seiscentos metros (600 m) , oitenta e nove
graus nordeste (89° NE); setecentos e
vinte metros (720 m) , dois graus no-

roeste (20 NW); setecentos e cinqiien~
ta metros (750 m) , setenta e oito graus
sudeste (78° SE): trezentos e Vinte
e cíncc metros (325 m) , quarenta e no;
ve graus sudeste (49° SE); trezen..
tos metros (300 m) , sul (S); oitenta
metros (80 m) , cinqüenta e dois graus
sudoeste (52 0 SW). Esta autorização
é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das
seguintes e de outras constantes do
mesmo Código vão expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O, concessionário de. au ..
torlzacâo fica obrigado a recolher aos
cofres' públicos) na forma da lei os tnbutos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprlmen,
to do disposto ao art. 68 do Código de
Minas.
Art. 3.,° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorízaçâo de lavra será declarada caduca
ou nula, 11-a forma dos artigos 37 e 38
do Código de Minas.
Art , 4.° iV5 propriedadees vislnhaa
estão sujeitas as servidões de solo e
sub-selo para os fins de lavra, na corma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.

Art. 5.° O concessionário da autortzação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
arü. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por' título êste decreto, que será trariacrtto no livro oróprto da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de dois mil e oitocentos
cruzeiros cc-s 2.800,00).
Art.7.o Revogam-se- as disposições
em con tráríc ,
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1945,
124.° da Independência e 57.° da República.
GETULIO VARG,'\S.

Apolonio Sales.
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DECRETO N.' 19.771 - DE 10 DE
OUTUBRO DE 1945·
Altera a lotação do Ministério da
Fazenda.

O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Ficam introduzidas as seguintes alterações na lotação numérica dos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Fazenda:
I -. eleva-se a lotação suplementar
da carreira de Continuo de 137 para
159, incluindo-se 22 cargos nas seguintes repartições:
Alfândega do Rio. de Janeiro.
4
Alfândega de Santos . . .....
2
Casa da Moeda . . ,
3
Caixa de Amortização . '. . ..
3

Tesouro Nacional
Administração do Edifício, da
Fazenda. . .
Tribunal de Contas . .

4
6

com as alterações do item anterior, passa a lotação numérica das
'repartdçôes atendidas pelos Quadros
Permanente e Suplementar do Ministério da Fazenda a' figurar com 12.820
.cargos, 'sendo 9.925 na lotação permanente e 2.895 na lotação suplementar.
Art. 2.° âate decreto- entrará em
vigor na date de sua publicação.
4rt: 3.° Revogam-se as disposições
em "contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de outubro
de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da .República.
II -

tigo 74, letra a, da Constituição, e
tendo em vista o estabelecido no artigo 1.° do riccrcto-tein.« ·8.064 de 10
de outubro de 1945, decreta:
CAPiTULO I
';lA

CLASSIFICAÇÃO

DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 1.0 Para os efeitos de seu registro e funcionamento, os estabelecimentos a que se refere
art. 1.0. do
Decreto-lei n.O 8.064 de 10 de outubro
de 1945, são. assim classifIcados:
I - EstabelecImentos localizados. nas
zonas de produção:
a) Cantina Central;
b) Pôstc de Vinificação;
c) Cantina Colonial ou Rural:
d) Cantina Isolada;
e) Cantina ou Adega Regional de
pmhos Finos.
íI Estabelecimentos localízadcs
nas zonas de produção ou nos centros
de 'consumo:

°

a) Vmagrarta:
D) Estabelecimento de Produção da

'linhos de Frutas, Compostos e Derl, .

v~dos:

c) Estabelecimento Engarrafador é
.uistribuid~r .
111 - Estabelecimentos Ioéaltzactos
Iara das' zonas de produção:

Ontco - Estabelecimento de jrstandardização e Engarrafamento de Vi~
nhos e Derivados Nacionais.
CAPITULO II
ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS
ZONAS DE PRODUÇÃO

NAS·

TiTULO I
Cantina Central

GETUI.IO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 19.772 -
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EXECUTIVO

DE 10 DE

OUTUBRO DE 1945

Fixa normas para a execução do Re
çístrc Especial de Estabelecimentos
de Produção, eetanaoraseaoao e Enonrratamento de Vinhos e Deruxuio:
a que se refere o Decreto-lei núznero 8.064 de 10 de outubro de 1945:
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arR

Art. ~.o Cantina Central é o estabe..
leeimento de produção e estandardizaçâo ou somente de estandardizaçâo,
no qual se executam tôdas as práticas
e operações enológtcas e enotécnlcas,
permitidas pela legislação vigente.
Art. 3.° As Cantinas centrais poderão vinificar, assim como receber
produtos já vinificados dos seus Postos de Vinificação, das Cantinas Coloniais ou Rurais, das Cantinas Isoladas e de outras Cantinas Centrais
para formação de tipos comerciáveis,
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distribuição em garrafas ou expedição
em barris,

Art. 4.° As Cantinas Centrais serão
construídas de alvenaria e terão;
i - pé direit~ minimo de 5 metros;
II - paredes com a espessura mínima: de 0,30'metros, lisas e caiadas
ou de cantarta.;
IH - piso revestido de camada lisa
impermeável e resistente, com tnclínação suficiente para o escoamento
das águas de lavagem;
,
IV -'-- iluminação e ventilação necessárias, de acôrdo com as exigências'
enctécnlcas indicadas;
V - compartimento para rermentaçâo e envelhecimento, sendo que êste
último, de preferência, deverá ser
subterrâneo ou semi-subterrâneo.
§ 1.0 Quando houver elaboração de
vinhos compostos, deverão dispor' de
compartimentos próprios a êsse fim,
obedecidos em sua construção ou adaptação os preceitos acima indicados;
deverão "ainda, possuir depósito especial para a conservação de plantas e
de outras matérias primas empregadas.
§ 2.° As seções de engarafamento
deverão dispor de três compartimentos,
sendo tum para lavagem e limpeza de
garrafas, outro para enchimento e um
terceiro para rotulagem e expedição, e,
terão:
I - pé direito mínimo de 4 metros;
II - os compartimentos destinados
à lavagem e enchimento dás garrafas,
o piso revestido de camada lisa, impermeável e resistente, com inclinação
suficiente para o escoamento das
águas de lavagem; as paredes nevestidas, até 2 m de altura, de ladrilhos
brancos, vidrados,. ou. material congé-.
nere e eficiente, e daí' para cima, até
o rôrro, pintadas com tinta a óleo ou
outra similiar, que resista à fácil lavagem;
III - o aparelhamento mecânico
para esterilização e lavagem a quente
das garrafas: enxaguamento, enchimento e fechamento automáticos.
TtT.uLO 11
PÔSTO DE V1NIFICAÇÃO

Art. 5.° Pôsto de Vinificação é o
estabelecimento auxiliar de produção, I

dependente de Cantina Central e no
qual se realizam as operações normais
de vinífícaçâo ,
"
Art. 6.° Os postos de Vinificaçãe
somente poderão vinificar, entregando
seus produtos" em barris, às Cantinas
Centrais.
Art. 7.° Os Postos de vtníücaeãc
deverão ser construidos de alvenaria
e terão:
I - pé direito mínimo de 4,5' metros;
II ~ paredes com a espessura mínima de 0,30 'metros, lisas e caiadas
ou de cantaria;
Hl; - piso revestido de camada lisa,
Impermeável e "resistente, com inclinação suficiente para o escoamento das
águas de lavagem.
IV - iluminação e ventilação indispensáveis, de ácôrdo com as exigências enotécnicas ,
.
V - um mínimo de capacidade de
produção.
TiTULO III
Cantina Colonial ou Rural
é'

Art. 8,° Cantina Colonial ou Rural
o estabelecimento de produção índt-:

existente nas propriedades
agrícolas dos vínvmíouitorcs, onde êstes procedem à vinificação de suas
produções.
Art. 9.° As Cantinas Coloniais ou
Rurais somente poderão vinificar a
produção vitícola dos respectivos proprietários ou arrendatários, entregando os seus produtos às. Cantinas Centrais, em barrfs;
Art. 10. As Cantinas Colonais oa
Rurais deverão ser construídas de alvenaria e terão:
I pé direito mínimo de 3,50
metros;
II - paredes coma espessura mínima de 0,30 metros, lisas e caiadas ou
,
de cantaria;
II! -piso revestido de camada lisa,
impermeável e resistente, com inclinação suficiente para o escoamento
'das águas de lavagem;
IV - iluminação e ventilação indispensáveis, de acôrdo com as exigências
enotécnícas.

vldual,
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Regionais de Vinhos Finos obedecerão
às condições previstas no parágrafo
2.0 do, art, 4.° das presentes normas.

Cantina Isolada

Art. 11. Cantina Isolada é o esCAPíTULO IH
tabelecimento de produção, autônomo,
no qual' se realizam as operações norESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS NAS ZONAS
mais de vinificação.
DE PRODUÇÃO ou
NOS
CENTROS
DE
Art. 12. As Cantinas Isoladas soCONSUMO.
mente poderão vmírícar, entregando
seu produto, em barris, às Cantinas
TiTULO I
Centrais e aos Estabelecimentos EnVinagraria
garrafadores.e Distribuidores do mesmo Estado, ou ao consumo, devidaArt. 17. Vinagraria é. '0, estabelecimente engarrafado.
mento de produção de vinagre, qualquer' que seja a matéria pfima usada,
Art. 13. As Cantinas Isoladas deverão ser construídas de alvenaria ·e devidamente aparelhado para os fins
a que se destina.
'
'terão o pé direito mínimo de 4 metros,
Art. 18. As vínagrarías distribuirão,
obedecidas as demais cóndições de
ao consumo, os seus produtos já enconstrução previstas no art. 10, destas
garrafados ou em barris, aos estabelenormas.
Parágrafo único. As, seções de en~' cimentos. constantes das letras b e c
garrafamento das Cantinas Isoladas do item II e único do item 111 do
obedecerão' às condições -previstas- no' art. 1.0 destas normas.
Art. 19.. As vínagrarias obedecerão,
i 2.0 do art. 4.0 das presentes normas.
em sua construção, às condições previstas no art. 10 destas normas.
TiTULO V
§ 1.0 • A seção
de engarrafamento
Cantina qu Adega Reçíonal de
terá, o pé direito mínimo de 3,50 meVinhos finos
tros, satisfará as condições higiênicas
e técnicas e, disporá de aparelhamenArt. 14. Cantina ou Adega Regional
de Vinhos Finos é
estabelecimento to mecânico para. lavagem, enxáguamento, enchimento e fechamento das
devidamente aparelhado, destinado à
garrafas.
produção de, vinhos elaborados exclu§ 2.0 Quando forem dependências
sivamente com uvas de qualidade, vide qualquer . estabelecimento de proníferas ou híbridos' de alta classe, e,
constituindo !íP'os próprios e regionais, dução ou engarrafamento de vinho, as
vínagrartas deverão ficar suficienteque usarão a marca ou as marcas do
mente distanciadas dos compartimenestabelecimento, depositadas no Institos destinados aos vinhos, para evitar
tuto de Fermentação.
Art. 15. "As Cantinas ou Adegas Re- 'possíveis contaminações.
gionais de Vinhos Finos somente poTiTULO Il
derão vínífícar, entregando seus produtos ao consumidor, devidamente enEstabelecimento de Protiução de Vigarrafadas, e autenticados com marnhos de Frutas) Compostos e D€(cas depositadas, na forma do art. 40
rivados.
destas normas.
Art. 20. Estabelecimento de ProduArt. 16., As Cantinas ou Adegas Reção de Vinhos de Frutas, Compostos
gionais de' Vinhos Finos serão conse Derivados é aquele destinado à pro-,
truídas de alvenaria e obedecerão as
duçâo de vinhos de frutas, de vinhos
espeoífícaçôes .retatívas às Cantinas compostos, de conhaques, de conhaIsoladas constantes do art. 13 das preques de frutas, de, conhaques compossentes normas.
tos, de' aguardentes, de aguardentes de
Parágrafo único. As seções de engar-. frutas, de aguardentes compostas e
suco de frutas.
rafamento das Cantinas ou' Adegas
ü

°

•
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Art. 21. asses estabelecimentos,
quando localizados nas zonas de produção, poderão:
I - Receber a matéria prima própria à elaboração dos vinhos de fru-

tas, os vinhos e os vinhos de frutas
destinados à elaboração dos vinhos
compostos.
II - Receber a matéria prima destinada à preparação de conhaques,
conhaques compostos, aguardentes,
aguardentes compostas e suco de
frutas.

EXECUTIVO

do estrangeiro, para engarrafamento e distribuição.
Art. 25. Esses estabelecimentos poderão proceder à filtração dos produtos recebidos.

ção

Art. 26~ Os Estabelecimentos Engarrafadores e Distribuidores terão
um mínimo de capacidade horária
de engarrafamento, devendo ser ínstalados em locais ou compartimentos
próprios, obedecidas as condições de
construção previstas no parágrafo segundo do art. 4. ° 'destas normas.

III - Praticar as operações enológtcas e enotécnicas necessárias e permitidas para a produção das' bebidas

acima enumeradas.
IV - Distribuir ao consumo os seus
produtos já devidamente engarrafados, ou - com exceção dos vinhos
compostos, em barris, aos estabelecimentos constantes das letras a, b
e c do item II e único do item
IH do art. 1.° das presentes normas.
Parágrafo único. Quando o estabelecimento a que se refere êste artigo
estiver localizado fora das zonas de
produção, não poderá elaborar vinhos
ou vinhos de frutas.
Art. 22. Os Estabelecimentos de
Produção de Vinhos de Frutas, Compostos e Derivados obedecerão às condições previstas no art . 4. ° e seus
parágrafos, _OU· no art. 10, ou no artigo 13 e seu parágrafo único, de
acôrdo com a sua ímportâncfà e possibilidades regionais.
TiTULO III
Estabelecimento Engarrafador e Distribuidor

Art. 23. Estabelecimento Engarrafadar e Distribuidor é aquêle que se
destina ao engarrafamento e dístrtbuíção de vinhos e derivados, nacionais e estrangeiros.vrecebidos em barrts ,
Art. 24. Os Estabelecimentos Engarrafadores e Distribuidores poderão
receber produtos das cantinas enumeradas nas letras a e d do item I e
das letras a e b do item H, do artigo 1.°, destas normas, e de importa-

CAPíTULO IV
ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS FORA DAS
ZONAS DE PRODUÇÃO

TiTULO lJNICO
Estabelecimento de Estandardização e
Engarrafamento de Vinhos e Derivados Nacionais
Art. 27.

Estabelecimento de Estan-

dardízaçâo e Engarrafamento de Vi~
nhos e Derivados Nacionais é aquêle,
pertencente. a produtor ou associação

de produtores devidamente instalados
em zonas de produção, no qual se
processa a estandardizaçâo, o engarrafamento e a dístriçâo dos próprios
produtos.
Àrt. 28. asses estabelecimentos poderão receber os vinhos em barris,
vagões-tanques ou navios-tanques, de
Cantinas Centrais e Isoladas e de
Estabelecimentos de Produção de Vinhos 'de Frutas, Compostos e Derivados, sendo-lhes facultadas as seguín..
tes operações enotécnlcas e enológtcàs:
I - Depósito doa vinhos em recipientes de grande capacidade a fim
de retomarem o equilíbrio original;
H - Cortes;
IH Frígorlficação,
filtração,
trasfégas, pasteurização, colagem, tratamento pelo ar' e outros tratamentos
físicos permitidos;
IV - Adoçamento pelo emprêgo de
mosto concentrado até um máximo
que será fixado pelo Instituto de Fermentação, dos vinhos de mesa secos,
para obtenção de vinhos de menor
classe, doces ou meio doces;
V - Gaseificação dos vinhos de
mesa, até um máximo de" duas atmos-
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feras, para- obtenção de vinhos frisantes,
Art. 29. Os Estabelecimentos'de Estandardízação e Engarraf amento .de
Vinhos e Derivados Nacionais deverão obedecer, em, tudo o que lhes
fÔI aplicável; às condições de .construçâo previstas no art. 4.° e seus
parágrafos, devendo, ainda, as seções
de engarrafamento apresentarem um
mínimo de capacidade de produção
horária:
f
CAPíTULO V
Da Circulação de produtos entre estabelecimentos
Art , 30. Fica permitido, aos respectivos produtores, o transporte de .
vinhos compostos e de vinhos de frutas, 'em barris, das zonas de produção
para os centros de consumo, quando
destinados aos Estabelecimentos de
Estandardízação e Engarrafamento de
Vinhos e Derivados Nacionais e aos
Estabelecimentos de Producão de' Vinhos de Frutas, Compostos e Derivados, de que forem proprietários ou
arrendatários,
Art .. 31. Igual faculdade assistirá
aos produtores de vinhos compostos,
para remessa de seus produtos, ainda
inacabados, aos Estabelecimentos de
Estandardização e Engarrafamento de
Vinhos e Derivados Nacionais e aos
Estabelecimentos de Produção de Vinhos de Frutas, Compostos e DerivaCOS, a fim de sofrerem as, ulteriores
operações destinadas a ccmuletar. a
sua. ellÍboração.
~
Art. 32. Quando se verificar diferença de litragem, para mais, entre
a capacidade dos barris e a das garrafas usadas para o engarrafamento
de vinhos e derivados nacionais, o
Instituto de Fermentação ou Repartições devidamente autorizadas fornecerão aos Estabelecimentos de Producão de Vinhos de Frutas, Compostos
e Derivados, aos Estabelecimento Engarratadores e Distribuidores e aos
Estabelecimentos de Estandardízaoâo
e Engarrafamento de Vinhos e Dérivades Nacionais, certificados comprobatórios das diferenças constatadas.
que instruirão, cbrígatcríamente, as
guias de aquisição das estampilhas do
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Impôsto correspondente .a essas ditererrças.
Art. -33. Aos Estabelecimentos de
Estandardização e Engarrafamento de
Vinhos e Derivados Nacionais serão
igualmente, e para os 'mesmos fins,
fornecidos certificados comprobatorios do aumento de volume conseqüente do adoçamento dos' vinhos de
me~a.
'
Art. 34. A diferença de Iitragem
entre a capacidade dos barris (hectolitros) e o total das garrafas utilizada~ para o engarrafamento -de vinhos
e derivados será tolerada até o máximo de 6%.
CAPíTULO VI
DO' REGISTRO

Art. 35. Os requerimentos' pedindo
inscrição. no Registro instituido pelo
Decreto-lei n.v
de
de.
de
1945, deverão ser encaminhados ao
Instituto de Fermentação, obrigatóriamente, por intermédio da dependência
oeste ou da repartição autorizada cue
superintender, na região, o contrôle víbívínícola, e virão acompanhados do
boletim de Informação e demais elementos necessários ao .orocessamento
da -ínscríção do estabelecimento a registrar.
'Art. 36. As plantas, bem como as
"memórias descrrtívas", referentes à
construção' de novos estabelecimentos
ou remodelaéâo nos existentes, deverão ser submetidos à prévia aprovação do Instituto de Fermentação, suas
dependências nos Estados ou das re·
partições devidamente autcrtzadas.
Parágrafo úníco. As eventuais modificações na disposição dos recípientes constantes das plantassubmeti'das à aprovação, o acréscimo de outros ou a remoção de' qualquer dos
existentes, deverão ser, obrigatoriamente, comunicados, para fins de contrôle e, anotação, à autoridade que superintender, na região, o contrôle viti vinícola.
Art. 37. A inscrição no registro a
que se refere o presente capítulo será
certificada em três vias,· que se dest':"2111:

I - li l.a via, para entrega ao interessado, por intermédio da reparta-
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cão que superintender, na região, o
contrôle vítdvínícola;
II - a 2.:> via, para contrôle e arquivo na Seção de Contrôle Industrial,
do Instituto de Fermentação;
In - e a 3.a via, para contrôle e
arquivo nas dependências do Instituto de Fermentação ou na repartição
autorizada a realizar o contrôle vitívínícola da região.
Art... 38: O Instituto de Fermentação fixará, por - meio de editais, os
modelos oficiais dos requerimentos de
inscrição, do boletim de informação e

do certificada de registro.
:;APíTULO VI!
DAS PENALIDADES

Art. 39. As infrações aos dispositi-

vos destas normas serão punidas com
multas de um a cinco mil cruzeiros
(Cr$ 1.000,00 e 5.000,00), com o dôbro nos casos de' reincidência e, segundo sua gravidade, com a cassação
temporária ou definitiva do registro
do estabelecimento infrator.
Parágrafo único. As penalidades
previstas neste .artdgc serão aplicadas
pelo Instituto de Fermentação, suas
dependências nos, Estados ou pelas repartições autorizadas a realizar, na região, o contróle vttívinícola, obedecendo o processo de autuação e multa as
determinações estipuladas pelo art, 64
e seus parágrafos e art.., 65 do Regulamentá aprovado rJeloDecreto número 2.499, de 16-3-933.

EXECU;rIVO

Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, na forma da legislação vigente.
Art. 41. O. Instituto 'de Fermentação, do S.N.P.A., do C.N.E.P.A.,.
do Ministério da Agricultura, fixará,
por meio de edital:
I - para cada zona ou região produtora do país os mínimos de capacídadede produção que deverão apre-,
sentar os Postos de Vinificação e as
Cantinas Isoladas, que vierem a. ser
construídos no país a partir desta
data, subentendendo-se que isso não
implicara em' que o estabelecimento
possua desde logo' em funcionamento
todo o material vinárlo indispensável
a êsse mínimo de produção, mas que
apresente uma área útil mínima capaz
de permitir a instalação do vasilhame correspondente à capacidade de
produção fixada;
II ~ para .cada zona ou região produtora e. para cada centro de consumo
do pais, os mínimos de capacidade
de produção horária de engarrafamento que deverão apresentar os EstabeIecímentos Engarrafadores e Distrtbuídores é os Estabelecimentos de Estandardízaçâo e Engarrafamento de

Vinhos e Derivados Nacionais;
IH - e o prazo para apresentação
dos requerimentos pedindo inscrição
no registro instituído pelo Decreto-lei
n.? 8.064, "de 10 de outubro de 194:).
Art. 42. Findo o prazo a que se re.fere o item III do artigo anterior, somente poderão funcionar no país os
CAPÍTULO VIII
estabelecimentos pertencentes a firDISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITaRIAS
mas individuais ou coletivas, previstas
Art. ':1:0. Para os fins do que dispõe
no art. 3.° do Decreto-lei n.c 8.064, de10 de outubro. de 1945, regularmeno art. 14, in-fine, destas normas, os
te registrados ou que hajam requerido
proprietários das Cantinas ou Adegas
Regionais de Vinhos Finos, obedecidas, o seu registro dentro do" prazo legal.
Parágrafo único. A execução desta
as disposições do Decreto 11.° 3.582, de
disposição será controlada pelo Insti3-9-941, depositarão no Instituto de
tuto de Fermentação, suas dependênFermentação, dois (2) exemplares de
cias e repartições autorizadas, com o
cada um dos rótulos destinados a caconcursei das Exatorias Federais, do
racterizar os produtos do EstabeleciMinistério da Fazenda.
mento.
Parágrafo único. O requerimentopeArt. 43. Os estabelecimentos sujeidindo o depósito dêsses rótulos será tos; ao registro instituído pelo Decretoinstruido com a prova do -registro das
lei n.v 8.064, de 10 de outubro de 1945.
respectivas marcas no Departamento
1945, já existentes no pais e que não
Nacional da Propriedade Industrial do satisfaçam às exigências destas nor-

ATOS

DO PODER

ExECUTIVO

109

mas, deverão sofrer as. adaptações nenístro da Agricultura, mediante pro.c essárias, em remodelações parciais e posta do Instituto de 'FerJpentação .
anuais, dentro do prazo de três anos,
Art. 47. ~ste decreto (entrará em
a contar da data daquêle decreto-lei.
Tigor na data da sua pub' icação.
Parágrafo único. Os que vierem a
Art. 48. Revogam-se as disposições
ser instalados a partir desta data, deem contrário.
'verão 'obedecer, em tudo, ao que preRio de Janeiro, 'Iü de outubro de
ceitua o presente estatuto legal.
1945. 124.° da Independência e 57.° da
Art. 44. As cantinas .exístentes no
República.
Estado do Rio Grande do Sul e já reGETULIO VARGAS.
·gistradas pela Secretariada AgriculApolônio Sales.
tura, Indústria e Comércio, daquele
Estado, .nos têrmos da Portaria n.c 63,8
de 18-12-940, do Ministro da AgriculDECRETO N.' 19.773 - DE 10 tE
tura, serão inscritas no Registro EspeOUTUBRO DE 1945
cial de Estabelecimentos de Produção,
Estandardização e Engarrafamento de Dispõe sôbre as Tabelas Numéricas
Vinhos e Derivados, de acôrdo com o
Ordinárias de Bxtrcmumerário-metzdisposto nos §§ 1.0, 2.° e 3.° dêste arsali..<;tado Instituto Agronômico do .
Norte e 'de suas Subestações Experi- .
tigo.
1.0 A secretaria da Agricultura,
mentais do Interior do VaZe do
Amu.zonas.
Indústria e Comêrcic, do Estado do Rio
Grande do -Sul, fornecerá ao I-ilstituto
O. Presidente da República, usando
de Fermentação, para cada estabeleda atribuição que lhe confere o arcimento que houver registrado, todos
tigo 74, letra "a", da Constituição, deos dados necessários ao processamento creta:
de sua inscrição e à expedição do resArt. 1.0 Fica alterada, conforme a
pectivo certificado de. registro,
relação anexa, a Tabela Numérica Or§ 2.° O Instituto de F'ermentaçâo
dinária de Extranumerárfo-mc-is-. "'>fará constar do certificado que assim
ta do Instituto Agronômico do 'Norte.
expedir, se se trata de registro "Defido Serviço Nacional' de Pesquicns
nitivo" ou "Condicional", de confor- Agronômicas, de Centro Nacional de
midade com a classificação adotada. Ensino e Pesquisas Agronômicas, -)
pela Secretaria da Agricultura,' IndúsMinistério da Agricultura.
tria e Comércio.
Art. 2.° Fica criada. Tabela rzu§ 3.° Os certificados
de registro
mérlca Ordinária de Extranumerárr 0"Condicional" serão, válidos conforme mensalista, das Subestações Experimentais -do Interior do Vale do Amaestipula o art . 43 destas normas.
Art. 45. Os estabelecimentos ou em- zonas, do mesmo Instituto.
Art. 3.° A despes'], com r- execução
prêsas vinícolas ou vitivinícolas que
do disposto neste decreto na ím ~ ~.,.
se dediquem à produção' e ao comércio interestadual ou intermunicipal de tâncía de Cr$ 87.000,00 (oitenta e
sete mil cruzeiros). anuais, correrá -\
vinhos são obrigados a viniflcar, em
conta da Verba 1
Pessoal, .Oonsígsuas cantinas Centrais e seus Postos
nação II - Pessoal Extranumerário,
de vírúücacão, um mínimo de 50 %
Subconsígnação 05
Mensalistas,
(cinqüenta por cento) do respectivo
Anexo n," 14 ...:.... Ministério r'l,a Agricomércio anual.
cultura, do Orçai..ento Geral da
Parágrafo único., As Cooperativas
República para 1945.
Vitivinícolas são obrigadas a víntfícar,
Art. 4.° üste decreto entrará em
em sua Cantina Central e seus Postos
vigor na data de. sua publicação.
de vuúrícação, um' mínimo de 50 %
Rio de Janeiro, 10 de outubro de
(cinqüenta por cento) de sua produ1945, 124.° 'da Independência e ;)'{.0 C.J.
ção anual comercíávef.
República.
Art. 46. Os casos omissos no preGErULIO YARGAS
sente decreto serão resolvidos pelo MiApolonioSales
ê
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DECRETO N.o 19.774 - DE 10 DE
OUTUBRO DE 1945
Transfere Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista no
Ministério da Guerra,

O Presidente da República, usando
da atribuição 'que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Att. 1.0 'Fica transferida a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista. do Destacamento
Misto de Fernando de Noronha para
a Guarnição de Fernando de Noronha.
Parágrafo único. As funções existentes continuarão preenchidas pelos
seus' atuais ocupantes~,
Art. 2.0 nstc Decreto entrará em
vigor. na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de
1945, 124.° da Independência e' 57.° da
República.
GETULIO

VARGAS.

.P. Góes Monteiro.

rc.c 19.775 - PE 10
DE OUTUBRO DE HJ45

DE~TO

Altera, sem aumento de despesa, ~
Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Bxtramumerório-men.
salista da Inspetoria Federal" d~
Obras Contra as Sêcas.

O Presidente de República usandr
da atribuição que lhe confere o artigo
da atribuição que lhe confere o art. 74, .
letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1. o Ficam alteradas, con,
forme a relação anexa, as Tabelas
Numéricas, Ordinária e Suplementar,
de Extranumerárto-mensaüsta da rns,
petoría Federal de Obras Contra ás
Sêcas,
do Ministério da Viação e
Obras Públicas.

Art. 2. 0 -:e:ste· decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 10 de outubro
de 1945, 124.o da Independência e 57.~
da República.
GETULIO VARGAS •

João de Mendonça LimA.

MINI5TllRIO DA VIAÇAO E OBRAiS Pú13LICAS
INSPETORiA FEDERAL DE OBRAS CONTRA AS StCA5
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DECRETO N.' 19.776 - DE 10 DE
OUTUBRO DE 1945
rrenetorma em honorário o Consulado
de carreira em Sydney, Austrália

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74; letra a, da Constdtulção e nos
têrmos do art. 24 do Decreto-lei número - 791, de 14 de outubro "de 1938,
decreta:
. Art. 1.0 Fica transformado em Consulado honorário c Consulado de carreira em Sydney.
Art. 2.° :f:ste "Decreto entrará em
vigor na data em que se estabelecer a
Legação do Brasil em Oanoerra.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57,° da

República.
GETULIO VARGAS.

P. Leão Velloso.

DECRETO N.O 19.777 - DE 10 DE
.
OUTUBRO DE 1945

DECEETO N.' 19.778 - DE 10 DE
OUTUBRO DE 1945
.
Declara sem efeito o Decreto nP 10.583,
de 7 de outubro de 1942

O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constdtutção e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1. 985, de 29'
de janeiro de 1940 (Código de MInas),
e tendo em vista o que consta do pro~
cesso S.C. - 32.381':'42, decreta:
Art. 1.0 ,J'l: declarado sem efeito o
decreto número dez mil quinhentos e
oitenta e três (10.583), de sête (7) de
outubro .de mil novecentos e quarenta
e dois (1. 942), que autorizou a Emprêsa de .éguas Minerais Limitada a
pesquisar águas 'minerais em imóvel
de propriedade do Colégio Cearense,
no município de Fortaleza, Estado do
Ceará.
Art. _2. 0 O presente Decrete entrará
em vigor na pata de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
, Rio de Janeiro, -10 de outubro de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolônio Salles:
Transforma em Consulado de carreira
o Consulado honorário em WeUinçton, NOva-Zelândia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do art. 24 do Decreto-lei número 791, de .14 de outubro de 1938,
decreta:
Art. 1.0 Fica transformado em Consulado de carreira o Consulado honorário do Brasil em Wellington.
Art. 2.° :ítste Decretá entrará em
vigor na data de sua publicação.
Axt. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

P. Leão

venoso.

DECRETO N.' 19.779 - DE 10 DE
OUTUBEO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro José Medeiros Rocha a pesquisar scheelita
e 'associados no município de Serra Negra do Norte, Betculo do Rio
Grande do Norte.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.895, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art.. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Medeiros Rocha a Pe8M
quísar .scheelíta e associados no IUM
gar denominado Quixeré, no distrito
de São João do Sabugi, município de
Serra Negra do Norte, Estado do Rio
Grande do Norte, muna área de cín-
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neo' que tem um vértice situado à
qüenta e cinco hectares (55 haj ," delimitada por um retângulo que tem . distância de quinhentos e oitenta e
um vêr'tíce a quatrocentos metros cinco metros (585 m) , no rumo mag(400 m) , no rumo magnético cinqüen- .ncuco oitenta e quatro graus e trínta e seis graus sudoeste (56° BW). ta minutos sudoeste (84° 30'· Si,iV). do
da confluência do córrego Mossoró canto nordeste (NE) da Capela de
com o riacho de Fora, e os lados Nossa Senhora do Socorro localizada
divergentes do vértice considerado à margem da estrada de rodagem Socorro-M'Boy-Mirím, e. os lados, a parcom os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e cín- til' dêsse vértice. com os seguintes
qüenta metros (550 m) , sessenta e comprimentos e rumos magnéticos:
oito graus noroeste (68° NW); mil cento e vinte e oito metros (128 m) ,
metros (1.000 m) , vinte e dois graus vinte e seis graus e cinqüenta mínutos noroeste (26° 50' NW); setenta e
nordeste (22° NE).
um metros e quarenta centímetros
Art. 2.° Esta autorização é outor(71,40 m) , quarenta e ctnco graus e
gada nos termos estabelecidos no .C6~
quarenta minutos noroeste (45 0 40'
digo de Minas.
NW); oitenta e dois metros e sessenArt. 3.° O título da autorização de
ta centímetros (82,60 m) , quarenta
pesquisa, que será uma via autêntica
graus noroeste (40° NW); quarenta e
dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
sete metros e trinta centímetros
(47,30 m) , quarenta e quatro graus
550,00) e será transcrito no livro próe dez minutos noroeste (440 10' NW) ;
prio da Divisão de. Fomento da Produção Mineral ..do Ministério da .t}.gri- sessenta e oito metros (68 m) , sescultura.
senta e oito graus e trinta minutos
Art. 4.° Revogam-se as disposições noroeste (68° 30' NW); vinte ~ sete
metros e dez centímetros (27,10 m) ,
em contrário.
setenta e seis graus e vinte e cinco
Rio. de Janeiro, 10· de outubro de. minutos
noroeste (76° 25' NW): "vín1945, 124.° da Independência e 57.°
te e um metros e noventa centímeda República.
tros (21,90 m) , sessenta e sete graus
GETULIO V,'\RGAS.
e trinta minutos .noroesto (67~ 30'
Apolonio souee.
NW); quarenta e três metros e oítenta centímetros (43,80 nn, setenta e
sete graus e trinta minutos noroeste
DECRETO N.' 19.780 - DE 10 DE
(77. ·30' NW); trinta e quatro meOUTUBRO DE 1945
tros e cinqüenta centímetros (34,50 m) ,
vinte e quatro graus .sudoeste (24°
Autoriza a emprêsa de mineração Lavras Santo Amaro· Ltda., a lavrar
SW); vinte e sete metros e sessenjazida de caulim no municipio de
ta centímetros (27,60 rm , dezessete
São Paulo, Estado de São Paulo.
graus e trinta minutos sudoeste (17°
SW); cento e doze metros e trino Presidente da República, usando 30'
ta
centímetros
(112,30 m) , oito graus
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a; da Constituição e nos . e trinta minutos sudeste (8° 30' SE);
trinta e seis metros e vinte centítêrmos do Decreto-lei n.o 1. 935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), metros (36,20 m) , cinco graus e tnnta minutos sudoeste (5° 30' SW);
decreta:
cento e cinqüenta e três metros e
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêvinte centímetros (153,20 m) , um
sa de mineração Lavras Santo Amagrau sudoeste (10 SW); quarenta e
1'0, Ltda., a lavrar jazida de caulim
nove metros (49 li), quatorze graus
localizada no bairro Tuparoquera, dise dez minutos sudoeste (14° 10' SW)
trito e município de São Paulo, Es~ até um marco colocado à margem estado de São Paulo, numa área de
querda do córrego da Divisa e pela
nove hectares, quarenta e dois ares e mesma, e para jusante, até o ponto
sessenta e oito centiares (9,4268 ha) , de-partdda , Esta autorização é outordelimitada por um polígono místdlí- gada mediante as condições constan-
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tes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artigos 32, 33,

34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo CÓ~
digo, não expressamente mencionadas neste Decreto.'
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
torres. públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.

'

Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será 'declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de 8010'e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
,
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral .dc Mínístérlo da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros

«ns

600,00).

Art. 7:° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da

República.

têrmos do Decreto-lei n.c 1.985; de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Nicanor Neto Armando" a
pesquisar cassiterita e associados no
distrito, de Santa Rita do Rio ébaí..
xo, município de São João del Rei.
Estado de Minas Gerais, numa área
de noventa hectares (90 ha) , delímí ,
tada por um retângulo que" tem um
de seus vértices a seiscentos metros
(600 m) , no rumo magnético trinta
graus sudoeste (30° SW), do centro
. da ala noroeste (NW) da; igreja matriz da vila de Santa Rita do Rio
Abaixo, e os lados que divergem do
vértice considerado têm, a partir dêle,
os seguintes comprimentos e .rumos
magnéticos: mil metros. (1.000 m) ,
trinta graus sudoeste (30 0 SW); no..
vecentos metros (900 m) , sessenta
graus sudeste (60 0 SE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos térmoa estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que, será uma via autentica
dêste Decreto, pagará a taxa de novecentos cruzeiros (Cr$ 900,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em ·contrário.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
. República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

GETULIO VAnGAS.

Apolonio

sauee.

DECRETO N.' 19.781 - DE 10 DE
OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Nicanor
Neto Armando a pesquisar cassiterita e associados no município de
São João del Rei, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da Repúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da. Constituição e nos

(') DECRETO N.' J9.782 - DE 11 DE,
OUTUBRO DE 1945
Dispõe sôbre a lotação nominal de
- cargos nas repartições do Ministério da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonstltuiçâo, e
tendo em vista, o Decreto .n.v 13.329,
de.' 9 de abril de 1945, alterado pelo
Decreto n.c 19.533..,H, de Bü-de agôsto
de 1945, decreta:
Art. 1.0 A lotação nominal dos tuncionários das repartições do Ministé-'
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rio da Aeronáutica

a constante das
tabelas anexas ao. presente Decreto.
Art. 2.° Os funcionários removidos
por efeito dêste Decreto deverão entrar em exercício na repartição em
que ficam lotados, no prazo estabelecido pela legislação em vigor, "índe.pendentemente de qualquer comunícação escrita.
Art. 3.° rsste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
'em contrário.
Rio de, Janeiro, 11 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República,
é

GETULIO VARGAS.

Joaq.uim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N.' 19.783 - DE 11 DE
.oUTUBRO DE 1945
Revoga o Decreto n.o 10.525, de 29 de
de setemro de 1942

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar:'
tígo 74, letra c, da Constituição, e
atendendo as razões apresentadas pelo
Ministro de Estado dos Negócios da
Aeronáutica, decreta:
Artigo único. Fica revogado o Decreto n.o 10.525, de 29 de setembro de
1942, que reduz para seis meses o
interstício fixado na letra a, do artigo 26, do regulamento aprovado pelo
Decreto. n.? 9.805, de 29 de julho de

1942.

.Rio de Janeiro, 11 de outubro de
1"945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N.O 19.784 - DE 11 DE
OUTUBRO DE 1945
Autoriza Isaura Baltar Pereira Pina,
de nacíonaluuuie portuguêsa, a adquirir fração ideal do domínio útil
do terreno de marinha, que menciona, situado no Distrito Federal

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

go 74,letra a, da Consituíção, e tendo em vista o. disposto na letra b,
do art. 18, do Decreto-lei n.o 3.438,
de 17 de julho de 1941, 'e no, § 1.0, do
art.' 24 do mesmo Decreto-lei, combinado com o art. 6.°, dó Decreto-lei
n.v 5.666, de 15 de julho de 1943, .deereta:
Artigo único. Fica Isaura BaltatPereira Pina, de nacionalidade pcrtuguêsa, autorizada a adquirir ao Banco
Hípotecárfo Lar Brasíjeíro a fração
Ideal de três duzentos e setenta e oito
avos (3/278) do domínio útil do terreno de marinha situado na Praia do
Flamengo n.c 122, na freguesia da
Glória; da Capital Federal, correspondente aos apartamentos números qufnhentos e sete (507) e quinhentos e
nove (509), do quinto .(5.0 ) pavimento do "Editícío Maximus", construído
em parte daquele terreno, de que trata o processo protocolado no Mínístério, da Fazenda sob o n.? 45.439, de
1945.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República. .
GETULIO VARGAS.

A .. de Souza Costa.

lJ,l!;{]1tJ:,au .N. V

19.785 -

DE 11 DE-

OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Japhet
de Faria a comprar pedras preciosas

O Presidente da República, usando
dá atribuição que lhe confere o art. "74,

letra "a", da Constituíçâo, e tendo
em vista o Decreto-lei n.ç 466, de 4
de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Japhet de Faria, re~
sidente
Pitangui, no Estado de
Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei número 466, de 4 de junho, de 1938, constituindo título desta autorização urna
via autêntica do presente Decreto.

em

Rio de Janeiro, 11 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da.
República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Cosrc ,
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blícada a aprovação da respectiva mí;
nuta pelo Ministro da Agricultura.
III - Apresentar- o mesmo contra'to
outorga concessão à Emprêsa' HidTO
à Divisão. de Aguas, para os fins
Elétrica J açuari S. A., para apró·
registro, até sessenta (60) dias depois
veitamento de energia hidráulica no
de registrado no Tribunal de Contas.
trecho do rio Jaguarí entre os muParágrafo único. Os prazos de que
nicípios de Campinas e Pedreira,
trata êste artigo, poderão ser pror_
no Estado de São Paulo,
rogados por ato do Ministro da Agri_
O Presidente da República, usando
cultura, ouvida a Divisão de Aguas-do
das atribuições que lhe confere o arDepartamento Nacional da Proouçã.)
tigo 74, alínea a, da Conatítuíção, e Mineral.
nos têrmos do art. 150 do Código de
Art. 3.0 •A minuta do contrato disAguas <Decreto n.s 24.643, de 10 de
ciplinar desta concessão será prepajulho de 1934);
rada pela Divisão de Aguas e submeti_
da à aprovação do Ministro da Agri_
Considerando que a Emprêsa Hidro
Elétrica Jaguarí S. A., satisfez a exi- . cultura.
Art. 4.? A presente concessão Viga':'
gência contida no art. 2.0, do Decreto
rará pelo prazo de trinta (30) anos
n.c 15.611, de 18 de' maio de 1944,' decontados da data do registro dores~
creta:
pectívo contrato na Divisão de Aguas,
Art', 1.0 Respeitados os direitos de
Art. 5.° O capital a remunerar se..
terceiros anteriormente adquiridos, é
rá o efetivamente invertido rias insta_
outorgada à Emprêsa Hidro Elétrica
Iaçôes da concessionária, em função
Jaguari S. A., concessão para o aprcde sua índústrta, concorrendo, de forveítamento da energia: hidráulica, no
ma
permanente, para a produção,
trecho do rio, J aguar! que abrange as
transmissão, transformação e districachoeiras do Socó, Ponte Velha e Mabuição de energia elétrica.
caco Branco, entre os munícípioa de
Art. 6.° As tabelas de preço de
Campinas e Pedreira, no Estado de
energia serão fixadas pela Divisão de
São _Paulo, com a potência de dez mil
Águas, no momento oportuno, e triecento e noventa e dois (10.192), quinalmente revistas, de acôrdo com o
Iowatts correspondentes a um desnível
disposto no art." 180 do Código de
-de cinqüenta e dois (5-2) metros e a
Aguas, sendo que a justa remuneração
uma descarga de derivação de vinte
do capital será fixada no contrato -dís(20) metros cúbicos por segundo.
cipünar da presente concessão.
Parágrafo único. O. aproveitamenArt. 7,° Para a manutenção da;"
to, que será' executado de acôrdo com
integridade do capital a que se refere
obriga-se .a:
o art. 6.°, do, presente decreto, será
I - Registrá-lo na Divisá-o de Aguas
criado um fundo de reserva que prodo Departamento Nacional da Produàs renovações, determinadas pela
o projeto aprovado, destina-se à pro- verá
depreciação ou impostas por acídução, transformação, transmissão e dentes.
distribuição de energia, para serviços
Parágrafo '(mico. A constituição
públicos federais, estaduais é munidêsse fundo, que se denominará "íuncipais, para serviços de utilidade pública e' comércio de energia na zona. do de. estabilização", será realízadn
por cotas especiais, que incidirão. sôjá servida pela concessionária.
bre as tarifas, sob forma de percenArt. 2.° - Sob pena de caducidade tagem. Estas cotas serão determinado presente título, a concessionária das tendo-se em.vísta a duração mé~·
cão Mineral do Ministério' da Agriculdia do material a. cuja renovação o
tura, dentro do prazo de trinta (30)
dito fundo terá que atender, podendo
dias, a partir da sua publicação.
ser modificadas. trienalmente, na éroII - Assinar o contrato de conces- ca da revisão das tarifas.
são, dentro do prazo de trinta (30)
Art. 8.° Findo o prazo da concesdias, contados da data em que fôr pu- são, reverterá ao Govêrno do Estado
DECRETO N ,0 19.786 ..;..- DE 11
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de 'São Paulo tôda a propriedade que
no momento existir' em função excluaíva e permanente da ~ produção,
transmissão, transformação e dístritruíçâc de energia elétrica, referente
ao aproveitamento concedido, mediante indenização do custo histórico
deduzido da depreciação e da amortdzação existente, de conformidade
com o estipulado no art. 165 do Código de Aguas ,
~ 1.° Se o Govêrno do Estado de
85.0 Paulo não fizer uso do seu direito a essa reversão caberá
concessionária a alternativa de requerer ao
Govêrno Federal, seja a
concessão
renovada pela forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista,
ou de restabelecer, no curso dágua às
suas expensas, a situação anterior 110
aproveitamento concedido.
§ 2.° Para os efeitos do§ 1.0 dêstc
artigo, fica a concessionária 'obrigada
a dar conhecimento ao Govêrno Federnl da decisão do Govêrno do Estado de São Paulo e a entrar com o requerimento de prorrogação da conces-são ou o de desistência desta, até seis
meses antes do término do respectivo prazo.
Art. 9,° A concesssionárfa gozará
desde a data do registro de que trata
o n.? IIIdo art. 20 e enquanto vigorar
esta concessão, dos favores constantes
do Código de Aguas .e das leis espedais sôbre a matéria.
Art. 10. O presente Decreto entra
em vigor- na data da sua publlcaçâ.i,
revogadas as disposições em contraà

rio.

Rio ele Janeiro, 11 de outubro de
1945, 124 0 da Independência e 57,° da
República.
Ap'olonio Sales.

DECRETO N,O 19.787 - DE 11
DE OUTUBRO DE 1945
A,ntoriza o cidadão brasileiro Luís Pinto
Tomás a pesquisar minério de 'ferro
no município de Araçoiaba da Serra,
Estado .de Sâo Paulo.

O Presidente da República, usando,
<da atribuição que lhe confere o artigo
Vol. -

74. letra a. da Constituição e nos têrmos do Decreto-Ieí n.? 1".985, de 29 ue
janeiro de 1940 (Código de Minas,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Luís Pinto Tomás a pesquisar minério de ferre em terrenos da
Fazenda Nacional de Ipancma, no distrtto e munícípío de Araçciaba da Serra, Estado de São Paulo, numa área
de cento e vinte hectares (120 ha) , definida por um retângulo que tem um
vértice situado à distância de duzentos
e sessenta metros (260 mi , no rumo
cinqüenta e nove graus noroeste (59°
NW), dei marco de divisa da referida
fazenda, denominado Oapuavínha, e os
lados divergentes dêsse vértice, com os
comprimentos e rumos respectivos de
mil e duzentos metros (1. 200 m) , norte (N) ,; mil metros (1.000 m) , oeste
(W).

Art. 2.° Esta autorização é' outorgada nos têrmos estabelecidos :'0 CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
deste decreto. pagará a taxa de mil e
duzentos cruzeiros cors 1.200,00), e
será transcrttc no livro próprio da Divisão "de Fomento da Produção Mine1'2J do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 11 de outubro de
194:5, 124.') da Independência e 57:0{ltj~
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N." 19.788 -

DE 11

DE OUTUBRO DE 1945

GETULIO VARG ..vs.

Col. de Leis -
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A utoriza o cidadão brasileiro Luís Antero da Silva a pesquisar mica e associados no musucipio de Espera Feliz, Estado de Minas Gerais,

O Presidente da República, usando
da at.ríbuíçâo que lhe confere o artigo
74, letra a. da Oonstdtuíçâo e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985. de 29 de
janeiro de 19,*0 <Código de Mínasj.,
decreta:
Art. 1.0 Fica autortzado o cidadão
brasileiro Luís Antero da Silva a pes-

'F. 9-'
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qulear mica e associados numa área
de trinta e sete neêtares e cinqüenta
ares (37,50 ha) situada no imóvel São
Felipe ou São Trago, distrito e mumcípío de Espera .l?eliz,· Estado de Minas
Gerais. e delimitada por um pentágono
l

que tem um vértice a cem metros (100
rru , no rumo quarenta graus .sudoeste
(40 0

SvV) , magnético

do

pegão da

margem direita do pontilhão existente
sôbre o rrbeírâo Sào Felipe, ri-i estrada
Espera Feliz - Oarangola. e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros 1500 rm , vin-

te e sete graus e trinta minutos sudoeste (27() 30'-SW); quatrocentos metros (400 rol, setenta e dois graus no-

roeste (72(; NW): quatrocentos e oitenta e cinco metros (485 mi . oitenta
e cinco graus e trinta minutos noroeste (85° 30' NW); trezentos e vinte metros (320 P.1), .treze graus noroeste 03°
NW); mil cento e cinqüenta metros
(1.150 rm , leste (E) .
Art. 2.° Esta autor'izaçâc c outor..
gada nos termos estabelecidos no Código de Mmas .
Art. 3.° O título da autorízaçáo de
pesquisa, que será uma via . autêntica
deste decreto. pagará a taxa de tre-

zentos' e oitenta, cruzeiros tors 380,00)
e será transcrito no livro próprio da
Dívísáo de Fomento da Producâo Mt-

neral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposíçóes
em contrário.,
Rio de Janeiro, 11 de' outubro de
1945, 124.0 da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO N,o 19.789 - DE 11
DE OUTUBRO DE 1D45

Autoriza o' cidadão brasileiro uuoei
Xavier Gomes a pesquisar ouro no
municipio de Currais teoooe. no Estado do Rio Grande do Norte.

EXECUTIVO

74, letra a, da 'Conatttuíçâo e nos têr:..
mos do Decreto-lei n.? 1.985, de 28 de
janeir-o de 1940 <Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 'Fica autorizado o cidadâo
brasileiro Misacl Xavier Gomes a pesquisar ouro De local denominado Mu_
Iungu. no dístrtto e murnctplo de Our.,
raís Novos, Estado do Rio Grande do
Norte, numa área ç' ~ cinqüenta e Sete
hectares. setenta e quatro ares e quatorze ccnnaree <57,7414 nai , delimitada
por um nexág'ono irregular que tem um
vértice no .iuílómetro cento c cínqüen.,
t,< e otto tKm 158) da aodovm Central
do aio Grande do Narte e os lados, a
partir dêsse vértice, têm os segumtes
compr-imentos e rumos
maguétlcos:
seiscentos e trinta e sete metros e sessenta centímetros :G31,60 m: sessenta
e sete graus e doze minutos sudoeste
(6'70 12' S\Vi; setecentos e oitenta e
um metros e noventa centímetros
(781'.90 mr. cinqüenta e dois graus e
quarenta e coís minutos sudoeste (52 0
42" SWl; quatrocentos e vinte e cinco
metros (425 f i ) , quarenta e sete graus
c dezoito minutos noroeste (47 0 18'
NW"i: duzentos e sessenta metros (230
mi . vinte e nove graus e um minuto
nordeste (29 0 l' NEl; setecentos e trinta e cinco metros (735 rm , cinqüenta e
oito graus e trinta e oito minutos nordeste (58 0 33' NE); setecentos e noventa e dois metros e quarenta centlmetros (792,40 m) . setenta e sete
graus sudeste l7?o SE).
Art. ZY

Esta autortzaçáo é outor-

gada nos têrmos estabelecldo , no Código de Minas.
Art. 3.° O' titulo da autorização de
Ví8. autêntica
cêate decreto, pagar-c a taxa de 'quinnentos e oitenta cruzeiros (Cr8 58(},CQ)
e será transcrtto no livro próprio da
Dívísâo de Fomente da Produção Mineral do Ministério da Agrtcultura .

pesquísa, que será uma

Ar-t. 4.0 Revogam-se as disposições

em contràrto .
Rio de Janeiro. 11 devouuuoro ue
194b. 124.° da Independência e 57.0 tia
República.

O Presidente da República, usando

GETULIO VARGAS.

da atrtbuíçào que lhe confere o artdgc

Apolonio Sales.
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DECRETO N.o 19.790 - DE 11
DE ·OUTUBRO DE 1945
Autori.8a o cidadão brasileiro Tiago
Gonçalves a pesquisar calcário e associados no município de ttcieoa,
Estado de' São Paulo.

O Presidente dã' República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo
74, letra a, da Constituição e nos termos do Decreto-lei TI.o 1.985, de .29 de
janeiro de 1940 rOódígo de Minas:
decreta:.

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro 'I'iago Gonçalves a pesquisar
calcário e associados no lugar denomínado Sítio Capuava, no distríto e município de Itapeva, Estado de São Paulo numa' área de cu.co hectares, vinte'
e sete ares e quarenta e três centdares
(;'),2743 har , delimitada por um .polígono irregular que tem um vértice a quatrocentos e sete metros (407 rm , no
rumo magnético vinte e cinco graus
sudoeste <25'-' SW), da cachoeira do
Ramtro no ribeirão Fundo, e os lados, a
partir do vórtice consicerado. temos
seguintes comprimentos e rumos magnéticos; trezentos e oitenta metros (380
rm , setenta e quatro graus sudoeste
(74° SW) ; trinta e sete metros (37 m) ,
vinte e sete graus sudoeste (27° SW) ;
cinqüenta e cinco metros e sete centímetros (55.07 m i . oitenta e sete graus
sudoeste (87° SW); dezesseis metros
e sessenta e cinco centtmetros<J.6,65
rru , sul (S); cinqüenta .€ nove metros
e setenta e seis centímetros (59,76 mi ,
oeste (W); noventa e três metros e
quarenta e oito centímetros (93,48 mi •
sul (8); quatrocentos e cinqüenta e
três metros e cinqüenta e sete centdmetros (453,57 rrn , setenta e nove
graus e vinte e -um minutos nordeste
(79° 21' NE); cento e setenta e cinco
metros (175 m) , dezessete graus nordeste (17° NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada 'nos têrrnos estabelecidos no C,)digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntíoã
dêste decreto, pagara a .taxa de trezentos cruzeiros (Cr'S 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão

de Fomento da Produção' Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de outubro de
1945, 124.° da Independência, e 57.° da,
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio

sdZes.

DECRETO N." 19.791 - DE 11
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza '0 cidadão brasileiro Sebastião
Teixeira Mendes\;a pesquisar mica e
associados no município de lnhapim,
Estado'de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atríbutçàc que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição 'e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sebastião Teixeira Mendes a
pesquisar mica e associados numa área
cc cento c ctr.co hectares n05 nai , situada no lugar denominado Córrego da
Perdida, distrito de Japu. mumctpto de
Inhaptm, Estado de 'Minas Gerais, área
essa delimitada por um trapézio.' que
tem um vértice no marco plantado <1
dez metros <lO m j . do córrego-da Perdida e a quinhentos e cinqüenta metros (550 mi , no rumo magnético otten,
ta e um graus sudoeste (81(' SW), da
barra dêste córrego na lagoa José Severino, e os lados, a partir dêsse vérti~e, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: setecentos metros
1700 rm • sul (8): mil metros <l.OOO
mi , oeste (W); mil é quatrocentos me:"
tros (1. '400 .mi , norte <N); mil duzentos e vinte metros C..220 rm . cinqüenta
e cinco graus sudeste (55° SE) .
Art. :2 c Esta autortzacao é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓdigo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de mil e
cmqüenta cruzeiros (Cr$ 1.050.00) e ,serã transcrito no livro próprio" da Divisão de Pomen.. . c dn Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
.
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Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrano.
Rio de 'Janeiro, 11 de outubro de
1945. 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

(Cr8 2.860,00) e será transcrito no H,
vro próprio, da Dívísâc de Fomento da
Produção Mineral do .Ministério da.
Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 11 de outubro de
1945. 124.° da Independéncía e 57.° daRepública.
GETULIO VARGAS.

DECRETO N ,c h! 792 - DE 11
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza' o cidadâo brasileiro' Antônio
Torres Limo a, pesquisar quartzo no
,municipia de Cristalina, Estado de
Goiás.
I

Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere o artigo
74. letra a. da Constituição e Das têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de 29 de
Janeiro de 1940 (Códígo de Minas),
decreta:
O

Art: 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Tôrres Lima a pesquisar quartzo numa .area de duzentos
e oitenta e cinco néctares e quinze ares
(235,15 ns.i . aituade no lugar denorrn- .
nado Urubu, distrito e município de
Cristalina, Estado de Goiás. e delimitada por um pclígonc místílíneo que
tem um vértice na confluência do córrego Cabeça Branca no córrego Embira,
e os lados," que partem dêsse Vértice,
com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e duzentos metros. <1.200 rru leste (E); dois mil
seiscentos e cinqüenta metros (2.650
mj , nove graus noroeste (9°' NW) ; nóvecentos e cinqüenta metros ,(950 rm ,
sessenta graus noroeste (60°.NW); duzentos metros (200 rm , oeste (Wl; da
extremidade dêste último lado segue
pela reta que, no rumo magnético treze
graus e trinta minutos sudoeste (13°
30 SW). atinge margem esquerda do
, córrego Embira, a qual. seguindo para
jusante até o vértice inicial, constitui
o lado mistilíneo do polígono.
Art. 2.° Esta autortaaçào é outorgada nos têrmos estabelecídce no Có'
digo de Minas.
Art. 3." O titule da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dês te decreto, pagará' a taxa de dois
mil oitocentos e seeenta cruzeiros

APolonio Sales.

DECRETO N.' 19.793 - DE 11
DE OUTUBRO DE 1945

Autorizá

u cidadâo brasileiro Joâo José
de Freitas T,eal
pesquisar calcário
e aseocuuics n:.. mnnicipio de Baqe..
Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe.confere o ürl;lgll
"'4. letra a. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.985. de 29 de

janeiro de 1940 '(Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado c cidadã~
brasileiro Joâo José de' Freitas Leal
a pesquisar calcaríc e associados numa
área de qua trccentcs e setenta e nove
hectares, noventa e ctnco ares e vinte
centrares (479,9520 nai , situaria no lugar denominado Cerro lo Bage. distrito
e município de Bagé, Estado do Rio
Grande do Sul, -e delimitada por um
quadrilátero, que tem um vértice a mil
trezentos e trinta e seis metros e quarer.ta centímetros (1.336.40 mi , rumo
setenta e .nncd grame quarenta e ctn,
cc- minutos no .este f75° 45' NE) magnético, do marco de Serviço Geográfico
Exército, existente no Oêrro de Bage, e os lados, a partir dêsse vértice,
com os seguintes comprimentos e rumós magnéticos: dois mil novecentos
e oitenta e nove metros e trinta
centímetros <2.989,30· rm , oitenta e
três graus e trinta minutos' noroeste
(83° 30' NW); dois mil e quarenta e
seis metros .e Cinqüenta centímetros
'?,046.50 m) , quarenta e sete graus e
trinta- minutos sudoeste (47C 30' SW);
três mil .tuínhentoe e noventa e dois
metros e vinte centimeros (3.592,20 fi) •
oi\enta e nove grut.. c cinqüenta mínu-
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tos nordeste (89° ,'}O' NEI: mil oítooen.sos e noventa e cinco metros e oitenta
centlmetros_.89b,bU m. . vinte e sete
graus e cinqüenta rmnutoe nordeste
(21( 50' NEl.
Art. 2.° 'Esta autortzaçào é outorgada nos termos esta'x-Iecí-ícs no Dódigo de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorízaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro
mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ ....
4.800,Ql e será transcrito no livro próprío da Divisão de For .ento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura ,
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em' contrário.
Rio de Janeiro, 11 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

guínho e Nortãnnc, e os lados cue oí-.
vergem do vértice considerado têm,
a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m) , quinze graus sudoeste (15° SW); mil metros (1.JOO
m) , setenta e cinco graus sudeste (75'l
SE).

Art.. J.( Esta autcrízacâo é outorgada nos têrmoa estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos -cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio -da Dívísáo
de Fomento da Prcduçào Mineral do
Mtnístérto da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, '11 de outubro de
1945. 124.° da Independência e 57.° d,\
República.

Apolonio Sales.

GETULIO VARGAS.

Apolonio SaZes.

DECRETO N." 19.794 - ,DE' 11
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza os cidadãos brasileiros João
Cordeiro da Luz e Antônio Alves Pi:..
nheiro a pesquisar quartzo, pedras
coroâus e associados no munieípiio
de Aquas Formosas, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74. letra a. da Constituição e nos têrmos do Decretc-Ieíin.v 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cídadâos brasílelros João Cordeiro da Luz
e Antônio Alves Pinheiro, a pesquisar
quartzo. pedras coradas. e assocíados .
em terrenos situados no lugar denominado Nortínho, na distrito de Norte,
.munícípío de .Aguas Formosas, Estado
de Minas Gerais, numa área de -cinqüenta hectares (50 ha), delimitada
por umretângulo,que tem urrt vértice
a duzentos e vinte e sete metros e se~
tenta e nove centímetros (227,79 mi ,
no rumo magnético sessenta e um
graus e seis.mínutos noroeste ·(61° é'
NW) , da confluência dos córregos Oor-

DECRETO N.' 19.795 DE OUTUBRO DE

DE 11
19~5

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Gallotti a pesquisar sal-gema no nwnicipio de Laranjeiras, Estado de

Serçrpe,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a. da Constituição. e nos têr-'
mos do .Decreto-Ieí n.v 1,985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código .de Mín'asr ,
decreta:
Art , 1.0 Fica autorizado o cidadão
brastleíro Antônio Gallotti a pesquisar
sal-gema numa área de quatrocentos
setenta e nove hectares, dois ares
J€ oitenta e três centrares (4790283 na,'.
situada no distrito e município de Laranjeiras, Estado de Sergipe, e delimitada por um quadrtlátero irregular que
tem um vértice a mil novecentos e novemetros e setenta e três centímetros
(1.909.73 m) . no rumo verdadeiro quarenta e sete graus sudeste (470 SE). do
centro da plataforma da estação de
Laranjeiras. da Viação Férrea Federal
Leste Brasileiro, e os lados, a partir

e
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do vértice considerado, têm os 'seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
quatro mil e quarenta e nove metros
e seis centímetros <4.049,06 m) , vime
e três graus c trinta minutos nordeste
(230 30' NE); dois mil e' cinqüenta e

seis metros e noventa e sete centímetros (2.056,97 mj , setenta e cinco graus
e trinta minutos sudeste (750 30' SE):

quatro mil e oitocentos metros e setenta centímetros ('1.800,70 fi), quarenta e cinco graus sudoeste (45:J SW):
duzentos e oitenta e oito metros e vinte e dois centímetros (288,22 m) , quaTenta e sete graus noroeste (470 NW) .

Art. 2.° Esta autortzação é outorgada nos têrrnos estabelecidos no Código de Minas.

Art. 3.° O título da autorfzaçâo de
pesquisa, quo será uma 'lia autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro
mil e oítocentcs cruzeiros (Cr$ ..
4.800,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produ-

ção Mineral do Ministério da Agricul-

tura.
Art. 4.° Revogam-se as dísposíçôes

em contrário.
Río de Jenciro, 11 de outubro ele
1945, 124.° da Independência e 57.° da
Repúb!ica~

GSTUÚO VARGAS.

A.1JoloniO Sales

DEOHETO N.o 19.796 -

DE 11
DE OUTUBRO DE 1945

Autoriza o osaoaao brasileiro Camilo
ela Cunha Meto a 'pesquisar quartzo,
p2àras cUTadas e associados, no município de Ataiéia, Estado de Minas

Gerais .
o Presidente da República, usando

da atncuicão que lhe confere o artàgu
74. letra a, da Constituição e nos térmos do Decreto-lei n.o 1.985. de 29 (~8
janeiro de 19'W (Código de Minas),
decreta:
Al· L. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carmlo da Cunha Melo, a
pesquisar quartzo, pedras coradas e associados em terrenos, .sítuados no lugar
denominado Córrego dos Macacos, no

distrito. e munícípío de Ataléía, Estado
de r...Iinas Gerais, numa área de cín,
qüenta hectares (50 ha) , delimitada
por um retângulo, que tem um vértice
a cento e cinqüenta e oito metros <153
mi , no rumo magnético sessenta e
dois graus sudoeste (62° SW), da confluência dos córregos Grata do Pompi.,
lho e dos Macacos, e os lados que dívergem do vértice considerado têm,
a partir dêle, os seguintes comprrman;
tos e rumos magnéticos: quatrocentos
metros (400 m) , cinqüenta e oito
graus sudeste (58° SE) ~ mil duzentos
e cinqüenta metros 0.250 m) , trinta e
dois graus nordeste (32° NE) .
Art. 2.° Esta autorlzaçào é cutor-,
gada nos têrmos estabelecidos no OÓdigo de Minas.
art.. 3.° O titulo da autorízaçâo de
pesquisa, que será Um2. via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr-S 500.00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Proôucâo Mineral do
Ministério da Agricultura,
Aru. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeíro, 11 de outubro de
Hi45, 124.° da Independência e 57.° de

Reoúblíca.
GETULIO \TAnGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 19.797 - DE 11 DE
OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Tôrres Lima a peecuisar quartzo no
município de Cristalina, Estado de
Goias.

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

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasnefio Antônio 'I'ôrres Lima 8 pesquísar vquartzo numa área de quatrocentos e noventa e quatro hectares
(494 ha)., situada no lugar denomína-.
do Serradâo. no distrito é mumoípto
de Cristalina, Estado de Goiás, f de-
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limitada por um pongono irregular,
que tem um' vértice 'na cachoeira da
jjmbira. no córrego da Embíra. e 'os
lados, que partem dêsse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil e trezentos metros
(1.300 fi), quarenta graus nordeste
(40° NE): mil oitocentos e noventa
metros (1.890 rrn . norte (N): mil trczentos 8 cinqüenta metros (1. 350 rm .
cinqüenta e' cinco graus noroeste (55 0
i\fVi,tI: mil e Gem metros <1.100 mi ,
trinta e seis graus sudoeste (36° SW) :
mil metros n.ooo rm . vinte e oito
graus, sudeste <280 SE); mil cento
e oitenta metros (1.180 rru , cinqüenta e dois graus sudoeste (52 c SW)'
mil oitocentos e cinqüenta metros
(1; 850 mj , cinqüenta graus sudeste
(50 0 SE).

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmoa estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autentica
dôste Decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 1.940,00" e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Mimstério

I

da Agricultura:
Art. 45' Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio. de Janeiro. 11 de outubro de
1945. 124.° d~ Independência e 57.0
da República.
GETULIO

V AP,G/lS.

Apolonio

soues.

. DECRETO N.o 19.798 - DE 11
DE OUTUBRO DE 1945
Auto1'iza o cidadão brasileiro Darci
César Guimarães a pesquisar acres
e associados no municipio de Trés
Rios, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usaado
da atrfbuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrLilOS do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
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janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Darci César Guimarães a
pesquisar acres e
associados numa
área de quatro hectares, oitenta e um
ares e dezoito centíares (4,8.118 ha) , sítuada no lugar denominado Invernada,
distrito e município' de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro, e delimitada
por uma linha, poligonal, que tem um
vér-tice a oitocentos e quinze metros
\815 m) , rumo setenta e dois graus e
trinta minutos sudeste (72° 30' SE)
magnético, do quilômetro cento e noventa e cinco (Km 195) da Estrada de
Perro Central do Brasil, e os lados, a
partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
cento e vinte e seís metros e vinte centímetros 026.20 m) . setenta e sete
graus e quarenta minutos sudoeste (770
'"10' SW); cento e vinte e um metros
021 nn . treze graus e quarenta mínut03 noroeste .(13 0 40' NW): noventa e
um metros e vinte centímetros <91,20
m) , quarenta e dois graus e trinta minutos noroeste (42 0 30' NW); cento e.
oítentá e três metros e quarenta centímetros <133,40 m) • doze graus nurdeste 02° NE); cento e oitenta metros 080 m) , cinqüenta e cinco graus
sudeste (55 0 SE); duzentos e trinta
e sete metros e trinta centímetros
(,237,30 m) , sete graus e dez minutos
sudeste (7° 10' SE),
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

Art. 3.° O título oa. autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros W,r$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Mínistérto da Agricultura.
Art.. 4,° Revogam-se as dísposiçôee
em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de.
1945. 124.° da Independência e 37.° da
República,
GETULIO V ARGliS,

Apolonio Salles.
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DECRETO N.' 19.799 - DE 11
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadâo brasileiro ii-:1anuei
Joaquim Bleutério, a pesquisar scneelita no tnuntcípio de Campina Grande, Estado da Paraíba.

o Presidente da República, usando
da á'~ribuiçâo que lhe confere o artãac
74, letra a, da Constituição' e nos rêrmos do Decreto-lei n,v 1.'985, de 20 de
janeiro de 1940 {Código de Minas>.·

decreta: .
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manuel Joaquim Eleutérío,
pesquísarcscneelíta, numa área de.
quarenta e dois hectares (42 na) , si-

a

tuada no Imóvel denominado Bravo,
distrito de J:offi1y, município de Oamplna Grande, Estado da Paraíba, e, delimitada por um retângulo, que, tem
um vértice a cento e noventa e oito
metros (.198 m) , rumo setenta graus
nordeste (70° NE) magnético, da 'confluência dos riachos Salgado e da Frente, e os lados, que partem dêsse vértice,
com oitocentos e quarenta metros (840
m) , rumo vinte graus noroeste (20°
NW) magnétícc, quinhentos metros
(500 rm. rumo setenta graus nordeste
(70° NE) magnético.

Art. 2.":' Esta autorização é outorgada] nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará. a taxa de' quatrocentos e vinte cruzeiros rcrs 420,00) e
será transcrito .no livro próprio da Divisão de -Fomenta da Produção Mineral do Mínistér ío da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de' outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS,.

Apolonio Sales.

DECRETO N.o

19~800 -'-- DE 11
DE OUTUBRO DE 1945

Auioriza:à emprêsa de mineração C01n~
panhia Cimento Brasileiro S. A. a
pesquisar calcário e associados
no
'município de São Gabriel, Estado do
Rio Grunde- do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
'[4, letra' q, da: Constituição .e nos têrmos do Decreto-lei TI.o 1.985,.de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art . 1.0 Fica autorizada a emprêsa
de mineração Companhia Cimento
Brasileiro S. A, a pesquisar calcário e
associados numa área de dezoito hectares, setenta e nove ares e trinta e
sete centíares (18,7~3'1 ha) , :::it:1.'l,da no
distrito de Suspiro, município de São
Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul,
e delimitada por um quadrilátero irrogular que tem um vértice na confluência da sanga do Fabriciano com o
córrego do Caboclo, a seiscentos E dez
metros (610 m) ~ no rumo magnético
quarenta e oito graus sudoeste (48()
SW), do canto sudoeste (S"V) da casa.
de Francisco Leandro Ferreira. e os
lados, a partir dêsse vértice, com os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e setenta e cinco
metros (-175 m) , vinte e dois graus
sudoeste (22° SW); quatrccentos e noventa, e cinco metros (495 m) , sessenta
e oito graus sudeste (68° SE); duzentos
e noventa e cinco metros (295 m) , vinte
e .um graus 'nordeste (21° NE); ouinhentos e quinze metros (515 m) , quarenta e oito graus noroeste (48 0 NW) .
Ar~. 2.° Esta autorização é ou tergada nos têrmos estabelecidos no Có-

digo de Minas,
Art. 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (01'$'300,00) ,e será tr2.UScrtto no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
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Art. 4.°

Revogam-se as disposições

em contrário.
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Art. 4.° Revogam-se as disposições

em .contrárfo.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de
Hi45, '124.° da Independência e 57. 0 'da

República.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57-.0 da

República.

•

GETULIO VARGAs.

GETULIO V AI1.GAS.

Apolonio Sales.

Apolonio Sales.

DECRETO N. ° 19.801 -

DE 11

DE OUTUBRO.DE 1945

Autoriza o cidadâo brasileiro Francisco de Paula Carneiro de Morais a
pesquisar grafita no municipio de
São Domingos do Prata, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos tê.r\..
moa-do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínas),

decreta:
.Art , 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco de Paula Carneiro
de Morais a pesquisar grafita 'numa
área de vinte hectares (20 naa , situada no Iugar denominado Carvão, distrito de Santana do Alfíé, município, de
São Domingos do Prata, Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo, que-tem um vértice a quinhentos metros (500 m) , rumo setenta, e
quatro graus noroeste (74° NW), magnético, da confluência dos córregos da
Lavra e Carvão, e os lados, que partem
dêsse vértice, com oitocentos metros
(800 nn , setenta e quatro graus su(leste (74° SE) magnétíco, "duzentos e
cinqüenta metros (250 li), dezesseis
graus nordeste (16° NE), magnético.
4rt.- 2.° Esta autorização é outorgada nos, têrmos estabelecidos no Código de Minas.
.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que- será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Oi-S 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão'
de Fomento da Produção Mineral. do
Ministério da Agricultura.

DECRETO N.o 19.802 - DE 12 DE
OUTUBRO DE 1945
Torna sem efeito os Decretos ns. 19.309
e 19.311, de 31 de julho de 1945
O 'Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da' Constituição, decreta:

Art. 1.0 -Ficam sem efeito os Decretos ns. 19.309 e 19.311, de 31 de
julho de .1945, pelos quais foram suprimidos ca-rgos da classe C das earreíras de Operário de Armamento e
de Operário de Arsenal, então do Quadro Suplementar do Ministério da Marinha.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de outubro de
1945, 124.° da Independéncía e 57.0. da
República.
GETULIO V AllGAS.

II enrique A.

Guilhem.

DECRETO N.O 19.803 ~ DE 12, DE
OUTUBRO DE 1945
Conce:1eà Bolsa de Cereais de São
'Paulo a prerrogativa do art. 513,
alinea "a", da Conscíiâaçtia das Leis
do Trabalho
\

O Presidente da República:
Atendendo ao que lhe expôs o Ministro de Estado dos Negócios do
Trabalho, Indústria e Comércio e,
Usando das atríbuíçôes que lhe conced-e o art. 559" da Consolidação das
Leis do Trabalho, decreta:
Artigo único. E' concedida à Bolsa
de Cereais de Sâo Paulo a prerroga-
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tiva do art. 513, alínea d, .da mesma
Consolidação, para o fim de cola beirar
com Q' Poder Público como órgão téc-

nico-consultivo no estudo e solução dos
problemas que se relacionem com o
comércio de cereais e produtos con-

gêneres.
Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1945,
124.0 da Independência e 57.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

EXECU-TIVO

Prédio n.c 183, casa VI, da Rua Joaquim Palhares, de propriedade de B.
Penteado S. A.;
Prédío-n.? 19'1, da Rua Joaquim PaIhares, de propriedade de Comércio e
Representações Mesbla S. A.
Art.2.(j Cabe ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores efetrvar a
presente desapropriação, nos. termos
do art. 10, do decreto-lei inicialmente citado, conjuntamente ou por
partes.
Art.. 3.° As despesas correspondentes correrâoà conta de crédito a ser,

oportunamente. aberto.
C) DECRETO N.' 19.804, DE 12 DE
OUTUBRO DE 1945
Declara de utilidade pública a cesc-

propriaçâo dos imóveis. que menciona, situados no Distrito Fetíerai

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de outubro de
1945, 124.° da Independência- e 57.° da
República.
GETULIO' VARGAS.

O Presidente da Repúbhca, usando
da atribuição que lhe confere o ertígo 74, letra a, da Constítutçàc. e; de
acõruo como art. 6.0 combtnado com
a letra m, do art. 5.0, do Decreto-reí
n.c 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
pública a desapropriação dos seguintes imóveis, situados no Distrito Pederal, e necessários á construção do
edifício destinado ao Depósito Público:
do Distrrto Pederat:
Prédio n.v 161, da Rua Joaquim PaIhares, de propriedade de César Belchír Tomé;
Prédio n.c 171, da Rua Joaquim Pa1112re8, de propriedade de B. Penteado S. A.:
Prédio n.o 133. casa L da Rua' Joaquim Palhares, de propríedaôe de B.
Penteado S. A.
Prédio n.c 183, casa II, da Rua Joaqtnm Pamares, de propriedade de B.
Penteado S. A.;
Prédio n.c 183, casa III, da Rua Joaquim Palhares, de propriedade de B.
Penteado S. A.
Prédio n." 183, casa IV, da Rua Joaquim Palhares, \ de propriedade de B.
Penteado S. A.;
Prédio TI.O 183, casa V, da Rua Joaquim palhares, 'de propreidade. de B.
Penteado S. A.;

Ágamemnon Magalhéies.

DECRETO H.O 19.805 - DE 15
DE OUTUBRO DE 1945
Cria

Tabelas

Numéricas

Ordinárias

de extranumeróríos-menscüistns de
Juntas de Conciliação e Julgamento e dá outras prcoiâéncias .

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artígo 74, letra a, da Constituição, decreta:
. Art.

1.0 Picam criadas, cada uma

com duas funções de praticante de
escritório, referência V,' uma de auxiliar de escritório, referência VIr, e
uma de oficial de diligência, referência VII, as Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerários-Mensalistas das seguintes Juntas de Conctlíação e Julgamento:
7.a Junta de Conciliação e Julgamenta do, Distrito Federal.
S.l!. Junta de Conciliação e Julgamento do Distrito Federal.
9,e· 'Junta de Conciliação e Julgamento dó Distrito Federal.
7.a Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo.
8,a Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo,
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s.a Junta de Conciliação e Julgamento de Salvador.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário"

Art. 2.0 A despesa, no corrente exerexecução do disposto
neste Decreto, correrá à conta do crédito suplementar aberto pelo Decreto-lei n.? 8.087 de 15 de outubro de
1945.
Art. 3.° :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam':'se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.'1 da

.crcio. com a

Rio de Janeiro, 15 de outubro de
194'5, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO l'T.o 19.806 .; DE 15
DE OuTUBRO !JE 1945

Extmçuc cargos excedentes

o Presidente da República, usando
na atrfbuiçâo quê lhe confere o artig'o 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos elo art.. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n." 3.195, de 14 de abril de
1911, decreta:
Art. "1.° Ficam extintos vinte e um
(21) cargos da classe I da carreira.jíe
Oficial Administrativo do Quadro Permanente do Ministérro da Agricultura, vagos em virtude das promoções de Oscar Moreira da "Costa Lima,
Martavde Lourdes Carvalho, José do
Prado Carvalho, Sidney Waddington,
Afonso Gonçalves Correia, Trajano
Luís Lemos, N1IDO Rodrigues Vieira,
Mário Moreno de Alagâo, Rene Descartes etc Medeiros, José Marcos de
Moura, Elízabeth Henínger 'Barbosa
Coutinho, Iolanda Maria de Sousa
Coelho, 'I'élío Pinto da Veiga, Arquíbaldo Smith, Maria Luísa Viana de
Barros, Joaquim Pinto da Mata Lima
Filho, Haroldo Daltro, Paulino de
Melo Fontes, Aníbal Ferreira do Amaral Filho, Arquilidones Guimarães e
Niraldo Davi de Freitas, devendo a
dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro e Ministério.

República.
GETULIO VARGA.S.

Apolonio Sales.

DEORETO N.' 19.807 - . DE 15 DE
OUTUBRO DE 1945
Cria a Tabela Numérica Ordinária de
Extranumerário-mensalista do Conselho Nacional de Caça, do Ministério da Agricultura.

o Presidente da República, usando
.-da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. L.v Fica criada a Tabela Numé"rica Ordinária de Extranumeráriomensalista do Conselho Nacional de
Caça, do Ministério da Agricultura,
com uma função de praticante de escritório, referência VI.
Art. 2.° A despesa com a execução do
disposto neste decreto, na importância
de Cr$ 6" 000,00 (seis mil cruzeiros)
anuais, correrá à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação II - Pessoal
Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, Anexo n." 14 - Ministério da Agricultura, do Orçamento Ge1'<11 da República para 1945.
'
Art. 3.° li:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 15 de

outubro

de

1945, 124.0 da Independência e 57.° da

República.
GETULIO VARGAS.

Apotonio Sales.

DECRETO N.o 19.808 - DE 15 DE
OUTUBRO DE 1945
Declara de utilidade "pública, para desapropriação pela Rede de Viação
Paraná-Santa Catarina, o terreno
que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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ügo ~74, letra a, da Constittüçâo e de
acôrdo com o Decreto-lei n.? 3.365,. de
21 de junho de 1941, decreta:
Artigo único. - E' declarado de utilidade pública, para desapropriação
'pela Rede de Viação Paraná-Santa
Catarina, .o terreno indicado na planta, que com êste rbaíxa, devidamente
rubricada, situado no Município, de
Ponta Grossa, Estado do Paraná, e
necessário ao aumento do Hôrto Florestal do Oaracará, da referida Rede.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.' 19.809 - DE 15 DE
OUTUBRO DE 1945
Concede permissão à Sociedade Rádio
Guarujá Limitada para estabelecer,
na cidade 'de, Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, uma estação radiodifusora;

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe, confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica concedida à Sociedade Rádio Guarujá Limitada, permissão para estabelecer, na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa catarina, sem direito de exclusividade, uma
estação destinada a executar os serviços -dc radiodifusão, nos .têrmos das
cláusulas que com' êste baixam, assinadas pelo' Ministro da Viação e Obras
Públicas.
'
Parágrafo único. O' contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro do prazo de 30 dias a<
contar da data da publicação dêste
Decreto no Diário Oficial, sob pena
de ser desde logo considerada nula a
concessão.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de
194:5, 124.° da Independência e 57:° da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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CLAUSULA A QUE SE REFERE O
DECRETO N,o 19.809, DESTA DATA
I

Fica assegurado à Sociedade Rádio
Limitada o direito de estabelecer, na cidade de Florianópolis,'
Estado de Santa Catarina, uma estação radiodifusora destinada a executar o serviço de radiodifusão, com a
finalidade e orientação intelectual e
instrutiva, e com subordinação a
tôdas as obrtgaçôee e exigências insti..
tuidas neste ato da concessão.

Guarujá

II
A presente concessão é outorgada
pelo prazo de dez (10) anos, a contar
da data do registro dêste contrato
pelo Tribunal de Contas, e renovável,
a juízo do Govêrno, sem prejuízo da,
faculdade que lhe assegura a legislação vigente, de, em qualquer tempo,
desapropriar, no ínterêsse geral, o serviço outorgado.
Parágrafo único. O Govêrno não seresponsabiliza por indenização alguma, se o Tribunal de- Contas denegar
o registro do contrato de que trata
esta cláusula.

In

Concessionária é obrigada a:
constituir sua diretoria exclusivamente de brasileiros natos;
t» admitir, exclusivamente, operadores e locutores brasileiros natos e
bem assim 'a empregar, efetivamente,
nos outros serviços técnicos e admírristrativos, dois terços, no mínimo, de
pessoal brasileiro.
c) não transferir, direta ou índíretamento, a concessão, sem prévia audiência do Govêrno;
d)suspender, por tempo que fôr
determinado, o serviço, todo ou em
parte, nos casos previstos no regulamento doa. serviços de radiocomuntcação (dec. n.021-11U ou no que
vier a reger a matéria e obedecer à
primeira requisição da autoridade
competente e, havendo urgência, fazer cessara serviço em ato sucessivo
à intimação, sem. que, por isso, assista
à sociedade direito a qualquer indenizaçâo:
A

a)
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e) submeter-se ao regime, de risca'lízáçâo que rôr instituído pelo Govêrbem como ao pagamento, adiantadamente, da cota mensal para ,as
despesas de fiscalização e de qualquer contribuição que venham a ser
estabelecidas' em lei ou regulamento
sôbre a matéria;
f) fornecer ao Departamento dos
Correios e Telégrafos todos os elementos que êste venha a exigir para
os efeitos .de fiscalização e, bem. assim,
prestar-lhe, em qualquer tempo, tôdas as informações que permitam ao
Govêrno apreciar o modo como está
sendo executada a concessão;
gJ manter sempre em ordem e em
dia o registro detodcs os programas
e irradiações lidas ao microfone, devidamente autenticadas e com o visto
do órgão fiscalizador;
h) obedecer às posturas municipais
aplicáveis ao serviço de concessão;
i) 'irradiar, díàrtamente; os boletins
ou avisos do serviço meteorológico,
bem como transmitir e receber, nos
dias e horas determinados" o programa nacional e o panameríoano:
,) submeter, no, prazo de três (3)
meses, a contar da data do registro do
contrato pelo Tribunal de Contas, à
aprovação do Govêrno o local escolhido para a montagem da estação;
k) submeter, no prazo, de seis (6)
meses a contar da mésma data de
que trata a alínea anterior, à aprovação do Govêrno, as plantas, orçamentos e' tôdas as especificações técnicas
das instalações, inclusive a relação
minuciosa do material a empregar;
l) inaugurar, no prazo de dois (2)
anos, a contar da data da aprovação
de que trata a alínea anterior, o serviço definitivo, salvo motivo de fôrça
maior, devidamente comprovado e reconhecido peIo Govêrno;
m) submeter-se à ressalva de direito
da União sôbre todo o acervo da sociedade, para garantia da liquidação
de qualquer débito para com ela;
rt) submeter-se à ressalva de que a
freqüência distribuída à sociedade não
constitui direito de propriedade, e ficará sujeita às regras estabelecidas no
regulamento d_os serviços de radíocomunicação (Decreto n.? 21.111), ou
em outro que vier' a ser baixado sô-

no,
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bre o assunto, incidindo sempre .sôbre essa freqüência o direito de posse
da União;
,
o) submeter-se aos preceitos tnstítuídosnas convenções e regulamentos
ínternacíonaís, bem como a tôdas as
disposições contidas em leis, regulamentos e instruções que existam ou
venham a. existir, referentes ou aplicáveis ao serviço da concessão,

IV
concessionária não poderá alterar, em qualquer tempo, seus estatutos sem prévia aprovação do Govêrno,
assim como se obriga a manter sua
estação em perfeito funcionamento,
com a eficiência necessária e de acôrdo com as prescrições técnicas que
estiverem em vigor ou vierem a viA

V

No regime de fiscalização que rôr
instituído fica assegurado ao Govêrno, quando julgar conveniente, o direito de examinar como melhor lhe
aprouver, os livros, escrituração e tudo
que se tornar necessário a essa fiscalização.
VI

Pe la i110 bservâncía de q ualq uer das
presentes. cláusulas, em que. não esteja prevista a imediata caducidade
da concessão, o Govêrno poderá pelo
órgão fiscalizador, impor à concessionária multas de crs 100,00 (cem cruzelrçs) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), conforme a gravidade da infmção.
Parágrafo único. A importância de
qualquer multa será recolhida à. Tesouraria do Departamento dos Correios e Telégrafos, dentro do prazo
improrrogável 'de trinta (30) dias a
contar da data da notificação feita
diretamente à concessionária ou da
publicação do ato no Diário Oficial.
VII

Em qualquer tempo, são 'aplicáveis à
concesaíonárla os preceitos da legislação sôbre desapropriação por necessidade ou, utílídade pública e requisições militares.
VIU

A concessão será considerada caduca, para todos os efeitos, sem direito
a qualquer indenização:
'
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a) se, em todo o- tempo. for verificada inobservância das disposições
contidas nas alíneas a, b, c, d, e (infine), j, k, e l da cláusula III;
b) se, não forem pagas, dentro dos
prazos estabelecidos a cota e contrtbutçôes a que se refere a alínea e
da cláusula IH bem como a importância de qualquer multa imposta nos
têrmos da cláusula VI;
c) se, em qualquer \ tempo, se verificar o emprego da estação para outa-os fins que não os determinados na
concessão e admitidos pela legislação
que reger a·matéria ..
~ 1.0 Poderá a concessão ser declarada caduca, a juízo do Governo,
sem direito a qualquer Indenização:
a) se, depois de
estabelecídô, fôr,
o serviço interrompido por mais de
trinta (30) dias consecutivos, ou se
se verificar a incapacidade da concessionária para executar o serviço
salvo motivo de fôrça maior,devidamente provado e reconhecido pelo
Govérno:
b) se a concessionária incidir reiteradamente em infrações passíveis de

multa.
/ § 2.° A concessão será considerada
perempta se o Govêrno não julgar
conveníeate renovar-Ihe o prazo.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de
1945. - João de Mendonça Lima.

DECRETO N.' 19.810 ~ DE 15 DE
OUTUBRO DE 1945
Modifica dispositivo do Regulamento
da Escola de .Sstaâo-Maior, aprovado pelo Decreto n. ° 10.790, de 9 de
novembro de 1942.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar"tigo 74, letra (L. da Constituição, deereta:
Art. 1.0 O art. 41 do Regulamento
da - Escola de Estado-Maior. aprovado
pelo Decreto n.v 10.790, de 9 de novembro de 1942, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 41. O Secretário do Ensino, Capitão ou Major das Ar-
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mas, é o responsável direto pela
execução e exatidão dos trabalhos
a. cargo da Secretaria do Ensino."
Art. 2.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

P. Góes Monteiro.

DECRETO N.o 19,811 - DE 15 DE
OUTUBRO DE 1945
Da nova reâacão ao artigo 69 do Regulamento para a Escola de Marinha, Mercante do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, deereta:
Art. 1,° O artigo 69 do Regulamento para a Escola de Mai'ínha Mercante do Rio de Janeiro, aprovado pelo
Decreto n.c 11.141. de 23 de dezembro
de 1942, .modtfícado pelo de '11,0 11.704,
de 23 de fevereiro de 1943, passa a ter
a seguinte redação:
.

"'ll
Art. 69. Os Praticantes de Piloto, Maquinista e Comissário com
carta (categorras em extinção); os
Segundos Pilotos, os Capitães de
Cabotagem, os Segundos e Terceiros Maquinistas-Motoristas, os Segundos Maquinistas, os Segundos
Motoristas, os Terceiros Maqutntstas, os 'I'erceíros Motoristas e os Segundos Comissários, poderão' melhorar SU8,S Cartas até dezembro de
1947 sem se matricularem nem frequentarem os cursos' regulares da
Escola, prestando, porém, perante
ela, nas épocas regulamentares, os
mesmos exames com os' mesmos
programas e pontos e nas mesmas
ocasiões que os alunos, na fórma
do artigo 40 dêste Regulamento.
§ 1.0 Os candidatos que prestarem exames para melhoria de Cartas até dezembro de 1944,· e ficaram
dependendo de uma única matéria.
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poderão melhorá-la sem cursar a
Escola, na fôrma estabelecida pelo
citado artigo 40.
§ 2.° Os Praticantes, para poderem se inscrever àquelas provas, ficam sujeitos ao exame de admissão
a que se refere o artigo 66 e seus
parágrafos.
Art. 2.° Este decreto entrará, em
vigor na data 'de sua publicação, revogadas as disposições ,em cõntrário.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de
Hi45, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VA~WAS

Henrique

A. Guilhem

DECRETO N.o 19.812 - DE 15 DE
OUTUBRO DE 1945
Cria, na Marinha Mercante, as categorias' de Primeiro e Segundo Condutores-Maquinistas e Primeiro e
Segundo Condutores-Motoristas. e
-moditíca o Regulamento para as Capitanias de Portos, baixado com o
Decreto n.O 5.798, ae 11 de -nmno de
1940, e dá outras providências.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a da Constituição; decreta:
Art. 1.0. Ficam criadas na Marinha
Mercante 3,S categorias de Primeiro
Condutor-Maquinista, Primeiro Condutor-Motorista. - Segundo CondutorMaquinista e segundo Condutor-Motorista.
Art. 2.° Os atuais Condutores-Maqtn-

nietas e Oondutores-Motorrstas passarão a ser denominados, .respectávumente. Segundo Condutor-Maquírríata
e Segundo Ccndutor-Motorlsta..
Art, 3.° o Ministro da Marinha baixará instruções para a substituíçâo das
antigas denominações dos Condutores
pelas atuais de .Segundc Condutor-Maquinista e Segundo Condutor-Motorista. bem como outras que se tornarem.
necessárias para a execução deste Decreto.
Art. 4.° Os artigos 358, 359, 3(i9 e
seu parágrafo, 373, 374,~15 e .seu parágrafo, 376, 377, 382. 383, 397 e seu
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parágrafo. 398 e .seu parágrafo e 403 e
seu parágrafo primeiro do Regulamento para as-Capitanias de Portos, aprocada pelo Decreto n.c 5.798, de 11 de
junho de 1940, passam a ter a seguinte
redação:
Art. 358. A carta de Segundo Ptlôto
será concedida ao aluno. da Escola
de Marinha Mercante que termtn-r.
com aproveitamento. o respectivo
curso de especialízaçào .
Art. 359. Para efeito de embarque.
os alunos do Curso de Especialização para Segundo Piloto serão matriculados na Capitania dos Portas
do Roia de .taneíro, como Praticantes
Art. 359. A Carta de Arráis será
concedida. ao brasileiro de mais de
21 anca de idade e que tenha sido
aprovado no respectivo exame,
§ 1.0 Os arráis e Segundos Condutores Motoristas pedem 'exercer cu";

mulatívamente essas .profíssões, nas
pequenas embarcações, desde que
possuam as respectivas Cartas.
§ 2.° Aos proprietários de pequenaa
embarcações empregadas no pequeno
, comércio e na pesca, será facultada
a prestação de um exame prático
sôbre o sistema de propulsão mecânica instalado em suas embarcações, e no caso de aprovação será
concedida uma licença. válida urucarnente para êsse caso, a qual será
lançada em suas cadernetas de inscrição de pessoal.
Art. 373: A Carta de Primeiro Maquímsta-Mctortsta será concedida ao
Segundo Maquinista-Motorista de
mais de 21 anos de idade, com 2 anos
de embarque nesta categoria e que
tenha sido aprovado nos exames
regulamentares.
Art. 374. A Carta de. Segundo Maquinista-Motorista será concedida
ao Terceiro Maquinista-Motorista
que tiver sido aprovado nos exames
regulamentares,
Art. 375. A Carta de Terceiro Maquinista-Motorista será concedida
ao aluno da Escola de Marinha
Mercante que terminar, com aproveitamento, o respectivo Curso de
Especialização.
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Parágrafo único.

Os alunos do

Curso de Especializaçã{) para Ter-

ceiro Maquinista-Motorista serão
matriculados na Capitania dos Partos do Rio de Janeiro, para efeito
de embarque.
Art. ·376. A Carta de Primeiro

Condutor-Maquinista ou a de Pnmelro Condutor-Motorista será concedída.. respectivamente, aos Segundos Condutores-Maquinistas e. aos
Segundos Condutores-Motoristas que
tiverem um ano de embarque nestas
categorias e 'tiverem sido aprovados
nos .respectivos exames.
§ 1.°, Aos Foguistas que tiverem
servido 0, bordo de navios de mais.
de 200 toneladas brutas, de propul-

.são a vapor ou a motor, por mais deâ
anos, nas funções de Cabo, desde

que possuam a Carta de Segundo
Condutor, é permitido obter a res-

pectiva Carta de Primeiro Condutor, mediante os exames a que se
refere êste artigo.
. § 2.°. Estas Cartas serão utilizadas:
a) em embarcações até 200 toneladas brutas, de propulsão a vapor
ou a motor, de potência superior a
75 H.P.;
b) em' navios de mais ele 200 toneIadas brutas, de propulsão a vapor
ou a motor, de Qualquer potência,
como ajudante do chefe de quarto
e auxiliares dos serviços gerais de
máquinas, quando tais serviços forem considerados necessários.
§ 3.°. Os praticantes-maquinistas
e praticantes-motoristas com Carta
(categorias em extinção), pcderâo,
se desejarem, obter a Carta de Pri-'
meiro Condutor-Maquinista, e de
Primeiro Condutor-Motorista, respectivamente, desde que prestem os
exames estabelecidos para a obtenção
destas Cartas.
Art. 377. A Carta de Segundo Con.,
dutor-Maquínísta cu a de Segundo
Condutor-Motorista será concedida
aos indivíduos de mais de 18 anos' de
idade, que tenham sido i aprovados
nos respectivos exames.
§1.0 • Estas Cartas serão utiltsadas:

a) em embarcações até 200 tola..
ladas brutas, de propulsão a vapcr
ou a motor, de potência inferior a

75 H,P.;
b) em embarcações até 200 toneladas brutas, de propulsão a vapor ou
a motor, de potência superior a
'15 H.P., como auxiliares' do Primeiro Condutor, quando tais servt.,
ços forem considerados necessários,
Art. 382. A Carta de Segundo Comissário será concedida ao aluno da
Escola de Marinha Mercante que ter,
minar, com aproveitamento, o respectivo Curso de Especialização.
Art. 383. Pa:ra efeito de embarque,
os alunos do Curso de Especíalízacâo
para Segundo Comissário serão matrículados na Capitania dos Portos.
do Rio de Janeiro, como Praticantes
Art. 397. Os navios empregados
na pequena cabotagem, de menos, de
200 toneladas brutas, terão como Ca.,
pítâes, pelo menos, Primeiros Pilotos; como Imediatos Oficiais de Náutica e; pele menos, um Segundo Maquinista-Motorista, quando forem de
propulsão mecânica ou mtxta..
Parágrafo único, Quando tais navios forem de menos de 200 tonetaIadas brutas poderão ter como 03.pitães Mestres de pequena Cabotagem ou Práticos. sendo dispensados
os Imediatos, e terão, pelo menos,
um Primeiro Condutor-Maquinista
ou um Primeiro Condutor-Motorista,
conforme .a espécie de propulsão mecâIdca empregada.
Art. 398. As embarcações de propulsão mecânica ou míxta empregadas na navegação interior, terão
como Capitães Segundos Pilotos ou
Capitã,es-Fluviais, e os imediatos deverão ser Pilotos-Fluviais, e, pero
menos, um Terceiro Maquinis·taMotorista.
Parágrafo Unico. Quando tais embarcações forem de menos d-e 200
toneladas brutas e mais de 20, JS
Capitães poderão ser Ptlotos-Plu.víaís ou Práticos, sendo dispensados
os Imediatos, e terão, pelo menos,
um Primeiro Condutor-Maquinish
ou um Primeiro Condutor-Motorista,
conforme a espécie de propulsão eU!.pregada
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ArL 403. Os navias empregados
'na navegação de longo curso e qranüe catotaeem, serão-lotados de forma a ficar o pessoal de convés e máquinas dividido em três quartos.
Parágrafo único. O número de
Maquinistas-Motoristas,
Primeiros
Condutores e Foguistas será fixado
pelas Capitanias, atendendo ao tipo
de máquina ou motor e as determinações contidas neste Capítulo.
Art. 5.0.:Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 15 de outubro de
1945 - 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO

VARGAS.

Henrique A. Guilhern.

DECRETO N.O 19.813/- DE 15 DE
OUTUBRO DE 1945 .
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista da
Divisão do Material, do Ministério
da Educação e Saúde.

O Presidente da República,' usando
da atribuição que, 'lhe confere o ar-

Cal. de Leis -

VoJ. -

VIII

tigo 74, letra "a", da Constituição, deereta':
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a' 'Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão do Material, do Departamento de Administração, do Ministé.río da Educação e Saúde.
Art. 2.° A despesa com a execução
.do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 45.000,00 (quarenta e
cinco mil cruzeiros) anuais, correrá à
conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05
Mensalistas,
Anexo n.? 15 - Ministérió da Educação e Saúde, do Orçamento Geral da
República para 1945.
Art. 3.° :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data de, sua publicação:
Rio de Janeiro, 15 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

Gustavo Capanema

F.10
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MINIS'I''''RIO DA EDUCAÇAO E SAúDE
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DECRETO N.' 19.814 - DE 16 DE
OUTUBRO DE 1945

Dispõe sôbré a estruturadas Delegacias do Serviço do Património da
União de São Paulo e Pernambuco"

O Presidente da Jtcpública, usando

da atributçâo que 1"1.8. confere o artigo 74, letra a, da Constituição e tendo em vista o disposto no parágrafo
único do artigo 12 do Decreto-lei nú"mero 6,871, de 15 de setembro de
1944, e no art. 38 do Regtn- do
Serviço do Patrimônio da União, baixado com o Decreto n.c 16.602, da
mesma data. decreta
Art. 1. ° As Delegacias do Serviço
do Patrimônio da União dos Estados
de São Pa1:l.lo e .ernambuco terão a
seguinte estruturo
Seção de Cadastro (S. Cd.)
Seção de Contratos (S. Ct.)
Seção de, Cobrança (S. Cb.)
Turma de Adn-v-istraçâc (T. A.)
Art. 2. ° A competência dessas seçôes e turma será idêntica à das seções e turma da Delegacia do Distrito
Federal, estabelecida nos artigos 23,
24, 25 e 26 do Capítulo IH do' Regimento do S. P. U.
Art. 3, o este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re, vogadas as disposições ('
contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de outubro
de 1945, 124. ° da Independência e
57.° da República.
GETÚLIO

A.
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Sousa Costa

DECRETO N.' 19.815 - DE 16 DE
OUTUBRO DE 1945
Regulameniadisposiiivos do Decretolei n.o 6.144, de 29 de dezembro de
1943

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra. a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As tabelas discrímínatívas
a que se refere o art. 5.°, § 1.0, do Decreto-lei n.s 6.144, de 29 de dezembro
de 1943, a serem expedidas para cada
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exercício de aplicação do "Plano de
Obras e Equipamentos", somente conterão:
I Verbas individuais relativas a
obras ou equipamentos nominalmente
especificados.
H - Verbas globais concernentes a:
"Estudos e projetos";'
Obras 'ou equipamentos que independam de aprovação prévia do Presidente. da República;
c). "Disponibilidades", a serem utilizadas para quaisquer fins previstos
no "Plano".
§ 1.0 Somente poderão figurar nas
tabelas discriminativas com especificação nominal, de acôrdo com' o inciso I dêste artigo, as obras e equipamentos aprovados na forma das leis
e regulamentos vigentes, e desde que
a respectiva aprovação ocorra antes da
elaboração orçamentária, até uma data
limite, que será fixada, em definitivo,
após o estabelecimento, legal e regulamentar, da coordenação entre o executivo e o legislativo em matéria orçamentária. Enquanto tal não ocorreu
a data limite será a que rôr fixada pelo
Departamento Administrativo do Serviço público, atendendo à 'antecedência necessária a não perturbar os trabalhos de elaboração orçamentária.
§ 2,° Na organização das tabelas discriminativas, deverá ser dada preferência, em princípio, para o r'efôrço
das verbas globais de "estudos· e projetos" e das verbas individuais para
"obras ou equipamentos em prosseguimenta, ao Irivéa da aplicação de recursos em obras ou equipamentos por
iniciar.
§ 3.° Em caráter excepcional e transitório, poderá ser admitido o emprêgc de verbas globais nos Territórios
Federais, quando as dificuldades locais tornarem aconselhável e des-de
que:
a) no título da verba fiquem especificadas quais as obras e equipamentos a serem atendidos;
b) as obras e equipamentos incluídos sejam do mesmo gênero ou finalidade e estejam aprovados na forma do §. Lv dêste artigo;
a)

b)
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c) na especificação do título da ver-.
ba fique mencionada a quantia pre-

bro de 1943, a marcha processual para
aplicação

dos

créditos do "Plano de'

vista para cada obra ou equípamenObras e Equipamentos". será a se-'
to, restringindo-se a faculdade do Te'rguínte:
rttóno à modificação dessas quantias,
1 - Publicadas no Diário Oficial as
dentro do total atribuído. à verba gloTabelas Discriminativas anexas ao De.,
tal considerada e sem exceder os 01'ereto-lei que orça a receita e fixa a
despesa anuais do "Plano de Obras e
çamentos -inviduais aprovados.
Art. 2.0 Nos casos de obras ou equi- Equipamentos", providenciarão ímedia.,
pamentos pertinentes a edifícios pútamente os órgãos competentes de orblicos a cargo dos Ministérios Civis e çamento, através do Ministério da Fado Departamento" Administrativo, do zenda, o registro -das mesmas tabelas
pelo Tribunal de Contas, que ordenará
Serviço Público, as verbas globais mena distribuição dos créditos respectivos:
cionadas no inciso II do artigo anterior
a) às Tesourarias dos Ministérios ou
constarão das tabelas discriminativas - de órgãos subordinados ao Presidente-sob as rubricas, abaixo:
da República, quando os' mesmos as
possuírem;
I - Quanto à alínea a: "Estudos
e projetos", de conformidade com o
b) ao Tesouro Nacional, em se traart. 2.°, § 4.0, do Decreto-lei n.? 6.749, tando de Ministérios ou órgãos subcrde 29 de julho de 1944.
dinados ao Presidente da República.
II - Quanto à alínea b:
que não disponham de tesouraria pró- ,
a) "Obras de construção ou reforma,
pria.
de pequeno vulto", segundo o art. 1.0,
II _ Quanto às verbas individuais
especificadas no art. 1.0, inciso I,
inciso lI, alíneas a e b do mesmo Deereto-lei;
dêste Decreto, bem como às verbas
b) "Instalação ou reforma de equíglobais de que trata o inciso lI, alíneas a e b, e o § 3.° do mesmo arpamentoa, de pequeno vulto", de acôrdo com o art. 1.0, inciso II, alíneas a tigo:
'
e b do mesmo Decreto-Ieí .
a) depois de efetivado o registro
UI - Quanto à alínea c: "Dlspontbilídades".
previsto no inciso anterior, promove-§ 1.0 As verbas globais previstas 110S
rão os 'órgãos competentes de orçamenta o expediente junto ao Minisincisos dêste artigo serão postas à diaposição das autoridades competentes tério da Fazenda, relativo à abertura
de que tratam o art. 8.0, § 2.0, e .o
dos créditos bancários no Banco do
art. 11, § 2.0, respectivamente, dos DeBrasil; às repartições pagadoras meneretos-leis ns. 6.749 e 6.750, de 29 de
cíonadas nas alíneas a e b do mesmo
julho de 1944, na forma dos incisos e Incíso; tal expediente, no caso de verbaa individuais, será instruído 'com
alíneas -do artigo seguinte.
§ 2.0 Ficarão igualmente à dísposícópias autênticas das exposições de
ção- das aludidas autoridades compe- motivos do Departamento Admlníatratentes, e por forma análoga, as par- tivo do Serviço Público, dos Mímstécelas que, mediante 'autorização do
rios ou dos órgãos subordinados ao
Presidente da República, à vista dos
Presidente. da República, forem Incluídas nas verbas destinadas a, obras
quais tenha o Presidente da Repúbliou equipamentos:
óa autorizado o dispêndio; para as
a) para fins de fiscalização, conror.verbas globais previstas neste inciso,
nenhuma formalidade dessa natureza
me prevê o art. 6.°, § 1.0, do meneionado Decreto-lei n.c 6.750;
será necessária;
b) a título de eventuais, inclusive _
b) o .Ministro de Estado dos Negóobjetivando "detalhamentos" de procios da Fazenda, à medida que fór aujeto, de acôrdo com b art. 3.0, parátorizando a abertura de créditos bangrafo único, do citado Decreto-lei nacáríos, comunicará o fato ao Banco do
mero 6.749.
Brasil e ao Ministério ou órgão suArt. 3.° Tendo em vista o que dís- bordínadc ao Presidente da República
põe o art. 5.0 e seus parágrafos, do' a quem os mesmos se destinarem, enDecreto-lei n.c 6.144, de 29 de dezemviando a seguir os processos corres-
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Estado ou dh'igentés de órgãos suJondentes à Contadoria Geral da ReJública, .para .os neceessárlos fins de
bordinados ao Presidente da República, os destaques que necessitarem
:egistro;
c) aberto cada crédito bancário no
fazer à conta das "Disponibilidades"
Banco do Brasil, será o mesmo regtsconsignadas no "Plano";
ti'ado em livros prôprlos, não só no
b) os Ministros de Estado ou diórgão competente de orçamento, mas
rigentes de órgãos subordinados ao
também na Oontadorta Seccional Cor- Presidente da República, ouvidas as
reSpondente, ou, na falta desta, na repartáçóes competentes de orçamento,
Divisão de Bancos e Correspondentes, submeterão à aprovação do Presidente
da Contadoria Geral da República;
da República, através do Ministério
em' qualquer dêsses registros, serão da Fazenda; global ou parceladaabatidos progressivamente, os monmente, os pedidos de destaque que
julgarem convenientes;
tantes dos cheques emitidos;
d) os dirigentes dos órgãos Inferesc) uma vez dada
a autorização,
sados requisitarão às repartições pa .. pelo Presidente da República, de cada
gadoras a que se _referem as alíneas a destaque da verba global "Dísponíou o do inciso precedente, regorosabilidade", promoverão os órgãos commente à medida das necessidades dos petentes de orçamento o expediente
serviços: ou, normalmente, o pagajunto ao Ministério da Fazenda, remento - direto de despesas, ou, seja latívo à entrega das parcelas coreventualmente, seja nos casos de que
respondentes, instruido com cópias
tratam os §§ 1.0 e 2.° dêste artigo, a
autênticas das exposiçôes de motivos
entrega de suprimentos, que ficarão do Departamento Administrativo do
lançados como despesas efetivas; a im- Serviço Público, dos Ministérios ou
portância de tais suprimentos deverá,
dos órgãos subordinados ao Presidente
obrigatoriamente, ser depositada no
da República, à vista das quais tal
Banco do Brasil, em' conta aberta sob autorização tenha sido concedida; a
a rubrica- "Depósitos de Entidades PÚpartir de então, seguir-se-á marcha
blicas", no nome .Indívidual do resanáloga à estipulada nas alíneas o
ponsável, seguido da, desígnaçãovde
a e do inciso precedente.
sua função ou cargo;
§ 1.0 Em' se ..tratando de obras ou
e) todos os processos, quer de paequipamentos relativos, a edificios
gamento, quer de suprimento, serão
públicos a cargo dos Ministérios Civis
presentes,previamente, às, Contadoe do Departamento Administrativo do
rias Secclonaís respectivas, ou, na falServiço Público, deverão, normalmente,
ta destas, à Divisão de Bancos e Cor- ser requisitados assim que ficarem à
respondentes da Contadoria Geral da
disposição das repartições pagadoras,
República, para efeito de registro e os suprimentos correspondentes:
a), às verbas previstas no art. 2.°,
exame quanto à boa classificação da
despesa.
inciso I e inciso lI, alíneas a e
f) a escrituração do "Caixa Espeb, dêste Decreto;
t» às parcelas de que trata o artigo
cial", a que -se refere o "Aviso número 694 do Ministro da Fazenda, 2.°, § 2.°, alíneas a e o, dêste Decreto;
publicado no Diário Oficial de 17 de
c) a quaisquer verbas ou parcelas
abril de 1944, bem' como as' atrtna natureza das mencionadas, que
buíções decorrentes, serão enquadraforam destacadas da verba global
das no Decreto n.c 8.740, de 11 de
"Disponibilidades" ;
fevereiro de, 1942..
§ 2.° Ainda no caso de obras ou
, !II' - Quanto às verbas 'globais
equipamentos relativos a edificios
previstas na alinea c do inciso Ir do
públicos a. cargo dos Ministérios
art. 1.0 dêste Decreto:
Civis, e em se tratando de pedidos
a) depois do registro pelo Tribunal
de destaque da verba global "Disde. Contas da Tabela Díscrimínatdva,
ponibilidades", antes de ser ouvido o
de conformidade com '0 _inciso I dêate
Ministério da Fàzenda, na forma do
artigo, os órgãos interessados subinciso IH, alínea b, dêste artigo,
meterão aos respectivos Ministros de
dever-se-á manifestar o Departa-
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menta Administrativo do Serviço PÚblico, a quem os Ministros de Es~ado
encaminharão inicialmente os pedidos
de destaque.
§ 3.° A aplicação da verba global
"Disponibilidades" que fôr destinada
aos Ministérios Militares será efetivada na forma do -inciso II dêste
artàgo ' e respectivas alíneas. no que
diz respeito às verbas globais, sujeitos
os correspondentes destaques à prévia
prévia aprovação do Presidente da
República.

§ 4.0 Os destaques do "Plano de
Obras e Equipamentos" deverão ser
feitos, aplicados e comprovados no regime normal estabelecido para os mesmos no art. 8.° do Decreto-lei núme-

ro 6.144" de 29 de setembro de 1943,
e no / presente regulamento, não
se enquadrando, portanto, no regime
dos adiantamentos previstos no Código de Contabilidade da União, nem ficando sujeitos a duodéclmos, nem a
quaisquer outras disposições dífícultaderas e retardadoras, em desacôrdo
com os objetivos e o espírito do "Plano" mencionado.
Art. 4.° O processamento dos "Restos a Pagar" previstos no art. 7 Y e
seu parágrafo único, do Decreto-lei
n.v 6.144, de 29 de dezembro de 1943,
tar-se-á da maneira a seguir:
I - Quanto aos saldos, ainda por
aplicar, dos suprimentos depositados
no Banco do Brasil sob a rubrica "Depósitos de Entidades Públicas":
a) .os dirigentes dos órgãos interessados encaminharão -ao órgão competente de orçamento correspondente, de
forma que esteja em poder dêste até
o dia 25 de janeiro, os extratos fornecidos pelo Banco do Brasil, das respectivas contas de suprimento, abertas em "Depósitos de Entidades PÚblicas", pelos quais se possa verificar os saldos, existentes a 15 do mesmo mês;
b) os órgãos competentes de orçamenta centralizarão e verificarão as
informações de que trata a alínea anterior, e as encaminharão, até o dia
.31 de janeiro, às Contadorias Seccíonais respectivas, ou, na falta destas,
à Dívísâo de Bancos e Correspondentes da Contadoria Geral da República, juntamente com as informações a

que se refere o inciso II, alínea-a.
dêste artigo;
c) as Contadorias Seccionais e a DiM
visão de Bancos e Correspondentes da
Contadoria Geral da República, uma
vez de posse dos elementos referidos
na alínea anterior, procederão à trana,
ferência dos saldos para "Restos a PaM
gar", em três fases, as duas primeí;
ras na escrituração do exercício a encerrar-se e a última na escrituração
do exercício seguintei
L" -,-. anulação das despesas no 11;,
mite dos saldos não aplicados e tns.,
crição dos mesmos saldos a débito dos
responsáveis pelas contas de suprimenta;
2. a _ inscrição dos saldos aludidos.
em "Restos a Pagar", empregando
como subconta a discriminação constante das tabelas anexas -ao orçamento anual do "Plano de Obras e Equipamentos";
- 3.a --'-" efetivação da baixa na responsabilidade do titular da conta de
suprimento, por débito de "Restos a
Pagar" .
II - Quanto aos saldos dos créditos bancários abertos àe repartições
pagadoras aludidas no art. 3.°. inoiso I, alíneas a e b dêste Decreto:
a) os órgãos competentes de or~
çamento, à vista dos livros respectivos, previstos no art. 3.°, inciso II,
alínea b dêste Decreto,. comunicarão
até o dia 31 de janeiro, às Contadorias Secionais ou na falta destas,
à Divisão de Bancos e Correspondentes da Contadoria Geral da Repúblíca.. os valores elos saldos em aprêço, juntamente com as informações a
que se refere o inciso I, alínea b,
dêste artigo;
b) as Contadorias Secionais e a Divisão de Bancos e Correspondentes da
Contadoria Geral da República, uma
vez de posse dos elementos menciona..
dos na alínea antecedente, procederão
à transferência dos saldos para--«Restos a Pagar", empregando na escrituração, como subconta, a discriminação
constante das tabelas anexas ao _orçamento anual do "Plano de Obras
e' Equipamentos";
c) efetuadas as escriturações a que
se refere a alínea anterior, as Contadorias Secionais e a Divisão de Ban-
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e Correspondentes da Contadoria
Geral da República comunicarão a
transferência ao Banco do Brasil, ~
ao correspondente Ministério cu úrgâo
subordinado ao Presidente da -República.
III - Quanto às, despesas de que
trata o art. 7.°, parágrafo único, do
Decreto-lei n.v 6.144, de 29 de dezembro 'de 1943, aprovadas pelo Presidente da República, até 31 de dezembro,
e relacionadas, até 15 de janeiro seguinte, por autorização do Ministro de
Estado dos Negócios da Fazenda:
a) os órgãos competentes de orçamento, até o dia 10 de janeiro, encaminharão ao' Ministro de 'Estado dos
Negócios da Fazenda; a relação das
despesas aprovadas pelo Presidente da
República, até 31 de dezembro, e que
devam passar a "Restos aPagar", instruindo-as com as cópias autênticas
das exposições de .motívos do Departamento Administrativo do Serviço
Público, dos Ministérios ou dos órgãos subordinados ao Presidente da
República, à vista dos quais tenha sido
dada a aludida aprovação;
b) o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda centralizará as relações e autorizará, até o dia 15 de janeiro, a respectiva inscrição em "Restos aPagar", e conseqüente abertura
dos correspondentes créditos bancários, bem como comunicará o fato ao
Banco do Brasil e ao Ministério ou
órgão subordinado ao Presidente da
República a quem os mesmos se destinarem, enviando a seguir os processos correspondentes à Contadoria
Geral da República, para os necessários fins de registro; a partir de então a marcha processual será análoga à dos créditos bancários usuais
do "Plano".
§ 1.0 Os saldos, sem aplicação, dos
suprimentos depositados no Banco do
Brasil sob a rubrica "Depósitos de Entidades Públicas", serão recolhidos ao
Tesouro Nacional como receita extraordinária, devendo os titulares das
contas correspondentes fazer a entrega dos mesmos, de acôrdo com as formalidades normais em tais casos e
até trinta (30) dia~ após a emissão
do ,último cheque ·de utilização dos
suprimentos a que se refiram.
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2.° A movimentação dos saldos,
ainda por- aplicar, dos suprimentos depositados no Banco do Brasil sob a
rubrica "Depósitos de Entidades PÚblicas", não será interrompida durante a marcha processual de que
trata o inciso I dêste artigo.
Art. 5. ° A comprovação primária
das despesas realizadas, prevista no
art. 8.° do Decreto-lei n.c 6;144, de
29 de dezembro de 1943, e a ser feita
pelos dirigentes das repartições interessadas, aos Ministros de Estado ou
aos dirigentes de órgãos subordinados
ao Presidente da República, deverá
obedecer aos preceitos normais de
prestação de contas de despesas orçamentárias, bem como etetívar-se:
I - Até o dia 31 de maio de cada
ano, em se tratando de despesas realizadas no exercício anterior, até 15
de janeiro, e relativas:
a) às contas abertas e encerradas
nc aludido' exercício;
b) às contas de "Restos a Pagar"
ainda não encerradas.
II ~ Até trinta qO) dias após o
encerramento das contas- correspcndentes, nos casos de:
a) despesas realizadas -v-rahte um
exercício e pertinentes às contas de
"Restos a Pagar" no mesmo encerraê

das;
b) despesas "reanzadas depois
da
terminação do prazo de vigencia do
"Plano de Obras e Equipamentos" e
concernentes à contas de "Restos a
Pagar", cuja aplicação ultrapassar
ta t vigência.
Parágrafo único. Nos
Ministérios
em que houver os órgãos a' que se
se refere o Decreto-Ie' n . ° 6.751, de
2~) de julho de 1944, deverão os mesmos se manifestar, obrigatoriamente,
acêrca dos comprovantes:
a.) das obras e equipamentos relaUvas a edificios públicos;
b) das obras para as quais os respectivos Ministérios não possuam órgão próprio para atendê-las.
Art. 6.° Os relatórios círcunstancíadcs de que trata o art. 8.°, § 1.0,
do Decreto-lei n. ° 6.144, de 29 de dezembro de 194-., a serem enviados
pelos Ministres de Estado ou dirtgentes d'e órgãos subordinados ao rest-
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dente da República, rerenr-se-êo às
seguintes .despesas cuja comprovação
primária houver sido aprovada pelas
mesmas autoridades:
I :....- Realizadas no exercício anterior, até 15 de janeiro, e relativas às
contas abertas e encerradas no -mesmo exercício.
II - Concernentes às captas de
"Restos aPagar", encerradas : no
exercício anterior, até 15 de janeiro.
Parágrafo único. Os relatórios circunstancíados, a que se refere êste
artigo, obedecerão às normas que forem para êsse fim expedidas pelo
Presidente do Departamento Admtnistratdvo do Serviço Público.
Art. 7.° Para os efeitos dêste Decreto, consideram-se repartições inte-

ressadas:
I - Nos Ministérios Civis e" órgãos
subordinados ao Presidente da República:
a) as entidades titulares das verbas
na especificação nominal constante
das tabelas discriminativas anuais do
"Plano' de Obras e Equipamentos";
b) . as entidades contempladas na
distribuição, aprovada pelo Presidente
da República, na "Oonsígna-en Disponibilidades", do mencionado
"Plano";
,
c) os órgãos competentes de que
trata o art. 8.° do Decrete-lei número 7.749, de 29 de julho de .1944, e
o art. 11 do Decreto-lei n.c 6.750,
de igual data, ambos nos respectivos
incisos e no § 1. ° -. para fins do
art. ~.o, seus incisos e parágrafos, do
presente Decreto.
II - Nos Minístérios Militares, os
_órgãos especificas de obras ccrrespondentes, ou seja:
(l,) no Ministério da Aeronáutica a Diretoria de Obras;
b) nos Ministérios da Guerra e Marinha - as repartições encarregadas
da execução de obras 611 de instalação
de equipamentos.
Art. 8.° Para os efeitos dêste Deereto, consideram-se órgãos competentes de orçamento:
I - No Ministério da Aeronáutica --.:..
a Diretoria' de Intendência;
II - No Ministério da Guerra - a
Diretoria de Intendência;

!II - No Ministério da Marinha _
a Diretoria de Fazenda;
IV - No 'Ministério da Fazenda _
a Divisão de Obras;
V - Nos demais Ministérios - a
Divisão de Orçamento do Departa;
mente de Administração;
.VI - Nos. órgãos subordinados ai)
Presidente da República - as Díví,
sôes ou Seções incumbidas dos aesun,
tos orçamentários respectivos.
Parágrafo único. Quando fôr cria.
da a Divisão de Orçamento do Minfs.
tértc da Fazenda, passará a mesma
a .ser o órgão competente de orçamento do dito Ministério.
Art. 9,0 O presente Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação.
Art. 10.. Revogam-se as' disposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da.
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
Agamemnon Magalhães.
Henrique A. Guilhem.
P. Góes Monteiró.
P. Leão Velaso.
João de Mendonça Lima.
Apolonio Sales.
Gustavo Capanema.
Alexandre Marcondes Filho.
J?aquim Pedro Salgado Filho.

, DECRETO N.' 19.816 ~ DE 16 DE
OUTÜBRO DE 1945
Dispõe sôbre a lotação das repartições
atendidas pelos Quadros Permanente
e Suplementar do Ministério da
Agricultura.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
74, letra a, da Constituição, e tendo
em vista o Decreto n.o 18.587, de 11
de maio de 1945, alterado pelos Decretos ns. 19.320'; de' 1 de agôsto de
1945, e 19.551, de 3 de setembro de
1945, decreta:
Art. 1.0 A lotação nominal dos funcionários das repartições atendidas
pelos Quadros Permanente e Suple-
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mental' do Ministério da Agricultura
é a constante das tabelas anexas ao
presente decreto.
_Art. 2.° Os funcionários removidos
por efeito dêste decreto deverão entrar
em exercício, na repartição em que
forem lotados, no prazo estabelecido
pela .iemslaçâc em vigor e independentemente de .qualquer comunicação.
Art. 3.° f;ste decreto entrará em
vigor na data de suá publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de outubro
'de 1945, 124.a. da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

tígo 74, alínea "a", da Constituição, e
tendo em vista o que dispõem o artigo 6.° do Decreto-lei n.c 334, de 15
de março de 1938, e o art. 94 do regulamento aprovado pelo Decreto número 5. 739, de 29 de maió de HJ40,
decreta:
Art. 1.0. Ficam aprovadas as es~
pecirícações
tabela para "a classificação e fiscalização da exportação do
tabaco erl\•...fôlha do Estado do Rio
Grande do ~ul.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

e

GETULIO VARGi'.S

Apolonio Sales.

Apolonio Sales

DECRETO N.' 19.817 - DE 17 DE
OUTUBRO DE 1945
Revigora a tabela~de vantagens aprovada pelo Decreto n.o 16.089, de 17
de julho de 1944.

O Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a', da Constituição, decreta:
Art. ,1.0 Fica revigorada a tabela.
de vantagens dos funcionários lotados
na Delegacia do Tesouro Brasileiro
no exterior e na Contadoria Secional
junto à mesma Delegacia, ajrrcvada
pelo Decreto n.c 16.089; de 17 de' ju~
lho de 1944.

_ Art. 2.° :E:ste Decreto vigorará- a
parfír de 1 de janeiro de 1945.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
1945, 124.0 da Independência e 57.°, da.
República.
GETULIO VARGAS,

A: de Souza Costa

DECRETO N.' 19.818 - DE 17 DE
OUTUBRO DE 1945
Aprova as especificações e tabela para
a classificação e fiscalização da exportaçao do tabaco em fôlha do Estaao do Rio "Grande do Sul.

O· Presidente da República, usando
"da atribuição que, lhe confere o ar-

Especificações e tabelas para a
classificação e fiscalização da exportação do tabaco em fôlha do
E-stado do Rio Grande do Sul,
baixadas com o Decreto n," 19.818,
de 17 de outubro de 1945, em
virtude de disposições do Decreto-lei n." 334, .de 15 de março de
1.938, e do Regulamento .aprovado
pelo Decreto TI.O 5.739, de 29 de
maio de 1940.
I - A classificação do tabaco em
fôlha do Estado do Rio Grande do Sul
será feita de acôrdo com os seguin'tes fatores:
a) processos de secagem; .
b) modo de apresentação;
C) tamanho;
d)

côr:

e) qualidade.
II, - Quanto aos processos de secagem, o tabaco em fôlha será diferenciado em duas categorias, assim
caracterizadas:
Categoria TG ou tabaco de galpão,
constituída de fôlhas submetidas à secagem natural, à sombra ou galpão,
distinguindo-se sob a denominação de
tabaco termenuuto, quando macias,
bastante elásticas, de coloração normal, aroma agradável e franca combustibilídade e sob a denominação de
tabaco esterilizado, quando de pouca
elasticidade e de aroma e coloração
típica do tabaco esterilizado.
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Categoria TE ou tabaco de estufa,
constituída de fôlhas submetidas à se~
cagem artificial, em estufas, ou sejam
fôlhas sêcas e quebradiças, de nervuras e textura irregulares.
lU ....-: As fôlhas de tabaco, quando

beneficiadas na forma do item anterior, .serão apresentadas de cinco maneiras diferentes, constituindo os se~
guíntes grupos:
Grupo FM

~.

jôlhas manocadas -

constituído de um conjunto de 20 a
25 fôlhas, amarradas pela extremidade

dos talos por uma fôlha, formando o
que se denomina manüca.
Grupo FS - jôlhas soltas - constttuído de folhas a granel ou soltas, destacadas geralmente do tabaco manDcada.
Grupo FA -

o

/ôlhas arrumadas -

constituído de fôlhas colocadas umas
sôbre outras, formando maços.
Grupo FDS - jôlhas destaladas soltas - constituído de fôlhas -a granel
das quais foi retirada a nervura principal.
Grupo FDA - jôlhas destaladas arrumcuius _ constituído de fôlhas das
quais foi retirada a nervura principal
e colocadas umas sôbre as outras, formando maços uniformes.
IV - Quanto ao 'tamanho, as fôlhas de tabaco de galpão serão divididas em cinco sub-grupos, com os seguintes característicos:
Sub-grupo 1 - constituído de fôlhas
largas e de comprimento superior a 60
centímetros.
Sub-grupo 2 - constituído de fôlhas
estreitas e de comprimento superior a
60 centímetros.
Sub-grupo 3 - constituído de fôlhas
largas e de comprimento entre 40 e
60 centímetros.
Sub-grupo 4 - constituído de Iôlhas estreitas e de comprimento entre
40e 60 centímetros.
Sub-grupo 5 - constituído de fôlhas

largas e estreitas e de comprimento
inferior a 40 centímetros.
V - Fôlha larga é tôda - fôlha cuja
largura corresponda a um terço (1/~)
do respectivo comprimento.

VI - ~erá exigido das fôlhas de
tabaco de estufa uma certa unltor.,
midade em relação ao tamanho.
VII - Quanto à cõr, o tabaco em
fôlha será> dividido em oito (3) elas,
ses, com as seguintes denominações:
Classe AA: Amarelo claro;
Classe AB: Amarelo;
Classe AC: Amarelo alaranjado;
Classe BA: Castanho claro;
Classe BB: Castanho;
Classe BC: Castanho escuro;
Classe CA: Verde claro;
Classe CB: Verde escuro.
VIII - Os tabacos de galpão deverão corresponder às classes BA, BB e
BC.

IX - Em relação à qualidade, as
fôlhas de tabaco de galpão serão divididas em três (3) tipos, assim diferenciados:
Tipo 1 - Constituído de fôlhas com
os característicos constantes do item
11, isentas de manchas, dilacerações
e de impurezas ou matérias estranhas.
Tolerância. Perfurações ínsígmflcantes.
Tipo 2 - Constituido de fôlhas com
os característicos constantes do item
11, isentas de impurezas ou matérias
estranhas.
Tolerância. POUcas manchas, pequenas perfurações e, bem assim, pequenas e raras dilacerações.
Tipo 3 - Constituído de fôlhas com
característicos mencionados no
item lI, isenta de impurezas ou matérias estranhas.
Tolerância. Manchas, dilacerações
e perfurações que atinjam tôda a superfície.
os

X - As fôlhas de tabaco de .estufa,
no. que concerrre à qualidade, serão dlvidídas em três tipos, assim diferenciados:
Tipo 1 - Oonstftuídó de fôlhas com
o: característicos do tabaco de estufa
~ com ausência completa de manchas'
cinzentas e de impurezas ou matérias
estranhas.

roierancía. Defeitos insignificantes
e algumas perfurações de reduzido temanha.
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Tipo 2 ~ Constituído de fôlhas com
o nome da mercadoria, isto é, "Tabaco
os característicos do tabaco de estufa, em fôlha" seguido dos símbolos e diisentas de impurezas ou matérias eazeres que indiquem, respectivamente,
a categoria, o grupo, o sub-grupo, a
tranhas,
Tolerância. Poucas perfurações, penúmero de
classe, o tipo, o pêso,
quenas manchas cinzentas e defeitos
ordem e o ano da safra; na face oposta, o nome do enfardador, do muniinsignificantes.
cípio de procedência, inclusive "Rio
Tipo 3 ~ Constituído de fôlhas com
os característicos do tabaco de -estura, Grande do Sul", e numa das faces
menores, o nome do exportador, do
isentas de impurezas ou matérias esimportador e da localidade de destino.
tranhas.
Tolerância.
Algumas perfurações,
XIX - Os' armazéns ou depósitos
manchas cinzentas e escuras e, bem
de tabaco em fôlha deverão ser coassim, defeitos insignificantes ..
bertos, bem ventilados, ImpermeabíliXI Por defeitos insignificantes zados e assoalhados e estar sempre em
entendem-se as pequenas manchas
condições de assegurar fàcilmentea
produzidas pela ferrugem.
conservação do produto.
XII - O tabaco da classe AA deXX - Os certificados de classificaverá ter não só uma contextura fina .çâo, respeitadas as disposições do are sedosa, como ainda nervuras bem
tigo 36 do Regulamento aprovado pelo
sêcas e quebradiças.
Decreto n.v 5.739, de 29 de maio de
XIII - O teor de umidade da fólha
1940, serão válidos pelo prazo de 90
de tabaco não poderá exceder dos sedias, contado da data da respectiva
guintes limites:
emissão.
a) .20 % em relação ao tabaco terXXI - As taxas relativas à classimentado proveniente de galpão;
ficação e fiscalização da expoi-tacáo
b) 15,5 % em relação ao tabaco eedo tabaco em Iôlha do Estado do Rio
tervieoao proveniente de galpão;
Grande do Sul, e, bem assim, aquelas
c) 14 % -em relação ao' tabaco de
previstas no Regulamento ajtrovano
estufa.
pelo Decreto n.c 5.739, de 29 de maio
XIV O tabaco em fôlhas que
de 1940, para trabalhos realizados a
não satisfizer as exigências constantes das presentes especi.ficações será, requerimento ou por solicitação da
parte ou partes interessadas, serão coclassificado com a denominação de
bradas de acôrdo com a seguinte tabaixo padTão.
bela, POi' quinze (15) quilos;
XV - .o tabaco que apresentar rõlhas úmidas, bolorentas, amoniacadas,
Cr3
ressequidas, queimadas pelos bordos e
.I - Classificação (art. 80), inatacadas por pragas ou que estiver
clusive emissão de cercomprometido pela presença de frag0,2('
tificados
mentos de fôlhas, qualquer que seja
II - Reclassificação (art. 39) I
sua dimensão, será classificado com a"
inclusive emissão de cerdenomínaçâo de refugo.
tificado
0,25
XVI - Os fardos de fôlhas de taIII - Arbitragem
(parágrafo
baco deverão ter, no ato do enfardá0.4-0
único cl~ art. 84)
menta, Om,9ü de comprimento, Om,50
IV - Inspeção para os fins inde altura e Om,45
largura, não podicados nas alíneas c e
dendo o seu uêso exceder de 75 quilos,
d do art. 79
CJ2
ou sejam aproximadamente 370 quilos
Y- Fiscalização da exportação
POl' metro .cúbíco.
.
(art. 5.° do Decreto-Ieí
XVII - Na embalagem dos fardos
n.c 334, de 15 de' março
deverão ser usados tecidos perfeitos,
de 1938 e arts. 70, 81 e
82 do Regulamento aproresistentes e que permitam, com nitidez, tôdas as marcações que se torvado pelo Decreto núnarem necessárias.
mero 5.739, de 29 de
XVIII - Os fardos. serão assinala-o
maio de 1940) inclusive
emissão de ccrtificp.do... 0,10
dos, numa de suas faces maiores, com

o

de
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XXII - Os casos omissos serão resolvidos pelo Serviço de Economia
Rural, com aprovação do Ministro da
Agricultura.

da Agricultura por ocasião da apro.,
vaçâo do projeto,
§ 2.° O aproveitamento destdua-sa
à 'produção, transmissão, transtorma.,
'çâo

e distribuição de energia elétrica

para serviços públicos, para serviços
DECRETO N.' 19.819 - DE 18 DE .
OUTUBRO DE 1945
Revoga

o Decreto n.o 12.481, de 27 de
- maio de 1943

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

Artigo único. Fica revogado o Decreto n.? 12.481, de 27 de maio de
1943, que autorizou a firma Silva &
Silva, estabelecida em Piumi, Estado
de Minas Gerais, a comprar pedras
prectosas., nos têrmos do Decreto-lei
n.o 466, de 4 de junho de

1938~

Rio de Janeiro, 18 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57,° da
República.
GETULIO

VARGAS

A. de Souza Costa

DECRETO' N.' 19.820 - DE 18
DE OUTUBRO DE 1945
outorga concessão à Prefeitura Municipal de Guaporé, para omroneitamento da energia hidráu-:i(':z de
um desnível existente no rio Guapore, no distrito da sede elo municipio de Guaporé, Estado do Rio
Graruie do Sul:

de utilidade 'pública e para comércio
de- energia na cidade de ouaporé.
Art: 2,° Fica ressalvado' o direito
do Govêrno do Estado do Rio Grande
do Sul de desviar, junto a atual usina
htdroelétríca de propriedade da Pre~
feitura de Passo Fundo, para <."1, bacia
.to f{,lO Jacui, as águas .do cio Capí.,
guí, cabeceira do rio Guapore .
Art. 3.° Sob pena de caduct-tada
do 'presente título, a concessionária
obriga-se a:
I - Registrá-lo na Divisão de Aguaa
dentro de trinta (30) dias, após a SUa
publicaão.
II - Apresentar, em três <:3) vias,
a referida Divisão de águas, dentro do
prazo de um (1) ano, contado da data
da publicação do presente Decreto, Os
seguintes, elementos complementares
do projeto apresentado:
a) plantas da barragem;
b) plantas e cálculo do canal de
aduçãc:
c) planta e perfil da linha de trans-,
missão;
â) características da turbina:
e) características do gerador e dos
transformadores;
f) orçamento detalhado de cada um
dos itens acima.
III - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de sessenta (60) dias, contados da data em
que íôr publicada a aprovação da respectiva minuta pelo- Ministro da Agricultura.
IV - Apresentar o mesmo contrato
a Divisão de Águas, para os nas de
registro dentro dos sessenta (6{) <ÜiS
que, se seguirem ao registro do mesmo
no Tribunal de Contas.
V - Obedecer, em todos os projetos,
as prescrições de ordem técnica determinadas pela Divisão de Águas do
Departamento Nacional da Proúuçâo
Mineral do Ministério da Agrículturn,

O Presidente da Repúbtica. usando
de atribuição que lhe eo-rtere o artigo
74, alínea a, da COl:;l,stit(lil:ão, e nos
têrmos do art. 150 do'\.~ód g;l de Agl;ii<i
(Decreto n." '24. 643, de 10 de: julho de
1G34), decreta:
Art, 1.0 E' outorgada concessão à
Prefeitura Municipal de Guaporé para
aproveitamento da energia tndráuli-a
de -um desnível existen te no C'..1I~O de
.s.gua denominado Guapnré, no dis-rlte, da sede do munícíplo de Guaporé,
Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. Os prazos a que
~ 1.0 A potência do aproveitamento
-se refere êste artigo poderão ser prorserá fixlda por portaria de Ministro rogados por ato do Ministro da Agrí-
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cultura, ouvida a Divisão de Águas do
Departamento Nacional da Pl'odução
MineraL
Art. 4.° A concesslonána fica obrigada a construir e a manter nas proximidades do local do aproveitamento
_onde e desde quando fór determinado
pela Divisão de Aguas, as dnstalaçôes
necessárias e observações Iínímetncas e medições de descarga e a realizar
as observações de acôrdo com as instruções da Divisão de Aguaa.
Arü. 5.° A minuta do contrato disciplinar desta -' concessão será preparada pela Divisão de Aguas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 6.° A presente concessão vigorará pelo prazo.. de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Aguas ,
Art. 7.° O capital a remunerar
que terá a denominação de Investtmenta será o efetiva e crtterioaamente
invertido nas instalações da concessionária, concorrendo, direta ou índiretamente para a produção, transmissão, transformação e distribuição
de energia elétrica,
Art. 8.° As tabelas, de preço de
energia serão fixadas pela Divisão de
Aguas, no momento oportuno, e trienalmente revistas de acõrdo com o
disposto no art. 180 do Código de
Aguas .
Art. 9.° Para a manutenção da intcgrtdade do capital a que sc ccrerc o
crtado um fundo de estabtlízaçâo que
proverá às renovações, determinadas
pera depreciação ou impostas por ací ..
cent,,s.
Parágrafo único. A constituição
dêsse fundo que se denominará tundn
de estabilização, será realizado por
cotas especiais, que incidirão sôbre as
tarifas,' sob forma de .perceotagem.
Estas cotas serão determinadas tendo-se em vista a duração média do
material a cuja renovação o dito fundo
terá que atender, podendo ser modificadas, trienalmente, na época da
revisão das tarifas.
Art. 10. Findo O prazo, da concessão, tôda a propriedade da concessíonárta que, no momento existir em
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função exclusiva e' permanente da
produção, transmissão, transformação
e distribuição da energia elétrica, referente ao aproveitamento' concedido,
reverterá ao Estado do Rio Grande do
Sul, em conformidade com o estipula~ do nt,1'- arts. 165 e 166 do Código de
Aguas, mediante indenizaço, na base
do custo histórico, do capital
não
amortizado, deduzido o fundo de estabilização, a que se refere o parágrafo único do art. 9,° dêste Decreto,
§ 1.0 Se o Estado do Rio Grande do
Sul não fizer uso do seu direito a essa
reversão, a concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal QU2 a concessão seja renovada pela forma que,
no respectivo contrato, deverá estar
prevista,
§ 2.0 Para os efeitos do § 1.0
dêste
artigo fica a concessionária obrigada a
da-r conhecimento ao Govêrno Federal
da decisão do Estado do Rio Grande
do Sul e H· entrar com o "requenmeuto
de prorrogação da concessão ou' o de
desratêncía de-sta, até seis (6) meses
antes do término do respectivo pt-rzo .
Art. 11. A concessionária gozará,
desde a data do registro de que trata
o art. 3.°, e enquanto vtgorar esta
concessão, dos favores constantes do
Oódígr. de águas e das lei, especlaís
sóbre a mater ía..
Art. 1'2,0 presente decreto entra
em vigor ua data da sua puc-tcaçâo,
revogadas 8,:': disposições em con'aáno.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de
1945, 124.° da Independência e b7.0 da
República.
GETULIO VARGAS

ApOlonio Sales.

DECRETO N.' 19.821 - DE 19
DE OUTUBRO DE 1945
Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0. Ficam extintos dois (2) cargos da classe H da carreira de Dese-
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nhista, do Quadro Permanente do Mi-nístérío da Marinha, vagos em virtude
da promoção de Alcebíades Paixão de

Oliveira e Haider da Silva Milanes,
devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta-corrente da
mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de outubro
de 1945, 124.0 .da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

moxartre, do Quadro Permanente do
Ministério da Marinha, vagos em vir:"
tudo da promoção de Lincoln Paulíno,
Alberto de Oliveira e José Gonçalves,
devendo a dotação correspondente' ser
levada a crédito da conta-corrente .do
mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em, contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de outubro
de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guiíliem;

DECRETO N.' 19.822 - DE 19
DE OUTUBRO DE 1945

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e rios
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.c 3: 195,

de 14 de abril

de

1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos dois (2)
cargos da classe G da carreira de Desenhista, do Quadro Permanente do
Ministério da Marinha, vagos em virtude da promoção de José Sampaio
Campos Ribeiro e Norberto Augusto
Sacramento, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
conta-corrente do mesmo Quadro e
Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, em 19 de outubro
de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N.' 19.823 - DE 19
pE OUTUBRO DE 1945
Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-tigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alinea n, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos três (3)
cargos da classe F da carreira de Al-

DECRETO N.' 19.824 - DE} 19 DE
OUTUBRO DE 1945
Retifica o Decreto n.O 18.969, de 20 de
junho de 1945

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o- artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ;
decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo prlmetro (1.0) de Decreto dezoito mil novecentos e sessenta e nove (18.969),
de vinte (20) de junho de mil novecentos e quarenta .e cinco (1945), que
autoriza a cidadã brasileira Maria
Ramos Coelho, Leite a pesquisar mica
e associados no lugar denominado
Lavra-dos-Montes-Claros,
município
de Peçanha, Estado de Minas Gerais,
o qual passa a ter a seguinte redação:
Fica autorizada a cidadã brasileira
Maria Ramos Coelho Leite a pesquisar
mica e associados no lugar denominado Lavra-dos-Montes-Claros, na serra
dos Montes-Claros," distrito de Ramalhete, município de Peçanha, Estado
de Minas-Gerais, numa área" de quarenta" e nove hectares, noventa e três
ares e sessenta cenüares (49,9360 ha) ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice à distância de cínqüenta e cinco metros (55 m) , no
rumo magnético sul (8), da barra do
córrego dos Montes-Claros no ribeirão
São-Matias-o-Grande, e os lados, a
partir do referido Vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magné-
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ticos: quinhentos e cinqüenta metros
(550 m) , cinqüenta e cinco graus noroeste (55° .N'\V); oitocentos metros
(8CO m) , trinta e cinco graus nordeste
(35° NE); seiscentos e. trinta metros
(630 m) , cinqüenta e cinco graus sudeste (55° SE); seiscentos e oitenta e
quatro metros (684 .m) , trinta e cinco
graus sudoeste (35° SW) ; cento e quarenta metros (140 m) , setenta graus'
sudoeste (70° SW) .
Art. 2.0 O título a que alude o Decreto n.o 18.969, de 20 de junho
de 1945, terá como seu necessário complernento uma via autêntica dêste de-c
ereto.
Art. 3'.0 A presente retificação de
decreto não fica sujeita a pagamento
da taxa previsto no art. 17 do CÓ;';
digo de Minas e será transontac.no
livro próprio dà Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em, contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro
de 1945, 124.° da Independência e
57.° da República.

teríta e associados em terrenos situados no munícípio ue Prado, Estado da
Bahia, numa área de cem hectares
(100 ha) , delimitada por um polígono,
que tem um vértice na foz do rio
Caí, e desse vértice mil metros (1.000
m) , pela praia até a foz do Riacho
Grande, e pelo Riacho Grande, para
montante, numa extensão de. mil metros (1.000 m) , e dêsse ponto por uma
linha paralela à praia até encontrar
o rio Caí e por êsse rio, para jusante
até -a sua foz.'
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos 110/ Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

Apolônio Salles.

Apolanio Sales.

DECRETO N.o 19.825 -

DE 19

DE OUTUBRO DE 1945
Renova o Decreto n.o 12.176, de 7 de
abril de 1943

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têemos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

DEORETO N.' 19.826 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1945
Concede à sociedade -Viúva Ludgero
pereira Baêta & Camp., Ltda autorização para funcionar como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o arü\,gO 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de .Minas) ,
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
decreta:
brasileiro Júlio de Sousa Araújo, em
renovação à autorização que lhe foi
Art. 1.0 E' concedida à' sociedade
concedida pelo Decreto. número doze
Viúva Ludgero Pereira Baêta & Commil cento e setenta e seis (12.176), de
panhia Ltda. sociedade por cotas de
sete (7) de abril de mil novecentos responsabilidade limitada" constituida
e quarenta e três (1943), a pesquisar pelo instrumento. particular de um
(1) de janeiro de mil novecentos e
minério" de manganês, ílmeníta, casst-

160

ATOS

no PODER EXECUTIVO

quarenta e um OQ41), arquivado na çâo, de acôrdo com o que dispõe o
art. 6.°, § 1.0, do Decreto-lei número
Junta Comercial do Estado de Minas
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (CóGerais, sob número dezenove mil quidigo de Minas), ficando a mesma sonhentos' e trinta e nove (10.539), em
ciedade obrigada a cumprir -Integralsessão de vinte e sete (27) de janeiro
de mil novecentos .e quarenta e um • mente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o
(1941), com sede na cidade de Caranobjeto da referida autorização.
daí, no Estado de Minas Gerais, autorização para funcionar como emArt. 2.° Revogam-se as disposições
prêsa de mineração, de acôrdo com o em contrário.
que dispõe o art. 6}:l, § 1.0 do DecretoRio de Janeiro, 19 de outubro de
lei n.o 1.985, de 29 de janeiro de 1940
H~45, 124.° da Independência e 57.0
(Código de Minas). ficando a mesma
da República.
sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
GETULIO VARGAS
vígor. ou que vierem 8, vigorar sôbr e
Apolonio
Sales
o objeto da referida autorização.
Art.' 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da

República.

DECRETO N.' 19.828 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1945

J

GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales.

Concede à Carbonífera de Tatuí S. A.
autorização para funcionar como
enwrésa 'de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo - 74, letra a, da Constituição e

DECRETO N.' 19.827 ...:. DE 19 DE
OUTUBRO DE 1945
Concede à Drogadada Limitada autorização para funcionar como, emprêsa de .mmeraçtio.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar~igo 74, letra "a", da .Constdtuiçâo, e
nos termos do - Decreto-Ieí _n.o 1.985,
de 29 de Janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 1!:: concedida à Drogadada
Limitada, sociedade por cotas de
responsabilidade _limitada, constituída
pelo instrumento particular de dois
_(2) de março de mil novecentos e
quarenta e dois (1942), arquivado na
Junta Comercial do Estado de São
Paulo, sob número sessenta e dois
mil setecentos e dezesseis (62.716),
em sessão de vinte e dois (22) de
abril de mil novecentos e quarenta e
dois (1942), com sede na capital do
Estado de São Paulo, autorização para
funcionar como emprêsa de minera-

nos têrmos do Decrete-lei n.c 1.985,
de 29 de janeiro de 1940, (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Carbonífera de Tatuí S. A., sociedade anônima
constituí-da pela- assembléia geral de
constituição realizada em trinta (30)
de maio de mil novecentos e quarenta e cinco (1945), com sede na Capital do Estado de São Paulo, autorização para .funcíonar 'como emprésa de mineração, de acôrdo com o que
dispõe o art. 6.0, § 1.° do Decreto-lei
n.o 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), ficando a mesma
sociedade obrigada a cumprir Integralmente as leis e' regulamentos em
vigor ou que vierem a vigorar sôbre
o objeto da referida autorízaçãc,
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rícé de Janeiro,' 19 de. outubro .de
1945, 124.° da Independência e 57.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio

sanes.
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DECR~TO

N.o 19.829

~

DE 19

. DE OUTUBRO DE 1945
Concede à Mineração Apolo S. A. au
torizaçtio para funcionar como em
présa de mineração.

o

Presidente da República, usando

da atrfbuíção que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-Ieí n.c 1.985, de 29 de
Janeiro de Hl40 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Mineração'
Apolo S. A. sociedade Anônima constituída pela, escritura pública de' seis
(6) dé outubro de mil .noveccntos e
cuarenta e cinco (1945), lavrada a rôlhas sessenta (60) do livro de notas
número oitenta e cinco (85), do Cartório do 24.° Ofício de Notas desta
Capital, com sede na cidade de São
João del Rei, do Estado de Minas Gerais, autorização .para funcionar. como
emprêsa de mineração, de acôrdo com
o que dispõe o art. 6.° § 1.0, do Decretei-lei TI.O 1.935, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), ficando'
a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida auto";
rízação ,
Art .. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de

Sergipe, em Neópolis, com jurisdição
sôbre tôda a margem direita do baixo
São Francisco e seus afluentes.
Art. 2.° nste Decreto' entra em vígor na dáta da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N.o 19.831 -. DE 19 DE
OUTUBRO DE 1945 .
Altera as Tabelas

Nuanéricas, Oriiinária e Sasptementar, de Extranu-

merário-mensalista da Secretaria de
'Estado, do Ministério das Relações
Exteriores'

o

Presidente de República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição,

decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, conforme
relação anexa, as Tabelas Numéricas,
Ordinária e' Suplementar, de Extranumerário-mensalista da Secretaria de
Estado, do Ministério das Relações
Exteriores.

DECRETO no 19.830 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1945

Art.. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na importância -de Cr$ 7.200,00 (sete mil e dutos cruzeiros) anuais, correrá à conta
da Verbá 1 - Pessoal, Consignação Ir
- Pessoal Extranumerário, Subconsignaçâo 05 - Mensalistas, Anexo número 20 - Ministério das Relações
Exteriores, do Orçamento Geral da
República para 1945.

Restabelece Agência de Capitania
de Portos

Art. '3.° astc mccveto entrará em
_vigor na data da sua publicação. '

1.945, 124.0 da Independência e 57.° da

República.

.
GETULIO VARGAS.

Apolonio' Sales.

O Presidente de República, usando
de atribuição que lhe .confere o artigo 74, letra "a", da Constituição,
decreta:
Art. Lo Fica restabeleclda a Agência
da Capitania dos Portos do Estado de

Cal. de Leis -

VaI. -

VIII

Rio de Janeiro; 19 de outubro de
1945" 124.° da Independência e -57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

P. Leão Veloso.

!F.H

MINISTltEIO DAS EELAÇl'iES EXTEEIOEES

~

:?J

SECRETARIA DE ESTADO

Tabela Numérica C?rdinária
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

Séries .funcionais

I

Referência

I

Tabela

I Número
I
de
I1

-'-----

I
--~

I

---1

XIV

Ordinária
Ordinária"

XIII
XI

........... ......" I

X

i II

Mestre

IV

I

~

I

. ... .. . ..... . . ... . . . '. \

"o
~

XIV

~

XIII

I

Motorista

·I·-~XIII

Ordinária
Ordinária
Ordinária

I!

Xi I

IX

I

Servente

---151

1
1

I

I

8

Tabela

Atendente

-·--2
Motorista

5
5
5

i

-I

Mestre

j

3
2
3

IReferência

I
1

I

Séries -funcíonaís

funções!

VII
VI
V

I Ordinária
Ordíriárta
Ordinária

I

..................... !I
Servente

VII
VI
V

I

~

~

Tabela Numérica· Suplementar

SITUAÇÃO PRQPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I

Número

de
funções

I
1

~II

Séries funcionais

Referência

Auxllíar

;

.

XI

I Escriturário
Escriturário

XV

XVI
XIII

;;;-1
11

26

Auxiliar

Suplcm.

.

I

XI

lO!

l~ I Escriturário
3
3
9

Tabela

I

11
8

Referência i

Séries funcionais

Tabela

Suplem.
Suplem,
Suplem.

S
8
11"

Escriturário
Escriturário
Escriturário

I
I
I

XV
XIV

XIII

I
I

27

I

.......... I

Servente
Servente ...........
Servente
Servente

XI
X
IX
VIII

Suplem.
suprem.
Suplem.'

Suplem.

3
3
8

la
24

Servente
Servente
Servente
Servente

XII

XI

IX
VIII

~

w

:s
'tl

g
~

~

'"~

I

.!

I
I

I
~
~

cc
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DEORETO N.' 19.832
DE 19 DE
OUTUBRO DE 1945
Altera a Tabelo.; Numérica Ortiiruiría:
de Betraausmeràrio-mensolistc. da
Delegacia do Ttabalho Marítimo em
Aracaju, do Ministério do Trabalho,
Indústria. e Comércio

o Presidente de República, usando
da atrtbulçâo que lhe confere o artigo -74, letra "a,", da Constdtuíçâo,
decreta:
Art. 1.0 Píea alterada, conforme a
relação anexa a Tabela Numérica Ordinária de Bxtranumerárlo-mensalista
da Delegaeía do Trabalho Marítimo
em Aracaju, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

Art. 2:° A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 13.800,00 (treze mil e

oítoeentos cruzeiros) anuais, correrá,
no presente exercício, -à conta de destaque da veruau - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário,
.Subconaígnaçâo 08 -r--' Novas admissões,
etc. Anexo n." 21 Ministério do
Trabalho. Indústria e' Comércio, do
Orçamento Geral da República para
1945.
Art. 3.° mste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

iVIINISTI'RIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMJj;RCIO
DELEGACIA DO TRA13,\LHO MARíTIMO EM ARACAJU

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO

Número

de

Séries funcionais

funções

ATUAL

SITUAÇÃO

IReferência

I
I
I
1

I
\

I

-

VII

I
Séries funcionais

funções \

I
:::::::::::::::.:.: I

I

Tabela

I

Fiscal

-1

I

Número.\
de

I

I

PROPOSTA

1

II

Auxiliar de Escrftório

Referência

1

I

I

oin

\

\

s

I

1·.. ··· .. ······.. ·····1

2

Fiscal

I(

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

I

.- ..................

1
1

I
I

I

~

~

~

VII

1

I

Tabela

~

I

VIII
VII

I

~

'"
~
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Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na Impor.,
tâncía anual de Cr$ 62.400,00 (sessen;
Cria .tunçôee na Tabela Numérica Or- ,ta e dois mil e quatrocentos cruzeidiná1'ia de extranumerário-mensaros) correrá, no presente exercício, à
lista, da Faculdade Nacional de
conta de destaque da Subconsignação
Odontologia do Ministério da Educa08 '- Novas admissões etc., Consigna;
çâo
II Pessoal Extranumerário;
ção e Saúde
Verba 1· - Pessoal, Anexo n.c 15 o Presidente da República, usando Ministério da Educação e Saúde, do
da atribuição que lhe confere o artiOrçamento Geral da República para
go 74, letra a, da Constituição, de~
1945.
ereta:
Art.. 3.° aste decreto entrará em vígor na data de sua publicaçâo ,
Art. V' Fica alterada, conforme a
Rio de Janeiro, 19 de outubro de
relação anexa, a Tabela Numérica Or1945, 124.° da Independência e 57.0 da
dinária de Extranumerário-mensalista
da Faculdade Nacional de .Odontolo- República.
GETULO VARGAS.
gia, da Universidade do, Brasil, do
Gustavo Capanema,.
Ministério da Educação e Saúde.
DECRETO N." 19.833 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1945

I

MINISTl'lRro DA EDUCAÇÃO E SAúDE
UNlVERSIDAD~

DO BnASIL -

FACULDADE NACIONAL DE. ODON-!'OLOIUJ

Tabela Numérica Ordinária
~

o

SITUAÇÃO

m

SITUAÇÃO' PROPOSTA

ATUAL

8

I
de
I
funções

Número

I
18
8

Séries funcionais

Assistente de

Ensino
II .....................

I

IReferência I
I
I
I

XVII

I
I
I

Tabela

I Ordinária
I

I

Número
de
funções \

22
9?
2

I

g

I
Séries funcionais

Assistente de
Ensino

Referência

I

I

II

i········ ·············1

I
I

XVII

I

Tabela

~
~

;
~

I

~

::)
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DECRETO N.o 19.,834 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1945
Altera a redacão do art. 224 do. Regulamento, da -Escola Nacional de Quí-

mica

'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o arti-

go 74, letra a da Constituição, deereta:
('
Art. 1.° O Art. 224 do Regulamen-

to da Escola Nacional de Química,
aprovado pelo Decreto TI,o 23. 979, de 8
de março de 1934, passa a ter a se·
gutnte redação:
"O conselho técmco-admlnístratívo fixará anualmente, em dezembro.
dentro do limite- de 60, o número
de alunos que poderão ter ma trtcula
1.0 anado curso seriado da

no

E.N.Q."
Art. 2.° O presente decreto entrará

em. vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de,
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO R' 19.335. - .DE 19
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza a Companhia Nacional de
óleos Minerais S. A. a lavrar ja
zuia de rochas piro-betuminosas classe IX - nos municípios de Taubaté e Tremembé, Estado ae São
Paulo.
R

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)"
e 3.236, de 7 de maio de 1941;decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada -a Companhia Nacional dé óleos Minerais
S. A. a lavrar jazida de rochas pirobetuminosas - classe IX numa
área de !)44 ha (novecentos e quarenta
e quatro hectares), situada nos muni-

EXECUTIVO

cíplos de Taubaté e 'I'remembé, Esta;
do de São Paulo, delimitada por um
polígono místílmeo que tem um vértice no cruzamento do eixo da estrada.
nova "I'aubaté-Tremembé com o eixo
.do Ribeirão do Moinho e cujos lados,
a partir dêste vértice, têm os sesuíntes comprimentos e sentidos ou COrnR
prímentos e rumos magnéticos: 780
. f i (setecentos- e oitenta metros) pejo
curso do Ribeirão do Moinho, para
montante, até o cruzamento com o
leito da Estrada de Ferro Central de
Brasil; daqui segue pela margem da
Estrada de Ferro Central do Brasil,
até
no sentido Tremembé-Taubaté
um ponto situado a 900 rn rnovccentos metros) da estação de Taubaté;
prossegue com 2.860 m (dois mil oitocentos e sessenta metros), pelo" eixo
da rodovia que vai ter ao Rio Paraíba,
até o ponto em que a estrada se bifurca, junto a Capela de São Roque";
1.000 m (mil metros), 4° NW (quatro
graus noroeste)"; 1.485 m (mil quatrocentos e oitenta e cinco metros); 77;)30' NE (setenta e sete graus trinta
minutos nordeste) ; .1.475 f i (mil quatrocentos e .setenta e cinco metros).
43° 31' SE (quarenta e três graus
trinta e um minutos sudeste); e 880
m (oitocentos e oitenta metros), 660
40' SE (sessenta e seis graus quarenta
minutos sudeste), até o ponto de partída ,
Art. 2.° A concessionária da autorização fica obrigada a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem .devídos à União;
ao Estado e ao Município, em cumprtmenta do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.° Se a concesstonárta da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma doa arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas -às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Conselho
Nacional do Petróleo e gozará dos . ra-

NX'OS DO PODER

vores discriminados no art. 71 do
mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra teré por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio do oonse-:
lho Nacional do Petróleo, após o pagamento da taxa de Cr$ 9.440,00 (nove ,mil quatrocentos e quarenta cruzeíros) .
Art. 7,0. Revogam -se as disposições

em .contrário.
Rio de Janeiro, 19 'de outubro de
194.5, 124.° da Independência e 57.° de
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dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral ·do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em con trárto.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de
1945, 124..0 da Independência e 57.° de
República.
.
GEoTULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

República.
GETlJLIO VARGAS.
Aga1nemn~n

MagaZhães.

DECRETO N.o '19.836 -

DE 19
DE OUTUBRO DE 19')5

Autoriza o ciâcuião -brasileiro Adam
Dietricti von Bülow a pesquisar argila e associados .nc município de'
Sáo Paulo, Estado de Sâo Paulo.

O Presidente da República usando
da atrtbuiçâo que lhe confere o, 'artigo
74, letra a, da Oonstdtuíçâo e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de HJ.1:0 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Flca autorizado o cidadão
brasüeiro Adam Dietrich vou Bülow
a. pesquisar argila e associados à RU;l
Júlio Ribeiro, em Santo Amaro, no
distrito e município de São Paulo, Estado de Sâu Paulo, numa área de
trinta e quatro ares (0,34 ha)., correspendendo aos terrenos de sua propriedade sitos à mencionada Rua J1Í~
lia Ribeiro, Iadovímpar, tendo uma
testada para a mesma rua, de oitenta
e cinco metros (35 rrn, contada desde
a linha de testada da Rua Branco de
Morais, até a mesma Unha da Rua
Pais da Silva. Os fundos do referido
terreno medem quarenta metros (40
m) , contados, respectivamente, sôbre
as linhas das testadas das Ruas Branco de Morais e Pais da Silva'.
Art. 2.° Esta autorização
outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
é-

DECRETO N.? 19.837 - DE 19
DE OUTDBEO DE 1945
Autorize o cidadão brasileiro Pedro
ES]Jil'ito Sobrinho a pesquisar mica
e associados no município de Gooerncuior Valadares, Estado de Mi- ,.
nas 'Gercus .

O .Presldente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74:, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei u.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâc
brasileiro, Pedro Espírito Sobrinho a

pesquisar mica e associados em terrenos situados no distrito de Ohorun,
município de Governador Valadares,
Estado de Minas Gerais" numa área
de cento e oitenta e sete hectares e
oito ares 0..87,03 ha) , delimitado, por
um polígono .irregular que tem um
vértice a quatrocentos e .sessenta metros (4ÔO m) , no rumo magnético vinte e três graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (23° 45' SW), da confluência, dos córregos Timirim e Gol-conda ou do Onça e os lados, a partir
do vértice considerado, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 rm , sessenta: graus sudoeste (60° sV'n; novecentos e setenta metros (970 m) , setenta
e três graus noroeste (73° NW) ; novecentos e oitenta metros (980 mr , trinta e um graus nordeste (31° NE); novecentos e quarenta metros (940 m) ,
oito graus e 'quarenta e cinco minutos nordeste (8° 45' NE); trezentos -e
oitenta e quatro metros (384 m) , cín-
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(53~

NE); mil trezentos e quinze metros

(1.315 'fi), dezesseis graus ~ trinca
.minutos sudeste (16° 30' SE); setecentos metros (700 m) , quarenta e um
graus e quarenta e cinco minutos sudeste (410 '45' SE).

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos termos -estabelecidos no Cá..
éjjgo de Minas.

da

Art. 3.° O título
autorização de
pesquisa, .que será' uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de nu!
oitocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ ..
1.880,00) e será transcrito no .lívro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.'

.

Aru. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro" 19 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

EXECUTIVO

do têm os seguintes comprimentos, e
rumos magnéticos: trezentos e cin,
qüenta metros (350 m) , oitenta e cín,
co graus sudeste (850 SE); tI'ezentr)ô
metros (300 m) , cinco graus :sudoeste"
l5 êl SVOl).

Art. 2.~ Esta autorização € outor.,
gada nos têrmcs estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de'
pesquisa, que será uma via autên'tica
dêste decreto, pagará á taxa de tre..
zen tos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívisilu
-te Fomento da Produção Mineral do
\
lIIinistérío da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
rm contrário.
o

Rio de Janeiro, 19 de outubro de
,845, 124.° da Independência e 57.° da
~epúblicao.

GE;TULIO VARGAS.

Apolonic Sales.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.838 - DE 19
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza o eiõaaao brasileiro Délio
Ferreira. Tmnires a pesquisar água
-mmertü no município de ítobírito.
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Oonstdtuâçâo e nos têrmos do Decreto-lei n,c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínas.r,
decreta:
Art.. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brastleíro Délio Ferreira Tavares a
pesquisar água mineral em terrenos
situados na fazenda da AguaQuente, no distrito e· município de Itabirito, Estado de' Minas Gerais, numa.
área de dez hectares e cinqüenta, ares
<10,50 naj , delimitada por um retângula que tem um vértice a cento e
cinqüenta metros (150 m) , no rumo
magnético cinqüenta e .cinco grau::)
noroeste (55° NW), da confluência 0.06
córregos Benevides e Aredes, e os lados divergentes do vértice considera-

DECRETO N. ° 19.839 - DE. 19
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidaàtlo brasileiro
José
Muniz Barbosa a pesquisar mica é
associados no município de Caratui-:
ça, Estado de Minas Gerais.
,O Presidente da República, usando,
da atrtbuíçào que lhe confere o artigo
'14, 'letra a, da Constituição e nos têr11105 do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)"
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Muniz Barbosa ao pesquisar mica e- associados numa. área.
de cento e cinqüenta hectares (150
ha) , situada no lugar. denominado
Córrego do Taquaruçu; distrito de
Entre Fôlhas, munícípío de Caratdnga, Estado de Minas Gerais, área essa .delímítada por um hexágono írreguiar, que tem um vértice a quatrocentos e quarenta e seis metros e noventa c cinco centímetros (446,95 m) ,
no' rumo magnético setenta graus e'
cinqüenta e nove minutos sudeste (700
59' SE), da confluência dos córregos
do ouaoro e do 'I'aquaruçu, e os la;'
dos, a partir dêsse vértice, têm os se-
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guintes comprimentos e' rumos magtos sudoeste (5~Jo 30' SW), da connéticos:' mil metros (1.000 m) , sul
fluência do córrego Brito com o ns..
'(8)'; quinhentos metros (500 m) , oescho de Fora, e os lados convergentes
te ('wr; dois mil metros (2.000 mj;
no vértice "Considers..do,e a partir dêle, '
norte (N); mil metros (1.000 m) , rescom os seguintes comprimentos e rute (E); mil metros (1.000 m),sul
mos magnéticos: mil e quinhentos
(8) ; -quinhentos metros (500 m) , oesmetros (1.500 m) , cinqüenta e sete
. graus e trinta .mínutos sudoeste (57 0
te ("IV).
Art, 2.° Esta autorização é butor30' SW); quinhentos metros (500 mi ,
gada nos têrmos estabelecidos no Cóse-ssenta e um graus sudeste (61° SE) .
Art. 2.° Esta autorízacáo é outordigo de Minas.
Art. 3'.° O título da autorização de
gada nos têrmos estabelecidos no
pesquisa, que será uma via autêntica digo de Minas.
dêste decreto, pagará a taxa de mil
Art. 3,° O título da autorização de
e quinhentos cruzeiros (Crg 1.500,00)
pesquisa, que será uma via autêntica
e será transcrito no livro próprio da
dêste decreto, pagará a taxa de seisDivisão de Fomento da Produção Micentos e sessenta cruzeiros (Cr$ ... ,
"neral do Ministério da Agricultura.
660,00) c será transcrito no livro próprio -da Dtvísâo de Fomento da. ProArt. 4.° Revogam-se as dtsposíçôes
dução Mineral do Ministério da Agri-"
em 'contrário.
cultura.
Rio de 'Janeiro, 19. de outubro de
Art. 4,° Revogam-se as disposições
1945,124.° da Independência e 57.0 da
em contrário.
República.
Rio d~ Janeirc{ 19 de o~tubro de
GETULIO VARGAS.
1945, 124.° da Independência e 57.° da

Co-

Apolonio Sales.

República.
GETULIO VARGAS,

D1!iCRETO N.O 19.840 -

DE 19

Apolonio Sales.

DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Jose de
Medeiros Rocha a pesquisar ecnedita e associados no município de
Serra' Negra do Norte, Estado do
Rio Grande do Norte.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o _artigo
74, letra a, da Constituição e rios têrIDOS do Decreto-lei n.? 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasíleíro José de Medeiros Rocha a
pesquisar scheelita e associados em
terrenos situados no lugar denominado Riacho de Fora, distrito' de São
João do Sabugí, município de Serra
Negra do Norte, Estado do Rio Grandedo Norte, numa área de sessenta e
cinco hectares, cinqüenta e nove -ares
'e sessenta centiares <65,5960 ha) , delimitada por um paralelogramo que
tem _um vértice a' cento e cinqüenta
metros (150 m) , no rumo magnético
cinqüenta e sete graus' e trinta mínu-

DECRETO N.' 19.841 - DE 22 DE
OUTUBRO DE 1945
Promulga OA Carta das Nações Unidas.
da Qual jaz parte mteurante o ànexo
Estatuto da Côrte Internacional de
Justiça, assinada em São, Francisco,
a 26 de junho de 1945, por ocasião
da Conferência de Organização Internacional das Nações Unidas,

O Presidente da República, tendo
em vista que foi aprovada a 4 de seR
tembro e ratificada a 12 de setembro
de 1945,pelo Govêrno brasileiro -a Carta
das, Nações Unidas, da qual faz parte
Integrante o anexo Estatuto da Côrte
Internacional de Justiça, assinada em
São Francisco, a 2ôde junho de 1943,
por ocasião da Conferência de Organização Internacional das Nações
Unidas: e

Havendo sido o referido instrumento
de ratificação deposítado ' nos arquivos
do Govêrno dos Estados Unidos da
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Amértca . a 21 "de setembro de 1945 e
usando da atribuição que .lhe confere
o art.. 74, letra a da Constdtuíçâo.
decreta:
Art. 1.0 Fica promulgada a Carta
das Nações Unidas apensa por cópia
ao presente decreto, da qual faz parte
Integrante o anexo Estatuto da Oôrte
Internacional ,de ·Justiça, assinada em

EXECUTIVO

São Francisco, a 26 de junho de lM5.
Art. 2.° ltste decreto entrará em Vigor ria data de sua publícaçâc,
Rio de .Ianeiro, .':fl de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

P. Leão Velloso.

Getulio Dornelles Vargas, Presidente da República. dos Estados Unidos
do Brasil.
Faço saber, aos que a presente Carta de ratificação virem, que, entre a
República dos Estados Unidos do Brasil e os países representados na Conferência das Nações Unidas sôbre Organização Internacional, foi concluída
e assinada, pelos respectivos Plenipotencíáríos.. em São Francisco, a 26 .de
junho de 1945, a Carta das Nações Unidas, da qual faz.parte integrante
o anexo Estatuto da Côrte Internacional de Justiça, tudo do teor seguinte:
CARTA DAS NAÇõES UNIDAS

Nós, os povos das Nações Unidas

Resolvidos
a preservar as gerações vindouras
'do flagelo da guerra, que, por duas
véaes, no espaço da nossa vida, trouxe
sofrimentos indizíveis à humanidade,
e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, .na dignidade
e no valor' do ser humano, na igual.dade de direitos dos homens e das
mulheres, assim como das naçôes .
grandes e pequenas, e,
a estabelecer condições sob as quais
a justiça e o respeito às obrigações
decorrentes de tratados e de outras
fontes do direito internacional pOSsam ser mantidos, e
a promover o progresso SOCial e melhores condlçôes de vida dentro de
uma liberdade mais ampla,
E para tais fins

praticar a tolerância e viver' em
paz, uns com os outros,como bons
vizinhos, e
unír as nossas fôrças. para manter
a paz e a segurança internacionais,
e a garantir. pela aceitação de princípios .e a instituição de métodos, que
'a fôrça armada não será usada a não
ser no Interêsse comum,
. a empregar um mecanismo internacional para - promover o progresso
econômico e social de todos os povos,

CHARTER OF THE UNITED
NATIONS
We the peoples of the United
Nations.

Determined
to sàve súcceeding generatlons trom
the scourge of war, whlch twice in
our life-time has brcught uritold SaI'.
row to mankínd, and
to reaffirm faith in fundamental
human rlghts, in the dígntty and .
worth of the human person, in the
equal righte of meu and women and
or natíons large and small, and
to establish conditions under whtch
justdce and respect for the obligations
arísíhg rrom treatíes and other sources of Internatíonal law can bo maintadned, and
to promete social progress and better standards of lífe in Iarger rreeoom,

And for tneec ends

to practice tolerance and live together in peace with one another as
good neíghbors, and to unite. our
strength to maintaín international
peace-and security, and
toensure, by the acceptance of
•princíples and the ínstttution of methods, that armed force sha11 not be
used, save in the common ínterest,
and

to employ ínternatíonal machlnery
for the promotion of the economic
and social advancement or all peoples,
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Resolvemos conjugar nossos esforços para a consecução dêsses
objetivos.

Hcme resolved to combine our ei-

Em vista disso, nossos respectivos
governos, por intermédio de representantes, reunidos na cidade de São
Francisco, depois de exibirem seus
plenos poderes, que foram achados
em boa e devida forma, concordaram
com a presente Carta das Nações
Unidas e estabelecem, por meio dela,
un.a organização internacional que
será 'conhecida pelo nome de Nações

Accordingly, our respecttve Oovernments, through representatíves aesembled in the city of San Francisco,
\\'110 have cxhtbited theír ful1 powers
found to be in good and due rorm,
have agreed to the present Oharter

jorts to accomplish these aims,

or the Uníted Natíons and do hereby

establtsh -àn Intematicnal organizatíon to be known .as the United
Natíons.

Unidas.

CAPíTULO I

CHAPTER I

PROPÓSITOS E PRINCÍPIOS

PURPOSES AND PRINCIPLES

Artigo 1. Os propósitos das Nações
'unídas são:
·1. Manter a paz e-a segurançafntemacionais e, para êsse fim: tomar,
coleti';amênte, medidas efetivas para
evitar ameaças à paz e reprimir os
atos de agressão, ou outra qualquer
ruptura da paz e chegar, por meios
pacíficos, e ele conformidade com 'os
princípios da justiça: e .do direito' internacional, a um ajuste ou solução
das controvérsias ou situações que
.possam levar a uma perturbação
da paz;

Article 1 The Purposes or the
United Nations are:
1. To maintain Internatíonal peace
and security, and to that end: to take
eífectíve collectíve measures for the
prevention and remova1 of threats to
the pe2,CG, and for the suppressíon of
acts -of aggression or other breaches
of the peace, and to brtng about by
peaceful means, and in conformity
with the prtncíples of juettce and
ínternational law, adjustment or setblement of Internatíonal disputes or
situations which míght lead to a
breach of the peace;
2. To develop friendly, relatlons
among natlons based on respect for
the prtnciple of equal rlgnta and selfdetermínatíon of peoples. and to take
otfier approprrate measures to strengthen universal peace:

2. Desenvolver relações amistosas
entre as nações, baseadas no. respeito
ao princípio de igualdade de direitos
e de autodeterminação dos povos, e
tomar outras medidas apropriadas ao
fortalecimento da paz universal;

3:· Conseguir uma cooperação intern-cíonaí para resolver os problemas
tnteinactonets de caráter econômico,
social, cultural ou humanitário. e
para promover e estimular
respeito
aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais para todos SE;m distinção de raça, sexo, língua ou religião; e

3. To' achíeve international COOp8ration in solvtng internattonal problems of an eccnomtc. social, cultural,
OI
numanítarran cnaracter. and in
'promottng and encouragtng respect
for human rights and rcr fundamental treedoms for 0,11 wíthout distínction as to race, sex, Ianguage, ar
religton; and

4. Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para. a
consecução dêsses objetives comuns.
Artigo 2. A Organização e seus
membros, para a realízaçã., dos pro-

4. To be a center for harmonízing
the actíons of natíons in the attaínmerrtiof these common ends ,
Article 2. The Organízatíon and
its Members, in pursuí: or the Pur-

°
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pósítoa mencionados no art. 1, agirão
de acôrdo com os seguintes Princípios:

EXECUTIVO

poses stated in Artdcle 1, shall acj
in accordance with the fol1owing
'Prínciples ,

1. A Organização é baseada no principio da igualdade soberana de todos

os seus Membros.

1. The Organízation is based on the
prmcíple of che sovereígn equality of
a11 its Members .

2. Todos os membros, a ttm de 8.,'3segurarem para todos em geral os
direitos e vantagens resultantes de

2. All Members, in arder. to ensure
to all cf them the rlghts and benerít,
resultíng rrom membershíp. shall rut ..

sus, qualidad,' de membros,deveráo

fil in good faiththe oblígatíons assu,
med, by bhem in acbordance wíth the

cumprrr de boa fé as obrigações por
êles assumidas de acôrdo com a pre-

present Oharter .

sente Carta.

3. Todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por .neíos pacíficos. de modo
que não sejam ameaçadas a paz, a
segurança e a justiça lntcrnacíonaís.

3. AlI Mernbers shall settle their
Internatdonal diseputes by peacefuj
means in' such a manner that international peace and securtty. and jus~
tice, ai-e not endangered .'

4. Todos os membros deverão evitar em suas reieco.. internacionais,
a ameaça ou o uso da fôrça contra
a tntegrtdade territorial ou a independência política de qualquer ESR
tado. ou qualquer outra ação incompatível com os propósitos das Nações
Unidas.

4. AlI Members shall retraín in
their ínternatãonal relatlons from the
threat 01' use of force agaínst the
terrttomal integrity ar politdcal índc,
pendence of any state. ar in any other
manncr' inconsistent withthe Purposes of the United Natdons .

5. Todos os membros darão às Na-

5. All Members shall give tha Uníted Natíons- every assistance in .any
action ít takes in accordance -with the
"present Charter. and -shall refrain
Irem gtvíng assistance to any state
agamst which the Uníted Nations is
taking prcventíve ar enforcement
actdon.

ç5í-" uuídas tôda assístêncta em qualquer ação a que elas recorrerem de

acôrdo com a presente Carta. e se
absterão de dar auxílio 5 qualquer
E:::.t?do contra o qual as Nações Unidas agirem
modo preventivo ou
coercitivo.
6. A Organtsaçâo fará com que 'os
Estados que não são Membros das
Nações Unidas hajam de acôrdo com
êsses Prtncípíos em tudo' quanto rôr
necessário à manutenção da paz e da
segurarica internacionais.

7. Nenhum dispositivo da presente
Carta autorizará as Nações Unidas a
intervirem em assuntos que dependam
essencialmente da jurisdição interna
de qualquer Estado, ou obrigará os
membros a submeterem tais assuntos
a uma solução, nos têrmos da presente Carta: êste princípio, porém, não
prejudicará a aplicação das medidas'
coercitivas constantes do Capítulo VII.

6. 'l'he

Organization shall ensure

that .states whích are not Membars

of thé United Nations act in acóordance with these Prtncíples so tar
as may be necessary ror the maíntenance of intematíonal peace and
security.
7. Nothíng contaíned in the present
Charter ahall authoríze the United
Nations to intervene in matters
whích are essentially wtthín .the
domestic [urisdictíon of any state or
shall require the Members to submit
such matters to settlement under 'the
present Charter; but this princíple
shall. not prejudice vthe applíoation
of enforcement mensures under Chapter VI!.
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CAPíTULO Ir

CHAPTER Ir

nos ME:i.\.lBROS

MEMBERSHIP

,

A..rtigo 3. Os membros originais
-das Nações Unidas seráo os Estados
que, tenda participado da Conferência
dae 'Nações Unidas sôbre a Organizaçâo Internacional, realizada em São
Francisco, ou, tendo assinado previamente a Declaração das Nações Unidas, de 1 de janeiro de 194:;, assinarem
a presente Carta e a ratificarem, de
acôrdo com o art. 110~

Article 3. 'I'he original Members of
the Uníted Natíons shall be the statea
whích, havíng partícipated in the
Unítcd Natíons Oonference on International Organizatíon at San Francisco, 01' havíng prevíously signed the
Dcclaratíon by United Nàtíons of
.Ianuary 1, 1942, sígn the present
Oharter and raüfy ít in accordance
wíth Artácle 110 ~

Artigo 4. 1. A admissão como
Memhro dus Nações Unidas fica' aberta a tooos cs 'Estadas amantes da' paz
que aceitarem as obrigações contidas
na presente Carta e que, a. juízo da
Órganização, estiverem aptas e dispostas a" cumprir tais obrigações.

Artícle 4. 1. Membershíp in' the
Urúted Nations ts open to- all other
peace-Iovlng states whích accept the
oblígatícns containéd in the present
Charter and, in the judgment of the
Organizatíon, 2..reable and willing to
carry out~hese oblígatíons ,

2. A admissêc de qualquer dêsses
Estades como Membros das Nações
Unidas será efetuada por decisão da
I.! mbléta Geral, 'mediante recomendação do Conselho de Segurança.
Artigo '5. O Membro das Nações
Unidas. -ontra o qual tôr levada a
efeito ação· preventiva ou coercitiva
por parte do Conselho de Segurança
poderá ser suspenso do exercício dos
direitos e privilégios de membro pelá
Assembléia Geral, mediante recomen. dação do r-r:nselho' de Segurança. O
exercício dêsses dirp'"
e privilégios
poc:crá -or rr-vtabelecído pelo Conselho
de Segurança.

2. 'I'he admisslon cf anv such state
to membership in the United Nations

will be errecteo by a decísion. of the
General Assembly upon the recommendatlon or the Securttv oouncn.
Article 5. A Member of the United
Nations agnfnst whícb preventíve ar
enforcement actíon has been taken
by the Security Council may be suspcnded rrom the exercíse of the rtghts
and prívüeges or membershíp by the
General Assembly upon tbe recommendatíon .of the Security Counctl.
The exercíse or these rlghts and
prtvileges may be restoredby the Securtby Couneil.

temente 03 Princíplos contidos na presente Carta, poderá ser expulso da
Orcaulzacâo pela Assernbléla Geral
mediante recomendação do Conselho
de Segurança,

Article 6. A Member of the Uníted
Natdons whích has persistentlv víoIated the Principles contained in the
present Charter may be expelled
from the Orgarúzatâon by the General
Aseembly upon the recommendation
of the Sectirtty Oouncíl'.

CAPíTULO IrI

CHAPTER IH

ÓRGÃOS

nRGANS

Artigo 6.° O Membro das Nações
Ufürl8.s . que houver violado pereísten-

Artigo 7. 1. Ficam estabelecidos
como órgãos especíaís das Nações
Unidas: umd Assembléia Geral, um
Conselho de Segurança, um Conselho
Econômico e Social, um Conselho de
Tutela, uma Côrte Internacional de
Justiça e um Secretariado.

Artícle 7. 1. There are estabIÍshed
as the principal organs of the United
Nattons: a General Assembly, a Security Oouncíl.. an Economíc and 80·
cíal Council, a Trusteeship Oouncil,
an Internatdonal Court of -Iustdce,
and a Secretariat.
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2. Serão estabelecidos, de acôrdo

2. Sucn sunsicnarv crgans a.s rllay

com a presente Carta, os órgãos subsídiários considerados -de necessidade.

.be tound necessary may be established
in accordanca with the present
Oharter ,
Article 8. The United Natíons shaU

A...rtigo 8.° As Nações Unidas não
farão restrições quanto à elegibilidade

de homens, e mulheres destinados a
partácípar em qualquer, caráter, e em
ccndícêes de igu~'da.E)em seus órgãos
prmcípaís c subsidiários.
CAPíTULO IV
ASSEMBLÉIA GERAI

Composição

Artigo 9.

1. A Assembléia Geral.

812,'\) constituída p01' todos os Membras das Nações Unidas.

2. Cada Membro n8,0 deverá ter
mais de cinco representantes na Asscmblóía Geral.

vunooec e Atribuições
Artigo 10. A Aasembléía Geral pcd-rá discutir quaisquer questões ou

assuntos que estiverem dentro das finalidades da presente Carta ou que
se relacionarem com as atribuições e
funções de qualquer dos órgãos nela
previstos, e, cem exceção do estipulado no art. 12, poderá fazer recomendações aos Membros das 'Nacôes Uni- "
das ou ao Conselho de Segurança. ou
a êste e àqueles. conjuntamente, com
referência a qualquer daquelas questões ou assuntos.
Artigo 11. ,1. A Assembléia Geral
poderá considerar os principias gerais
de cooperação na manutenção da paz
e da Segurança Internacionais, inclusive os principias que disponham sôbre
o desarmamento e a regulamentação
dos armamentos, e poderá fazer re-.
comendaçôes relativas a tais principias aos membros ou ao Conselho de
Segurança, ou a êste e àqueles conjuntamente.
2. A' Assembléia Geral poderá discutir quaisquer questões relativas à
manutenção da paz e da segurança
internacionais, que a ela forem submetidas por qualquer Membro das
Nações Unidas, ou 'pelo Conselho de
Segurança, ou por um Estado que
não seja Membro das Nações Unidas,
de acôrdo com o artigo 35, parâgra-

place no restrtctions on the eligibility
of meu and women to. partácípate in
any capacity ano under condítíons of
equahty in its principal and subsidiary
organs.

CHAPTER IV
TEE GENBRliL ASSE1IIInLy

Compositfon

Arbícle 9.

1. The General Assembly shall consist oi a11 the Memoers

or the Uníteô Natíons .
2. E20ch Member 511a11 have not
more' than üve representativesfn the
General Assembly.
Fumcticns and Powers

Article 10. The General Àssembly
may discuss anv questíons ar any
matters witrrín the scope of the present Oharter 01' relatmg to the powers
and functions of any organs províded
for in the present Oharter. and. except
as provided in Article 12. may make
recommendatlona to the Members oil
the Umted Nations ar to the Securtty
oouncn ar to both cn any such questions ar rnatters ,
Article 11. "L The General!Assembly may -constder the general prtncipIes or oçoperation in the matntenance of international peace and
sectn'íty, including the prtnciples governing dísarmament. and the regulatíon of armaments. and may: make
recommendatdons with regurd to such
princtples to the Members ar to the
Security Council ar to both,
2. The General Àssembly may
discuss any questione relating to the

maíntenance of international peace
and security brought before ít by any
Member of the United. Natíons, or bY
the Security Oouncil, ar by a state
whích ís not a Member of the United
Nations in 'accordance with Article 35,
paragraph 2, and, except as' provided
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2.0, e, com exceção do que fica
estipulado no art. 12, poderá fazer
recomendações relativas a quaisquer
destas questões ao Estado ou Estados
interessados ou ao Conselho de Segurança ou a ambos. Qualquer destas
questões, para cuja solução fôr necessária uma ação, será submetida ao
Conselho de Segurança pela Assembléia Geral, antes ou depois da
discussão.
3. A Assembléia Geral poderá soücitar li atenção do Conselho de Segurança para situações que possam
cc__stituir ameaça à paz e à segurança
internacionais.

4. As atribuições da Assembléia Geral enumeradas neste artigo não limitarão a finalidade geral do art. 10.
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in Article 12, may make recommendations with regard to any such
questione to the state ar states concerned .or to the Security Councü ar
to both. Any such question on whtch
action is necessary shal1 be referred
to the Security Oouncil by the General Assembly either berore 01' after
discussion ,
3. The General Assembly may call
the attention of the Security Couneil
to situations whieh are Iikely to endanger internatdonal peac- and seéurity.
4. The powers of the General Assembly set forth in this Article shall
not Iímit the general scope of Ar~
tícle 10.

Artigo 12. 1. Enquanto o Conselho
de Segurança estiver exercendo, em
relação a qualquer controvérsia ou
situação, as funções que .lhes são
atribuídas' na presente Carta, a As~
sembléia Geral não fará nenhuma
recomendação a respeito dessa controvérsia ou situação, a, menos que
o Conselho de Segurança a solicite.
2. O Secretário Geral, 'com o consentimento do Conselho de Segurança, comunicará à 'Assembléia Geral,
em cada sessão. quaisquer .assuntos
relativos smanutenção da paz e da
segurança internacionais que estiverem' sendo tratador. pelo Conselho de
Segurança, e da mesma maneira dará
conhecimento de' tais assuntos à Assembléia Geral, ou aos Membros das
Nações Unidas se a Assembléia Geral
não estiver em 'sessão. 'logo que o
Conselho de Segurança terminar o
exame dos referidos 'assuntos.
Artigo 13. 1. A Assembléia Geral
iniciará estudos e fará recomendações,
destinados a:
a} promover cooperação internacional no terreno político e incentivar o
desenvolvimento progressivo do direito internacional e asua codificação;
b) promover cooperação ínternacion. nos terrenos econômico, social,
cultural, educacional
sanitário, e,
favorecer o pleno gôzo dos direitos'
humanos e das liberdades fundarrienà

Cal. de Leis -

VoL -

VIII

Artiele 12. 1. Whne the Security
Council Is exercising in respect of
any dispute ar situation the tunctíons
assigned to tt in the present Charter,
the General Assembly shall not make
any recommendation with regard to
that dispute ar situation unless the
Security 'Oouncil so requests ,
2. The Seoretary-General, with the
consent of the Securtty Council, shall
notãfy the General Aesembly "at each
sessíon of any matters relative to the
maintenance of international peace
and eecurtty which are beíng .dealt
with by the Security Councíl and
shall símilarly notify the General Assembly, or the 'Members or the Unlted
Natdons if the General Assembly is
not in" aesslon, immedíately the Se-:
curity Councíl ceeses to deal wíth
suoh matters .
Article 13. 1 ~ 'I'he General Assembly shal1 ínttiate studies and make
reoommendatdons for tne purpose of:
.a. promoting international cooperation in the political field and encouragtng the progressive development of
international taw and its codlfication:
b. prompting international cooperation in 'the economlc. social. cultural,
educatíonal, and health fields, and
assistdng in the realization of human
rtghts and fundamental freedoms for

!F.12
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taís, por parte de todos os povos, sem
distinção de raça, sexo, língua ou

all without distinction as to race, aex,
language, or religion.

religião.

2. As demais responsabilidades, funções e atribuições da Assembléia
Geral em relação aos assuntos mencionados no parágrafo 1 (b) acima,
estão enumeradas nos C a p i t li los
IX

2. The further responaibílities, fun;
ctdons, and powers of the General Assembly with resoect to matters mentioned in paragraph 1 (b) above are
set forth in Ohapterc IX and X.

e~.

Artigo 14:

A Assembléia Geral, su-

jeita aos dispositivos do art. XII,
poderá recomendar medidas para a
solução pacífica de qualquer situação,
qualquer que seja sua origem, que lhe
pareça prejudicial ao bem estar geral
ou às relações amistosas entre as
nações, inclusive em situações que resultem da violação dos dispositivos da

presente Carta que estabelecem os
Propósitos e Princípios das
Unidas.
Artigo 15.

Nações

1. A Assembléia Geral

receberá e examinará os relatórios
anuais e especiais do Conselho de Segurança. :ê:sses relatórios incluirão
uma relação das medidas que o Oon-'
selhó de Segurança tinha adotado ou
aplicado a fim de manter a paz e a
segurança Internacionais.
2. A Assembléia. Geral receberá e
examinará os relatórios dos outros
órgãos das Nações Unidas.
Artigo 16. A Assembléia Geral desempenhará, com relação ao sistema
internacional de tutela, as funções a
ela atribuídas nos Capítulos XII e
XIL'"inclusivc a aprovaçao de acordos
de tutela referentes às zonas não
designadas como estratégicas.
Artigo 17. 1. A Assembléia Geral
considerará e aprovará o orçamento
da Organização.
2. As despesas' de Organização serão custeadas pelos Membros, segundo
cotas fixadas-pela Assembléia Geral
~. A Assembléia Geral considerará
e aprovará quaisquer ajustes financeiros e orçamentários com as enti ~
dades espeeíallzadas, a que se refere
o art." 57, e examinará os orçamentos
.administrativos de tais instituições especializadas com o fim de lhes fazer
recomendações.

Artic1e 14. Subjet to the provisions of Article 12, the General Assembly may recommend measures for
the peacefuladjustment of any situation, regardless or orígtn, whích it
deems likely to ímpair the general
welfare ar Jrlendly relations among
nations, íncludíng síbuatíons resultlng
trem a víolatlon of the províslons of
the present Charter setting forth the
Purposes and Princíples of the Untted
Natdons ,
Artdcle 15. 1. The General Assembly shall receive and consíder armual
and special reports from. the Security
oouncn: these reporte shall include
and account of the measures that the
Security Council. has decíded upon ar
taken to maíntain ínternatíonal peace
and securtty.

2. The General Assembly shall receive and consider reporta from the
other organs cf the United Nationa.
Article 16. The General Assembly
shall perform such functions with
respect to the international trusteeshípvsystem as are assígned to it
under Chapters XII and XIII, including the appróval of the trusteeship
agreements for ereas -not designated
.as strategíc.

Article vi. 1. The General Assembly shall consider and approve the
budget of the Organízatlon .
2. The expenses of the Organiza tlon
shall be borne by the Members as
apportioned by the General Aesembly.
3. The GeneralAssembly shall consider and approve any financíal and
budgetary arrangements wíth specíaIízed agencies referred to in Artacle
57 and shall examine the administrative budgets of such specíalized agencies with .a . víew to makíng recommendations to the agencies concerned.
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Votação
Artigo 18. 1. Cada Membro da Assembléia Geral terá um voto.
2. As decisões da Assembléia Geral,
em questões importantes, serão tomadas por maioria de 2/3 dos membros
presentes e votantes. Essas questões
compreenderão: recomendações relativas. à manutenção da paz e da se':"
gurança internacionais, a -eleiçâo dos
membros não permanentes do Oonselho de Segurança, a eleição dos
membros do Conselho Econômico e
Social, a eleição dos membros do
Conselho de Tutela, de acôrdo com
o parágrafo 1 (c) do art. 86, a ad~
missão de novos Membros das Nações
Unidas, a suspensão dos direitos e
privilégios de membros, a expulsão
dos .Membros, questões referentes a.
funcionamento do sistema de tutela e
questões orçamentárias.
3. As decisões .sôbre outras questões, inclusive a determinação de categorias adicionais de assuntos a serem debatidos por uma maioria de
2/3,' serão tomadas por maioria dos
membros presentes e que votem.
Artigo 19. O Membro das Nações
Unidas que estiver em - atraso no
pagamento de sua contribuição' financeira à Organização não terá voto na
Assembléia Geral, se o total de suas
contribuições atrasadas igualar ou
exceder a soma das contribuições
correspondentes aos dois anos anteriores completos. A Assembléia Geral
poderá, entretanto, permitir que o referido Membro vote, se ficar provado
que a falta de' pagamento é devida
a condições independentes da, sua
vontade.
.

Processo
Artigo 20. A Assembléia Geral reunír-se-á em sessões anuais regulares
e' em sessões especiais exlgtdas pelas
circunstâncias. As sessões especiais
serão convocadas pelo Secretário Geral, a pedido do Conselho de Segurança ou da maioria dos Membros,
das Nações Unidas.
Artigo 21. A Assembléia Geral adotará suas regras de processo e elegerá
seu Presidente par.cada sessão.
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Voting
Article 18. 1. Each member ot the
General Assembly shall have cne vote.
2. Decísíons of the General Assembly ali important questíons shall be
made by a two-thirds majority of
the members . present and votíng .
'I'hese questdons shall ínclude: recommendations with respect to the maíntenance of internatlonal peace .and
securlty, the election of tha non-permanent juembers of the Securtty,
Counctl, the election oi the members
of the Trusteeship Oouncü In accordance with paragraph 1 (c) of Article
86, the admísslon of new Members to
the United Nations, the suspensíon of
the rights and privüeges of membership, the expulsion of Members, question relatlng to the operatdon of the
trusteeshíp system, and budgetary
questions.
3. Decíslons on other queattons, includlng the determínatíon of addi.tdonal categories of questiona to be
decíded by a two-thírds majority, shall
be made by a majortty of the members
present and votíng .
Article 19. A Member of the Untted
Natíons which ís in arrears in the
paymentof its fínancial contributions to the Organízatdon shall have
no vote in the General Assembly if
the amount of íts arreara equals ar
exceeds the amount of the eontrtbutions due from It for the precedíng
two full years , 'I'ne General Assembly
may, nevertheless, permit such a
Member to vote if it ís satisfied that
the fatlure to pay Is due to conditions
beyond the control ofthe Member.

Proceâure
Article 20. The General Aasembly
shall meet in regular annual scsstons
and in such speclal sessions as occasíon
may requíre , Specialsessions shall be
convoked by the Secretary-General at
the request of the Security Councll
ar of a majcrítv ot the Members of
the United Natdons.
Article 21. The General Assembly
shall adopt its own rules of proeedure.
It shall elect its Presldent for each
sessíon,
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Artigo 22.

A Assembléia Geral po-

derá estabelecer os órgãos subsldiàrios
que julgar necessários ao desempenho
de suas funções.

Article 22. The General Assembl;v'
may establish such subsidiary organa
as It dccms necessary for the. perfor~
mance of its functíona.
CHAPTER V

CAPíTULO V
CONSELHO DE SEGURANÇA

1. O Conselho de Se-

gurança será composto de 11 Membros
das Nações Unidas. A República da

China, a França, a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, o Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do
N arte e os Es-ados Unidos da América

serão membros permanentes do Conselho de

Segurança.

SECURITY. COUNCIL

Comqsceition:

Composição

Artigo 23.

rms

A Assembléia

.Geral elegerá seis outros Membros das
Nações Unidas para Membros não
permanentes d Conselho de 'Segu'rança, tendo especialmente em vista,
em primeiro lugar, a contribuição dos
Membros das' Nações Unidas' para a
manutenção da paz e da segurança
internacionais e para os outros prop6sitos da Organização, e também a
dktríbuição geográfica equftatíva..

Article 23. 1. The Security COlmei}
sha11 consíst of eleven Members - of
the United Natíons. The Republic ofChina, France, the Uníon of Sovíet
Socialist R e p u b 1 i c 5, the Uníted
Kíngdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Untted States
of Amerlca shall be permanent memcersror the Security Councll , The
General Assembly shall elect stx other .
Members of the United Nations to be
non-permanent members of .the Se. curity Oouncíl.. due regard beíng specíally paid, in the fírst instance to
the contríbutlon or Members of the
United Nàtions. to the maíntenance
of ínternatíonal. peace and securtty
and to the other purposes of the 01'- ,
ganízation, and also to equítable geographícal dístríbuíton.

2-. Os membros não permanentes do

Conselho de Segurança serão eleitos
por um período de 2. anos. Entretanto, na primeira eleição dos membros não permanentes, três deverão
ser _escolhidos pelo período de um ano.
Nenhum 'membro que termine seu
mandato poderá ser reeleito para o
período imediato.
3: Cada - membro do Conselho de
Segurança terá uxn representante.
Funções e Atribuições

Artigo 24. 1. A fim de assegurar
pronta e eficaz ação 'por parte das
Nações Unidas, seus membros conferem ao Conselho de -Segurança a
principal responsabilidade na manutenção da paz e da segurança internacionais, e concordam em que, np
cumprimento dos deveres impostos
por essa responsabilidade, o Conselho
de Segurança aja em nome dêles.
2. No cumprimento dêsses deveres,
o Conselho de Segurança agirá de
acôrdo com os Propósitos e Princípios das Nações Unidas'. As atribui-

2. 'The non-permanent members 01"
the Security Oouncil shall be elected
for a term or two years. In the first
election of the non-permanent membera, however, three shall be chosen
for a term of olle year. A retirlng
member shall not be eligible for
immedíate re-electton.

3. Each member of the Security
Oouncil shall have one representatdve.
Functions .and Powers

Article 24. 1. In arder to ensure
prompt and erretíve actlon by the
United Nations, tts Members conter
011 the Security Councíl primary responsíbüity for the maintenance of
ínternatíonal peace and securtty, and
agree that in carrying out tts duties
under this responsíbility .the Security
Council acts on their behalf.
2. In diecbarging these ctutics the
Security Councíl shall act in accordance with the Purposes and Prínciples of the uiited Natdons , The
specificpowers granted to the Se-
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çôes específicas do Conselho de Segurança para" o cumprimento desses
deveres estão enumeradas nos Capítulos VI, VII, VIII e XII.
3. O Conselho de Segurança submeterá relatórios anuais e, quando necessário, especiais à Assembléia Geral
pará.sua consideração.
Artigo 25. Os Membros das Nações
Unidas concordam em aceitar 'e executar as decisões do Conselho de Segurança, de acôrdo com a presente
Carta.
Artigo 26. A fim de promover o
estabelecimento e a manutençâc cda
paz e da segurança ínternactonais.
desviando para armamentos o menos
possível dos recursos humanos "l econômicos do mundo, ~ o Conselho de
Segurança terá o encargo de formular,
com a assistência da -Comissão de
Estado Maior, a quese rerçre o art. 47,
os planos, a serem: submetidos aos
Membros' das Nações Unidas, para o
estabelecimento dê um _ sistema de
regulamentação dos armamentos.

Votação

Artigo 27. 1. Cada membro do
Conselho de Segurança terá um voto'.
2. As decisões do Conselho de Segurança, em questões processuais,
se1'5,0 tomadas por um voto afirmativo
de sete membros.
3. As decisões 0.0 Conselho de Segurança, em todos os outros assuntos,
serão tomadas por um voto afirmativo
dos sete membros inclusive os votos
de todos os membros permanentes.
ficando estabelecido que, nas decísóes
previstas no Capítulo VI e no -perágrafo 3 de art. 52, aquêle que fôr
parte em uma controvérsia se absterá,
de votar.
Artigo 28. 1. O Conselho de Segurança será organizado de maneira
que possa Iuncíonar continuamente.'
Cada membro do Conselho de segurança será, para tal fim. em todos
os momentos, representado na sede
da Organízaçâo,

2. O Conselho de Segurança terá
reuniões periódicas, nas quais cada um
de seus membros poderá, se assim o
desejar, ser representado por um
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curítv. Counctl for the díscharge of
these duties are laíd down in Ohapters
VI, VII, VIII, and XII.

3. The Security Councll shaIl submit annual and, when necessary,
speclal reporte to the General Assembly for its eonsíderatdon,
Artícle 25. The Members ot the
United Natdons agree to accept and
carry out the decísíons of the Security Council in accordance with the
present Charter.
Article 26. In arder' to' promote
the establishment and maintenance
or international peace and securtty
with the least diversion for armamenta of the world's human and
economlc resources, the Securtty
Counctl shall be responsíble for formulatíng, with the assistance of the
Military 'Staff Committee referred to
in Article 47, plans to be submitted .
to the Mcmbers of the United Natdons
for the establishment of a system for
the regulation of armaments,
Voting

Article 27. 1. Each member of the
Security Counctl shall have one vote.
2. Decísíona of bhe Securtty Councíl on - procedural matters shall be
made by an arrtrmatíve "vote of seven
members.
3. Declsions oi the Security Council on all-other matters shall be made
by an affirmative vote of seven
members íncludlng the concurrtng
votes of the permanent members ;
provided that, in decisions under
Ohaoter VI and under paragraph 3
of Ârticle
a party to a dispute
shall abstain fram voting ,

52,

ArticIe 23. 1. The Security Council
shall be 150 organízed as to be able to
function continuously. Each member
of the Securitv Council shall for thts
purpose be represented at a11 times
at the seat of the Organízatíon .
2. The Security Council shall hold
perlodíc meetinga at whích each of íts

mêmbers may, if it 150 desires, be
represented bY a mernber of the go-
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membro ao govêrno ou por outro representante especialmente designado.
3. O Oonselhc de Segurança poderá
reunir-se em outros lugares, fora da'
sede da Organização, '8 que, a seu
juízo, possam facilitar o seu trabalho.
Artigo 29. O Conselho de Segurança poderá estabelecer órgâcn subsldíà-

rios. que julgar necessários para o
desempenho de suas funções
Artigo 30. O Conselho de Segurança adotará seu próprio regulamento
interno, que incluirá o método de
escolha de seu Presidente.
Artigo 31. Qualquer Membro cdas
Nações Unidas, que não tôr membro
do Conselho de Segurança, poderá
participar, sem direito a voto, na
discussão de qualquer questão submetdda-ao Conselho de Segurança, sempre que êste considere que os interêsses do referido membro estão especialmente em Jõgo.
Artigo 32. Qualquer Membro _das
Nações Unidas que não fôr membro
do Conselho de Segurança, ou qualquer Estado que não fôr Membra das
Nações Unidas será convidado, desde
que seja parte em uma controvérsia
submetida ao Conselho de Segurança,
a participar, sem veto, -na discussão
dessa controvérsia. O Conselho de Segurança determinará as condições que
lhe parecerem justas, para a participação de um Estado que não fôr Membr das Nações Unidas.

EXECUTIVO

vernment -01' by some other special1y
designated representativa.
3. The Security Council may hold
rneetings at such plaçes other than
the seat of the Orgamaation as in
its judgment will beat facilitate its
work.
Article 29. 'I'he Securtty oouncn
may establish such subsídlary organs
as ít deems necessary for the performance of its functions ,
Article 30.: The Securtty Council
sha11 adopt íts own rules of precedure, includlng the.' method of selecting its President ,
Article 31. Any Member of the
United Nations which is not a membel' of the Security Council may participate, wtthout vote, in the díscusston af any question brought before
the Security Council whenever j:.h~
latter considera that the interests or
that Member are specially affected.
Article 32. ~ Any Member of the
Uníted Nations which ís not a membel' of the Security' Council 01' auy
state which is not a Member ot th~
United Natdons, if it' is a partv to a
dispute under consíderation by the
Security Councll, shall be Invited to
patticipate,' wlthout, vote, in the díscussíon relating to the dispute. The
Security Council shall lay down suco
condíttons as it deems just for the
particípation of a state wbích is not
a Member of the United Natícns.
CHAPTER VI

CAPíTULO VI
SOLUÇ$.O PAciFICA DE CONTROVÉRSIAS

Artigo 33, 1. As .partes em uma
controvérsia; .que 'possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança
internacionais, procurarão, antes de
tudo, chegar "l uma solução por negociação, inquérito, mediação, conctliaçâo, arbítragem.. solução [udícial
recurso a entidades ou acordos regionais, ou a qualquer outro mele
pacífico à sua escolha.
2. O Conselho de Segurança convidará, quando julgar necessário,· as referidas partes, a resolver, por teis
meios, suas controvérsias.
Artigo 34. O Conselho de sesurança poderá investigar sôbre qual-

PACIFIC

SETTEM~NT

or

DISPUTES

Article 33.' 1. The partées to any
dispute, the continuance .oí whích is
likely to endanger the maíntenance
of international peace and securtty,
shall, first of all, seek a solution by
negctiatlon, enquiry, mediation, conciliatíon, arbitration. judicial settlement, resort to regional agencies 01'
arrangements, 01' other peaceful means
of their own choíce .
2. The Becurtty Council shall, when
It -deems necessary, call upon the
partdes to settle their dispute by such
means.
A"rticle 34-. The Security Councll
may investigate any dispute, ar any
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quer controvérsia ou situação suscetível de provocar atritos entre as Nações ou dar origem a uma controvérsia, a fim de determinar se 'a continuação de tal controvérsia ou situação
pode constituir ameaça à manutenção
da paz e da segurança internacionais.
Artigo 35. 1. Qualquer Membro das
Nações Unidas poderá solicitar a atenção do .Conselho 'de Segurança ou da
Assembléia Geral, para qualquer controvérsia, ou qualquer situação, da
natureza das que se acham previstas
no art. 34.
2.- Um Estado que não fôr Membro
das Nações Unidas poderá solicitar a
atenção do Conselho de Segurança
ou da Assembléia Geral, 'para qualquer controvérsia em que seja parte,
urna vez que aceite, previamente, em
relação a essa controvérsia, as obrigações de solução pacífica previstas
na presente Carta.
3. Os atos da Assembléia Geral, a
respeito dos assuntos submetidos à
sua atenção, de acôrdo com êste artigo. serão sujeitos aos dispositivos dos.
artigos 11 e 12.
Artigo 36. 1. O Conselho de Segurança poderá, em qualquer fase de
uma controvérsia da natureza a que
se refere o art. 33, ou de uma situação
de natureza semelhante, recomendar
procedimentos ou métodos de solucâc
apropriados.
2. O Conselho de Segurança deverá
tomar em coneíderacão quaisquer
procedimentos para a solução de uma
controvérsia, que já tenham sido
adotados pelas part-a.
3. Ao fazer recomendacões. de acôrdo com êste artigo, o Conselho de
Segurança deverá tomar em consíderação que as controvérsias de caráter
jurídico devem. em regra geral, ser
submetidas pelas partes à Côrte Internacional de .Juetioa. de acôrdo com
os dispositivos do Estatuto da oõrte.
Artigo 37. 1. No caso em que as
partes em controvérsia da natureza a
que se refere o-artigo 33 não conseguirem resolvê-la pelos meios indicados no mesmo artigo deverão submetê-la ao Conselho de Segurança.
2. O Conselho de Segurança; caso
julgue que a continuação dessa con-
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situation whích might lead to international friction .ar gíve rtse to a
dispute, in arder to determine whether
the continuance of the dispute 01'
situation ís likely to endanger the
maíntenance of international peace
and seeurity.
Article 35. 1. Any Member of the
Uuited Nations may bríng any
dispute, 01' any situation of .the nature
referred to in Article 34, to the attention of the Becurtty Council ar
of the General Assembly.
2. A state which is not a Member
of the United .Nations may brmgito
the attention of the eecurttv Oouncil
01' of the General Assembly
any
dispute to which it is a party If It
aeeepts in advance, for the purposes
of the dispute, the oblígations of
pacífíc settlement provided in the
present Charter .
3. The· proceedíngs of the General
Assembly in respect of matters
brought to Its attention under this
Article 'wlll be 'subj ect to the provisíons of Artdcles 11 and 12.
Article 36. 1. The Security Oouncil. may, at any stage of a dispute
of thenature referred to in Article
33 ar of a situation of like nature,
recommend appropriate procedures ar
methods of adjustment ,

o

2. The Security Oouncü should take
into consíderatfon any procedures for
the settlement of the dispute whích
have already been adopted by the
parties.
3. In making recommendatdons under this Artic1e the Securtty Councü
should also take tntc consíderatdons
that legal disputes should as a general
rule be referred by the partíes to
the International COUl't of Justice in
accordance with the provisions of the
statute of the Court.
Article 37. 1. Should the parbíes
to a dispute of the nature referred
to in ArticIe33 faü to settle It by
the means índícated in that Art!ele,
they shall reter it to the Securtty
Council.
2. If the Securttv Council deems
that the contlnuance of the dispute
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trovérsía poderá realmente constituir
Ui,..", ameaça à manutenção da paz e
da segurança internacionais, decidirá
sôbre a conveniência de agir de acôrdo com o artigo 36 ou recomendar
as condições que lhe parecerem apropriadas à sua solução.

ts in fact likely to endanger the
-maíntenance of ínternatíonal peacs
and security, it shall decide whether
te take ection under Artic1e 36 or to
recommend such terms of settlement
as it may consíder ápproprfate.

Artigo 38. Sem prejuízo dosdispositivos dos artigos 33 a 37, o Conselho

Article 38. Without prejudice to
the provisions of Articles 33 to 37,
the Security Council may, if all theparties to any dispute se request,
make recommendatíons to the parbíes
with a view toa pacifie settlement
of the dispute.

de Segurança ,poderá, se tôdas as-.
partes em uma controvérsia assim o
solicitarem, fazer ~ recomendações às
partes, tendo em vista uma solução
pacífica da controvérsia.
CAPíTULO VII
AÇÃO RELATIVA A AMEAÇAS A PAZ, RUPTURA

DA PAZ E ATOS DE AGRESSÃO

Artigo 39. O Conselho .de seçurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz
ou ato de agressão, e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de acôrdo com os
artigos 41 e 42, a fim de manter ou
restabelecer a paz e a segurança. internacionais',
Artigo 40. A fim de evitar que a
situação se agrave, o Conselho de Segurança poderá, antes de fazer as
recomendações ou decidir a respeito
das medidas previstas no art. 39,
convidar as partes interessadas que
aceitem as medidas provísórlas que
lhe .pareçam necessártas ou aconselháveis. Tais medidas provisórias não
prejudicarão os direitos cu pretensões,
nem a situação, das partes Interessadas, O Conselho de Segurança tomará
devida nota do não ~ cumprimento
dessas medidas,
Artigo 41. O Conselho de Segurança decidirá sôbre as medidas que, sem
envolver o emprêgo de fôrças armadas deverão ser tomadas para tornar
efetivas suas decisões, e poderá convidar os Membros das Nações Unidas
a, aplicarem tais medidas. Estas poderão Incluir a .Interrupçâo completa
ou parcial das relações econômicas,
dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos, "Ou de outra
qualquer espécie, e o rompimento das
relações diplomáticas .

CHAPTER VII
ACTIONS WITH RESPECT TO TI-IREATS TO
,!HE PEACE, EREACHES CF THE PEACE, ANn
ACTS OF AGGRESSION

Article 39. 'I'he Security Oouncíj
shall determine the existence of any
threat to the peace,. breach of the
peace, ar act of aggression and shall
make recomendatíons, ar decide what
measures shall be taken in accordancs
with Articles 41 and 42, to. maintain
OI' 'restare ínternational peace anel,
securtty.
Artdcle 40. In arder to prevent an
aggravatdon of the eítuatton, thc S8curtty Counctl may, before making
the recommendatíons ar deciding upon
the measures provided for "in Art.ícle
3~, cal] upon the parties concerned
to comply with such proviaional measuz'ea as Ittdeems necessarv ar desírable. Such provisional measures shall
be without prejudíce to thevrtghts,
claims,or posttlon 'of the partias CCl1cerned. The Securtty Counctl 8;0.8.-11
duly take account of Jadlure to comply
with such provisional measures ,
Article 41, The Security Councíl
may decide what measures not ínvolving the use or armed force are to
be employed to give effect to Its
decísions, and ít may call upon the
Members of the United Natdons to
apply such measures. These' may include complete ar partdal. ínterruptíon
of economic relations and of rail. sea.
aír. postal, telegraphíc, radío, anel
other means of communication, .and
the severance of diplomatic relatlons.
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Artigo 42. No caso do Conselho de
segurança considerar que as medidas
previstas no art. 41 seriam. ou demonstraram que são inadequadas, poderá levar a efeito, por meio. de fôrças
aéreas, navais ou terrestres, a ação que
julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança ínternacionais. Tal ação poderá compreender demonstrações, bloqueios e outras
operações, por parte das fôrças -aéreas,
navais ou terrestres dos Membros das
;Nações Unidas.
Artigo 43. 1.. Todos os Membros
das Nações Unidas, a fim de contrfbuír para a manutenção da paz e da
segurança internacionais, se comprometem a proporcionar ao Conselho
de Segurança, a seu pedido e de conformidade com acôrdo ou acordos especiais, fôrças armadas; asststêncta e
facilidades, inclusive direitos de passagem, necessários à manutenção 'da
paz e da segurança internacionais.
:lo Tal acôrdo ou tais acordos determinarão o número e· tipo das fôrças, seu grau ".l.de preparação e sua
localização geral, bem come a' natureza das facilidades. e' da assistência
a serem proporcionadas.
3. O acôrdo ou acordos serão ne"gociados o .•iais cedo possível. por
iniciativa do Conselho de Segurança.
Serão concluídos entre o Conselho de
Segurança e Membros da Organízaçâc
ou entre o Conselho de Segurança e
grupos de Membros, e submetidos à
ratificação, P81.0S Estados signatários.
de conformidade com seus respectivos
. processos constltucíonaís ,
, Artigo 44:. Quando o Conselho de
Segurança decidir _ emprêgo de fôrça,
deverá, antes de solicitar a um Membro nêle não representado o fornecimento de fôrças armadas eIT' cumpri'mente das obrigações assumidas em
virtude do art. 43: convidar o referido
Membro, se êste assim o. desejar. a
participar das ceclsôes do Conselho
de Segurança relativas ao emprôgo de
contingentes das fôrças armadas' do
dito Membro.
Artigo 45. A fim de habilitar as
Nações Unidas a tomarem medidas
militares urgentes, :JS Membros das
Nações Unidas deverão manter, ime-
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Artíole 42. Should; the Security
Oouncil consider that meesures provided for in Article 41 would be ínadequate 01' have proved to be Inadequate,
It may take such actíon by air, sea,
01' land forces as may be necessarv
to maintain 01' restore ínternatdonal
peace and security. Such eetíon may
ínclude demonstrations, blockade, and
other operatíons by air, sea, or Iand
forces of Members of the United
Nations.
Article 43. 1. AlI Members of the
United Nations, in crder to contríbute
to the maíntenance of í;nternational
peace ánd security, undestake to make
available to the Securtty Council, on
Its calI and in accordance with a
specíal agreement ar agreements, ~r
med forces, assistance, anti facilíties,
íncluding rights of passage, necessary
for the purpose of maíntainíng ínternational peace ánd securttv .
2. Such agreement or agreements
shall govern the numbers and types
of forces, their degree of readmess
and general location, and the nature
of the facilities and assístance to ba
províded.
3. 'I'he agreement

ar agreemente
shall be negctiated as soon as 11o:O::5io1e
on the initiative of the Securtty council. They shall be concluded between
the Security Councü and Members 01'
between the Security Oouncil and
groups of Members . and shall be
subject to ratlficatíon by the stgnatory
states in aocordance with their r8Spective constitucional processes
Arttcle 44. When thc Security
Oounotl has decíded to use force it
shall, boiare callíng upon a Member
not represented on it to provídc armed
forces in Iulflllment of the obhgatíons "
assumed under Art.icle 43, irrvlte that
Member, if the Member so dcsírcs, to
partíclpate in the decísions of the Security Xtouncil concerning the employment of contíngents of that
Member's armed forces,
Artdcle 45. In order to enable the
United Nations to take urgent mflitary measures, Members shall hold
ímmediately avaílable .'national air-
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díatamente utilizáveis, contingentes
das fôrças aéreas nacionais para a
execução- combinada de uma ação
coercitiva internacional. A potência e
o grau de preparação dêsses contingentes, bem como os planos de ação
combinada serão determinados pelo
Oonserho jíe Segurança com a assistência da Comissão de Estado Maior,

dentro dos limites estabelecidos co
acôrdo ou acordos especiais a que se
refere o art. 43.
Artigo 46.

O Conselho de Seguran-

ça, -com a assistência da Comissão de
Estado Maior, fará planos cara a
aplicação das fôrças armadas.
Artigo 47. 1. Será estabelecida uma
Comissão de Estado Maior destinada
a orientar e assistir o Conselho de
Segurança, em tôdas as questões re~
Iatlvaa às exigências militares do
mesmo Conselho, para a manutenção
da paz e da segurança internacionais.
utilização e comando das fôrças colocadas à' sua disposição, regulamen-'
taçãc- de' armamentos e possível, desarmamento.
,2. A Oomíssâo de Estado 'Maior
será composta dos Chefes de Estado
"Maior, dos' Membros Permanentes do
Conselho de' Segurança ou de sem:
representantes. Todo Membro das
Nações Unidas que não estiver permanentemente .reoresentado na Comissão será por esta cónvldado a
tomar parte nos seus trabalhos. sempre 'que a sua particípaçâo fôr necessáría 8.0 eficiente curnprírnento das
responsabilidades da Comissão.
3. A Comissão de Estado Maior será
responsável, sob a autoridade <ia.Conselho de Segurança, pela dtreçâo es.tratéglca de tôdas as fôrças armadas
postas à disposição do dito Conselho.
As questões relativas ao comando
dessas fôrças serão resolvidas ulteriormerite.
4. A Comissão de Estado' Maior, com
autorização do Conselho de Segurança e depois de consuttar os organismos regionais adequados, poderá estabelecer sob-comissões regionais.
Artigo 48, 1. A ação necessária
ao cumprimento das decisões do Conselho de Segurança para manutenção
da paz e da segurança internacionais

EXECUTIVO

force contingente for combíned inter_
national enforcement actíon , The
strength and degree of readiness or
these contdngents and plans for theír
oombined action shall be determined.
withín the limite laíd down in, the
specíal agreement ar agreements referred to in Article 4:=!, by the
curity Council with the assistancé of
the Military starr Oommlttee ,

Se:

Article 46. Plana for the appliea;
tion of armed force shall be made by
the Security Council with the aesist..
ance of the Military Staff Oommítta
Artícle -47, 1. There shall be established a MÚitary Staff Committee
to advise and assist the Security
councn ou. all questions relating to'
the Securtty ' Council's military requírements for the maintenance or
Internatíonal peace and security, the
employment .and command of forces
placed at its disposal.. the refulation
OI armaments, and .possible dísarmament ,
2. 'I'he Military Staff Committee
shall consíst of the Ohtets of Staff
of the permanent members. of the
Securíty Council ar theír representatives. Any Member of the Uníted
Natíons not permanentlv represented
on the Committec shall be invited
by "the Commíttee to be assocíated
with it when the efficient discharae
of the Oommíttee's responsibtlities
requíres the particípation of that
Member in its work.
3, The Milita:ry Btaff Oommittee
shall be resnonsíble under the Securtty Council for the strategíc dírectíon of anv armed forces placed at
the dísposal of the Securttv Council.
Questions relatíng to the oommand of
such forces shall be worked out
subsequently .
4, 'I'he Military Staff Committee,
with the authortzation.of the Becurítv
Council and after consultation wíth
appropriate regional agencies mav
establísh regional -aubcornmtttees ,
Article 48. 1, The action requtred
to carry out the declstons of the Security Council for the maíntenance or
international peace and securtty shall
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Artigo 49. Os Membros das Nações
Unidas prestar-ce-ão assistência mútua para a execução das medidas determinadas pelo Conselho de Segurança.

be taken by ali the Membera of tua,
United Nations .or by some of them,
as the Securtty Council may determine.
2. Such decisions sha11 be carríed
out by the Members of the Uníted
Nations directly and through thelr
action in the appropriate Internatfonal agencies of whích they are
members.
-Article 49. The Members of the
Uníted Natdcns shall join in aífordíng
mutual assistance in carrying out the
measures decíded uponby the Security Counc11.

Artigo 50. No caso de serem tomadas medidas preventivas ou coercitivas
contra um Estado pelo Conselho de
Segurança, qualquer outro Estado,
Membro ou não das Nações Unidas,
que se sinta em presença de problemas
especiais de natureza econômica, resultantes da execução- daquelas medidas, terá o direito de consultar o
Conselho de Segurança a respeito da .
scluçâo de tais problemas.

Article 50. Il preventive ar enrorcement measurec against any state are
taken bv the Security Council, any
other state, whether a Member of the
United Natíons or not, whfch rtncs
itself confronted with special economic problema arísing from -the
carryíng out of those measures shall
have the right to consult the Security
Council wíth regard to a solution ot
those problema.

Artigo 51. Nada na presente Carta
prejudicará o direito inerente de legitima defesa individual ou coletiva,
no caso de ocorre. um ataque armado
contra um Membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança
tenha tornado as medidas necessárias
para a manutenção da. paz e da segurança internacionais. As medidas
tomadas pelos Membros no exercício
dêsse direito de Iegftima defesa serão
comunicadas imediatamente ao Conselho de Segurunç e não deverão,
de medo algum. atingir a autoridade
e a responsabilidade· que a presente
Carta. atribui ao Conselho para levar
a efeito. em qualquer tempo. a ação
que julgar necessária à manutenção
ou ao restabelecimento da .paz e da
-segurança internacionais.

Article 51. Nothing in the preseru
Charter sha11 Impaír the ínherent
ríght of individual or collective eerrdefense if an armed attack occurs
agaínst a- Member of the United Natíons, until the Security Council has
talcen the measures necessary to
maintain international peace and security. Measures taken by Members
in the exercíse of chls ríght of eerrdefense shall be immecliately raported
to the Security Councíl and shall not
in any wev aífect the authortty and
responsibíliby of the Security Council
under the present Oharter to take at
an time such actíon as it deems necessary in arder to maintaín ar restare international peace "and securlty.

será levada a efeito por todos os
Mémbrbs das Nações Unidas ou por
alguns dêles, conforme seja determtnado pelo Conselho de Segurança.
2. Essas decisões serão executadas
pelos Membros das Nações Unidas diretamente, e; pai seu intermédio, nos
organismos internacionais apropriados, de que façam parte .:

CAPíTULO VIII

C:HAPTER VIII

ACORDOS REGIONAIS

REGIONAL ARRANGE!I'IENTS

Artigo 52. 1. Nada na presente'
Carta impede a existência de. acordos ou de entidades reglonaís, destinadas a tratar dos assuntos relativos
à manutenção da paz e da segurança
internacionais que forem suscetíveis

Article 52. 1. Nothing in 'the present Charter precludes the exístence
of regional arrangements ar agencies
for dealing with such matters relatlng
to the matntenãnce of ínternatdonal
peace and seturity as are appropriate
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de uma ação regional, desde que tais
acordos ou entidades regionais e suas
atividades sejam compatíveis com os
Propósitos e Princípios das Nações
Unidas.

2. Os Membros das Nações Unidas,
que forem parte em tais acordos ou'
que constituírem tais entidades, em":
pregarão todos' os esforços :-"T2- chegar a uma solução pacífica. das controvérsias locais 'por meio cesses acordos e entidades regionais, antes de as
submeter ao Conselho de Segurança.
3. O Conselho de Segurança estimulará o desenvolvimento da solução
pacífica de controvérsias locais mediante os retendo. acordos JU entidades regionais, por iniciativa dos Estados ínteressadoa OU· a instâncias do
próprio Cónselho de Segurança.
4. f:ste artigo não prejudica - de .
modo algum a aplicação dos, artigos
34 e 35.

Artigo 53. 1. O Conselho de Segurança' utilizará, quando fôr o' caso,
tais acordos e entidades -regionais para
uma ação coercitiva sob a sua própria
autoridade. Nenhuma ação coercitiva
será, no entanto, levada a efeito de
conformidade com acordos ou entidades regionais sem autorízaçãc do Conselho de Segurança, 'com exceção das
medidas contra um Estado inimigo,
como está definido no parágrafo 2
dêste .artígo, que forem determinadas
em oonsccüênc.; do art. 107 ou em
acordos regionais destinados
impedir a renovação de uma política agressiva por parte, de qualquer dêsses Estados, até o momento em que a organização possa, a pedido dos Governos interessados, ser incumbida de impedfr tôda nova. agressão' por parte
de tal Estado.
2. O têrmo Estado inimigo. usado
no parágrafo 1 dêste artigo, aplica-se
a qualquer Estadc -o. durante a Segunda Guerra Mundial, foi inimigo
.de qualquer signatário da presente
. Carta.
Artigo"54. O Conselho de Segurança será sempre informado de tôda
ação compreendida ou projetada de
conformidade com
acordos ou en-
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for regional actíon, provided tlÍat
such arrangementa ar agencies alld
theír activities are consistent with the
Purposes and Príncíples of the United
Nations.
2. The Members of the United Nattons entermg into such arrangements
01' constdtutlng such agencies shall
make every crrort to achieve pacifie
settlement of local disputes through
such regional arrengements 01' by suoh
regional agencies beíore referring
them to the Security CouncU.
\
3. 'I'he Security Council sha11 eucou the development of pactüc settlement of local disputes through such
regional arrangements ar by such regional agencies either on the ínítíative
of the states concerned ar by reference from the Security councn.
4. This Artic1e in no way ímpaírs
the applícatdon or Artdcles 31. and 35.
Article 53. 1. The Security Counctl shall, where approprtate, utilize
such regional arrangements ar agencies for enforcement actdon under íts
authortty. But- no enforcement actíon
shall be taken under regional arrengements ar by regional agencies
without the authorfzatíon of the Security Oouncil. wích the exccptíon nr
measures agaínst any enemy state. as
defined in paragraph 2 of this Artícle,
províded for pursuant to Article 107
ar in regional arrengements directed
agaínst renewal of aggressíve policy
on the part of any such etete.. untdl
such time as the Organiza üon- may,
on request of the Governments coneerned, be charged with the responsibility for preventlng turther aggresston by such a state.
2. The term enemytstate as usen
in paragraph 1 of thís Artícle applíes

to any state whtch durtng the Second
World War has beenvan enemy of
any slgnatory of the present Oharter .
Article 54. The Securtty .oouncn
shall at alI times be kept fully informed of acttvttíes undertaken 01' in
contemplatdon under regional arran-
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gemente ar by regional agencies for
the inaintenance or- ínternatíonal
peace and security.

tidades regionais para a manutenção
da paz e da segurança internacionais.

CAPíTULO IX

CHAPTER IX

roOPERAÇÃo ECONÔMICA E SOCIAL
INTERNACIONAL

:lNTERNATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL
COOPERATION

Artigo 55. Oon: o fim de criar condíções de estabilidade e bem estar,
necessárias às relações pacificas e
amistosas entre as Naçôes,baseadas
no respeito ao principio da igualdade
de direitos e da auto-determinação
dos povos, as Nações Unidas favorecerão:
a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e conc'tcões :_~J progresso
e desenvolvimento econômico e social;

Article 55. With a víew to the
creatíon or conditions of stabfltty and
well-beíng which are necessary for
peaceful and fl'iendly relations among
natdons based on respect for the prtnciple of equal rlghts and self-determínatíon ofpeoples, theUnited Natíons shall promete:
a. higher standards of Iívíng, f'ull
employment, and condítíons of economia and - socialprogress and development ;
b , solutlons of .internatíonal economíc, social, health, and related problems: and international cultural and
educational cooperation; and
c. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental rreedoms for all wlthout distinction as to race, sex, Ianguage, 01'
religton,

b) a solução dos problemas inter.nacionais eoonôndcos, sociais, santtários e conexos; 'a cooperação Internacional, de- caráter cultural e educacional; ec) o respeito universal eefetivo dos
direitos do homem e das-liberdades
-fundamentais para todos. sem dlstinção de raça, sexo, língua ou religião.
Artigo 56. Para realização dos propósttos enumerados no artigo 55, todos
os Membros da Organização se comprometem a. agir em cooperação com
esta, em conjunto ou separadamente.
Artigo' 57. 1. As várias entidades
especializadas, criadas por acordos
íntergovernamentaís e com amplas
responsabilidades internacionais, -definidas em seus instrumentos básicos,
nos campos econômico, social. cultural, educacional, sanitário e conexos,
serão vinculadas às Nações trntêes, de
conformidade com as dísposíçôes do

artdgc 63.
2. Tais entidades assim vinculadas

às Nações Unidas, serão designadas,
daqui em diante, como entidades especializadas.
Artigo 58. A Organização fará recomendações para coordenação dos
programas e atividade das entidades
especializadas.
Artigo 59. A Organização, quando
julgar conveniente, iniciará negociações entre os Estados interessados

o

Article

56.

All "Members

pledge

themselves to talce jomt and separate -actton in cooperatlon with the
Organtzatíon for the achievement of
the purposes set forth in Article 55.
Article 57. 1. The various epecla-:
lized agendes, established by 'intergovernmental agreement and havíng wíde ínternatlonal responsíbílities,
as deflned in their basíc ínstruments.
in economíc, social, cultural, educational, health, and related fields, shall
be brought into relationship with the
United Nations in accordance with
the provislons of Article 63.
2. Such agencies thus brought Into
relationship wíth the Uníted Nations
are hereínafter "referred to as specíalized agencies.
Article 58. The Organízation shall
make recommendations ror the coordínation óf the policies and activities
of 'the specialized agencies.
Article 59. The Organizatlon shall,
where appropriate, tnitíate negotiations among the states concerned for
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rara criação de novas entidades esreclahzadas que forem necessãrías ao
cumprimento dos propósitos enumeraias no artigo 55. ,
Artigo 60.

A Assembléia Geral e.

sob a sua autoridade, o Conselho Econômico e Social, que dispõe, para esse
efeito, da competência que lhe. é atrtbuída no Capítulo X, são incumbidos
de exercer as funções da Organízaçâo
estipuladas no presente capítulo.

the creatíon of any new speCiaUzed
agencies required· fath accomplísji;
ment of the purposes set forth in
Article 55.
Article 60. Responsíbility for the
díscharge of the runcttons of the Organizatíon set forth in this Ohapter
ahall be vested in the General Assem,
bly and, under the authority of the
General Assembly, in the Economic
and SocialCouncil, which shall have
for this purpose the powers set forth
in Chapter X.

CAPíTULO X

CHAPTER X

CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL

THE ECONOMIC AND SOCIAL. COUNCIL

Composição

Artigo 61. 1. O Conselho Econômico e Social será composto, de dezoito
Membros das Nações Unidas eleitos
pela Assembléia GNul.
2.., De acôrdo com os dispositivos do
parágrafo 3.°, seis .membros oo Oon-

selho Econômico e Social serão eleitos
cada ano para um período de três
anos, podendo, ao terminar êsse prazo,
ser reeleitos para o período seguinte.
3. Na primeira eleição. serão escolhidos os dezoito membros do Conselho Econômico e Social. '0 mandato
de seis dêsses membros 'terminará no
fim de um ano, e de seis outros no
'fim de dois anos, de acôrdo com o
que fôr determinado pela Assembléia
Geral.
4. Cada membro do Conselho Econômico e Social terá nêle um representante.
Funções e atribuições

Artigo 62. 1. O Conselho Econômico e Social fará ou iniciará estudos e relatórios a respeito de assuntos internacionais de caráter econômico, social. cultural, educacional,
sanitário e conexos, e poderá fazer
recomendações a respeito de tais assuntos à Assembléia Geral, aos Mem-.
bras das Nações Unidas e às entidades especializadas interessadas.
2. Poderá igualmente fazer recomendações destinadas a _promover o
respeito e a observância dos direitos
do homem e das liberdades fundamentais para todos.

Composition
1. The Economic and Social Coun-

cil shall consist of eighteen Members
of the United Nations elected by the
General Assembly.
2. Subject to the provísíons of paragraph 3, six members of the Economic and Social Councfl shall be
elected each year for a term of three
years . A retirlng member shall be
elígíble for ímmedíatc re-electáon.
3, At the first etectton, eíghteen
members of -the Economíc and Social
Council shall be chosen. The term
of office of six members so chosen
shall expire at the end of one year,
and of six other members at the end
or- two years, in accordance wíth
arrengementa made by the General
Assembly.
4. Each member of the Economic
and Social Oouncll shall have one
representaüve.
Functions and Powers

Article 62. 1. The Economic and
Social Council may make ar' initiate
studíes and reportswith respect to
Ir-tematdonal economlc, social, cultural, educatíonal, health, and related
matters and may make recommendatíons with respect to any such matters
to the General Assembly. to the
Members of the United Nations, and
to the specíalízed agencies concerned.
2. It may make recommendations
for the purpose of -promoting respect
for, and observance aí, human rlghts
and fundamental' rreedoms for ano
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3. Poderá preparar projetos de concanções, a serem submetidos à Assembléia Geral, sôbre assuntos de sua
competência.
4. Poderá covnocar, de acôrdo com
as regras estipuladas pelas Nações
Unidas, conferências internacionais
sôbre assuntos de sua competência.
Artigo 63. 1. a Conselho Eco·
nômico e Social poderá estabelecer
acordos ·com qualquer das entidades'
a que se refere o art. 57, a fim de
determinar as condições em que a
entidade interessada será vinculada as
Nações Unidas. Tais acordos. serâc
submetidos à aprovação da Assembléia
Gerai.
2. Poderá coordenar .as atividades
das entidades especializadas, por meio
de consultas e recomendações às mesmas e de recomendações à Assemaos Membros das Nabléia Geral
ções Unidas.

3.It may prepare draft conventíons
for submíssion to the General Assembly, with respect to matters falling
within íta-competence
4. It may call, in accordance with
the rules prescrtbed by the United
Natdons, ínternatàonal conferences on
matters falllng wíthín its competence.
Artic1e 63. 1. The Economic and
Social C o une i I may enter into
agreements with any of the agencies
referred to in Article 57, defining the
terms -on which the agency concerned
shall be brought, into relatíonshíp
whith the United Nations. Such
agreements shall be subject to approvai by the General Assembly.
2. It may coordinate the actívities
of the specíallzed agencies through
consultatlon with and recommendations to such agencies and through
recommendatlons to the General As.
sembly and to the Members of the
United Nations.

Artigo 64. 1. O'Oonselho Econômíco e Social poderá tomar as medidas
adequadas a fim de obter relatórios
regulares das entidades especializadas.
Poderá entrar em entendimento com
os Membros das Nações Unidas e COu]
as entidades especializadas a fim de
obter relatórios sôbre as medidas tomadas para cumprimento de suas-próprias recomendações e das que forem
feitas pela Assembléia Geral sobre
assuntos da competência do Conselho.
2. Poderá comunicar à Assembléia
Geral suas observações a respeito
dêsses relatórios.

Article '64. 1. The Economic and
Social Councíl may take approprlate
steps to obtain regular reports Irem
the specíalízed agencies. It may make
arrangements with the Members of
the United Natíons and with the
specialízed. agencies to obtain reporte
on the steps taken to gíve effect to
its. own recommendatíons and to
recommendatdons on matters fallíng
wlthín its competence made by the
General Assembly.
2. It may communicate its observatíons on these reporta to the General Assembly.

Artigo 65. O Conselho Econômícc
e. Social poderá fornecer trríormaçôes
ao Conselho de Segurança 3, a pedrâc
dêste, prestar-lhe assistência.

Article 65. The Economic and Social Counctl may furnish ínformation
to the Securtty oouncn and shaIl
assist the Securtty-Council upon its
request.

Artigo 66. 1. O Conselho Econôrruco e Social desempenhará as .runcõos
que forem de sua competência em
relação ao cumprimento das "recomendações da Assembléia Geral.

Article 66. 1. The Economie and
Social Council shall perform such
Iunctiona as fall within its competence in connection with the carrying
out or the recommendations of the
General Assembly.
2. It mav, with the approval of
the .General Assembly, perform servicesat the request of Members of
the United Nations and at the request of specíalízed agencies.

e

2. Poderá, .medíante aprovação da
Assembléia Geral, prestar os eervlços
que lhe forem solicitados pelos ')J1embras das Nações Unidas e pelaa eu"
tidades espectalízadas .
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presente Carta ou as que lhe (orem
atribuídas pela Assembléia Geral.
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3. It shall penorm. such otherrunctíons as are specífíed elsewhere
in the present Charter or as may be
assigned to It by the General
Assembly.
Voting

Votaç(j,o

Artigo

67.

1. Cada

membro

do

Conselho Econômico e Social terá
um voto.
2. As decisões do Conselho Ecoriômtco e Social serão tomadas pOI-

maioria dos membras presentes e votantes:
Processo

Artigo 68.

O Conselho Econômico

e Social criará comissões para os assuntos econômicos e sociais e a proteção dos direitos do homem, asstm
como outras comissões que forem necessárias para o desempenho de suas
funções.
Artigo 69.

O Conselho Econômico

e Social poderá convidar qualquer
Membro das Nações Unidas a tomar
parte.' sem voto, em suar deliberações
sôbre qualquer assunto que interesse
particularmente a êssc Membro.
Artigo 70. O Conselho Econômico
e Social poderá entrar em entendimentos para que representantes das
entidades especializadas tomem parte,
.sem voto; em suas deliberações e nas
das comissões, por êle criadas, e para
que os seus próprios representantes
tomem parte nas deliberações das entidades especializadas.
Artigo 71. O Conselho- Econômico
e Social- poderá entrar nos entendimentos convenientes para a consulta
com organizações não governamentais,
encarregadas de questões que estiverem dentro da sua própria competência. Tais entendimentos poderão
ser feitos com organizações internacionais e, quando fôr o caso. com
organizações nacionais, depois de efetuadas consultas com o Membro das
Nações Unidas Interessado no caso.
Artigo 72. 1. O Conselho Econômico e Social adotará seu próprio regulamento, que incluirá o método de
escolha de seu Presidente.
2. O Conselho Econômico e Social
reunir-se-á quando rôr necessário, de

Artdcle 7. 1. Each member of the
Economtc and Social Councll shajj
have one vote.
2. Decisions of the Economic anô
Social Council shall be made by a
majorãty of the members present and
voting.

Prcceüure
TheEconomic and -Social oouncn shall set up commissions
in economtc and social fields and for
the promotíon of human rtghte, anã
such other ccmrmsstons" as may be
requíred for the performance of Its
Iunctlons ,
Article 69. The Economic and So-·
ela! Council 8h;111 invite any Member
of the United Natíons to partdcípate.
without vote, in tts deliberations on
any matter of particular concern to
that Member.
Article 70. The Economic and Social Councíl may make arrangements
for representatíves of the specialized
agencies to pàrtíclpate. without vote,
In -its deliberattons and in those of
the oommíssions esteaueneo by it, and
for its representabíves to partícípate
in the deliberations of the- specíallzed
agencies.
Article 71. The Economto and Socíal oouncn may make auítable arrangements for consultatlon with
non-governmental organizatdons whtoh .
are concerned wíth -matters within
its competence. Such arrangements
may be made with Internátlonal organizations and, wherevapproprtate;
with national organízations after
consultatdon with the Member of the
United Nations coneerned.
Artãcle 68.

Article 72. 1. The Economic and
Social Council shall adcpt 'its own
rules of procedure, Including .the
method of selectíng íts President.
2. The Economle and Social, Counc11 shall meet as requíred in eccor-
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acôrdo com- O seu regulamento, o qual
deverá incluir disposições referentes à
convocação de reuniões apedido da
maioria dos seus membros.

193

EXECUTIVO

dance with Its ruIes, which shall Include provísíon for the convenfng of
meetíngs on the request of a majority
of its members ,

CAPíTULO XI

CHAPTER XI

DECLARAÇÃO RELATIVA A TERRITÓRIOS
SEM GOVÊRNO PRÓPRIO

DECLARATION REGARDING NON"'SELFGOVERNING TERRITORIES

Artigo 73. Os Membros das Nações
Unidas, que assumiram OU assumam
res'ponsabilidades pela administração
de territórios' cujos povos ainda não'
tenham atingido a plenâ capacidade
de se governarem a si mesmos; re~
conhecem o princípio de que os jnterêsses dos habitantes dêsses territórios são da maís alta importância, e
aceitam, como missão sagrada, a obrigação de promover no mais alto grau,
dentro do sistema de paz e segurança
internacionais estabelecido na -presente Carta, o bem estar dos habitantes
dêsses territórios, e, para tal fim,
a) assegurar, com o devido respeito
à cultura dos povos interessados, o
seu progresso político, econômico, social e educacional, o seu tratamento
equítatívo e a sua proteção contra
o abuso;
z» desenvolver sua capacidade de
govêrno próprio, tomar devida nota
das aspirações políticas dos povos, e
auxiliá-los no desenvolvimento progressivo de suas instituições políticas
livres, de acôrdo com as círcunstâncías
peculiares a cada território e seus
habitantes, e -os diferentes graus de
seu adiantamento;
c) consolidar a paz e a segurança
ínternacíonars ;
d) promover medidas construtivas
de desenvolvimento, estimular pesqtüsas. cooperar uns com os outros e,
quando fôr o caso, com entidades internacionais especializadas,' com vistas
à realização prática- dos propósitos de
ordem social, econômica ou científica
enumerados neste artigo; e
e) transmitir regularmente ao Secretário Geral, para fins de informa.çâo sujeitas às reservas impostas por
considerações de segurança e de ordem
constitucional, informações estatísticas
ou de outro caráter técnico, relativas

Colo de Leis -

VaI. -

VIII

Article 73. "Mezrtbers of the Uníted
Nations whíóh have 01' assume responsíbíltíes for the admínístratíon of
terrítoríes whose peoples have not
yet attalned a full measure of selrgovernment recogníze the principIe
that' the mterests of the inhabitants
of these terrttories are paramount,
and accept as a sacred trust the
obligatíon-to promete to the ut-most,
withín the system of international
peace and security establíshed by the
present Oharter, the well-beíng of the
ínhabitents of these territories, and,
to this end:
a. to ensure, with due respect for
the culture of the peoples -concerned,
their polítdcal, economíc, social. and
educational advancement, their just
treatment, and theír protection
against abuses;
b. to develop self-government, to
take due account of the polítícal aspiratlons or the peoples, and to assist
them in the prcgressíve development
of theír free politícal . Institutíons,
accordíng to the particular círcumstances of each terrttorv and its peopIes and theír varyíng stages of
advancement:
c. to further ínternattonat peace
and securtty:
I
d. to promete constructive measures or development, to encourage
research, and to cooperate with one
another and, when and where approprlate, with specíallzed international
bodíes with a víew to the practícal
achievement of the social, economíc,
and scíentífic purposea sct forth in
bhís Artdcle; and
e. to 'transmít regularly to the Secretary-General for ínformatíon. purposes, -subject to suoh Iímltatdon as
securtty and constitutional considerations may requíre, statistical and other
information of a technical nature
~' .13
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às condições econômicas, sociais e
educacionais dos territórios pelos quais
são respectivamente responsáveis e
que não estejam compreendidos entre
aquêles a que se referem os Capítulos
XII e XIII.

relatmg to economic,. social, and edncational condítions in the -territorles
for which they are respectively res.,
ponsible other than those territories
to which Chaptérs XII andxru

Artigo 74 . Os Membros das Nações
Unidas concordam também em que a
sua pclítfca com relação aos terrítórios a que se aplica o presente capítulo deve ser baseada, do mesmo
modo que a política seguida nos respectivos territórios metropolitanos, no
princípio geral de boa' vizinhança,
tendo na devida conta os ínterêsses
e o bem estar do resto do Inundo no
que se refere àsquestôes sociais, econômicas e comerciais.

Article 74. Membera of the United
Nations a150 agree that theír policy
in respect of the territories to which,
thís Chapter applíes, no less thán in
respect of theír metropolitan areas
must be based on the general prin~
cíple of good-neighborlíness, due
accountbeing taken of the intel'ests
and wel-beíng of the rest of the \vorld.
in social, economíc, and commercnj
matters ,

CAPíTULO XII
srSTEl'.'I:!. INTERNACIONAL DE TUTELA

Artigo 75.

As Nações Unidas esta-

belecerão sob sua autoridade um
sistema internacional de tutela para
aadmin~stração e fiscalização dos
territórios que possam. ser colocados
sob tal sistema em conseqüência de
futuros acordos individuais. Bsses territórios serão. daqui em diante, mencionados como territórios tutelados.
Artigo 76. Os objetivos básicos do
sistema de tutela, de .acôrdo com os
Propósitos das Nações Unidas enumerados no art. 1 da presente Carta,
serão:
a) favorecer a paz e a segurança
internacionais;
b) fomentar o progresso poUtico,
econômico, social e educacional dos
habitantes dos territórios tutelados e
Q
seu desenvolvimento progressivo
para alcançar govêrno próprio ou Independência, como mais convenha às
circunstâncias particulares de cada
território e de seus habitantes e aos
desejos livremente expressos dos POV05
interessados, e como fôr. previsto nos
têrmos de cada acôrdo de tutela;
c) estimular o. respeito aos direitos
do homem e às .liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça,
sexo, língua ou religião, e favorecer
o reconhecimento da independência, de
todos os povos: e

apply.

.

CHAPTER XII
INTERNATIONAL TRUSTEESHIP

SYSTEM

Article 75. The United Nations
811a11 estaoltsh under its authority an
ínternatíonal trusteeship system for
thc admímstratíon and supervíston
or such terrltortes as may be placed
thereunder by subsequent individual
agreements . 'I'hese territories are
hereínarter referred to as trust terrltortes ,
'Mticle 76. The baste objectãvesor
the trusteeship system, in accordance
wttji the Purposes or -the United Natíohs laid .down in Article 1 of the
present Charter, shall be:
a. to rurther international peace
and securlty ;
b. to promete .the political, economíc, social, and educatíonal advancement of the Inhabitants or the
trust terrttortes, and thetr progressíve
development towards self-government
01' Independence as may be appropríate
to the particular circumstances of
each territory and its peoples and the
Ireely expressed wíshes of the peoples
conccmcd. and as may be provlded
by the terms of each trusteeship
agreemerrt:
c. to encouraee respect for human
rtghts and for fundamental Jreedoms
for alI without dístínction as to race.
sex, .Ianguage, ar reügion, and to encourage recognltion or the Interdependence or the peoples or the world; and

ATOS

DO PODER

d) assegurar igualdade de -tratamento nos domínios socíar, econômico
e comercial, para todos os Membros
das Nações Unidas e seus naciona1s
e, para êstes últimos, igual tratamento na admíníatraçâc da justiça, sem
prejuízo dos objetivos acima expostos
e sob reserva das disposições do
artigo 80.
Artigo 77. .1. O sistema de tutela
será aplicado aos territórios das categorias seguintes, que venham a ser
colocados sob tal sistema. par meio .de
acordos de' tutela:
a) territórios atualmente sob maudato;
b) territórios que possam ser separados de Estados inimigos em conseqüência da Segunda Guerra Mundial; e
c) territórios vcluntàríamente colocados sob tal sistema por Estados
responsáveís pela sua administração.
2. Será objeto de acôrdo ulterior a
determinação dos territórios das categorias acima mencionadas a serem
colocados sob o sistema de tutela e
das condições em que o serão.
Artigo 78. O sistema de tutela não
será aplicado a territórios que se tenham tornado, Membros das Nações
Unidas, cujas relações mútuas deverão
basear-se no respeito ao princípio da
igualdade soberana.
Artigo '79. As condições. de tutela
em .que cada território será colocado
sob êste sistema, .bem como qualquer
alteração ou emenda; serão determínadas por acôrdo entre os Estados
diretamente interessados, inclusive 'ri,
potência mandatária no caso de território sob mandato de um Membro
das Nações Unidas, e serão aprovadas
de .conformidade com as disposições
dos artigos 83 e 85.
Artigo 80. 1. Salvo o, que rôr estabelecido em acordos individuais de
tutela, feitos de conformidade com os
artigos 77, 79 e 81, pelos quais se coloque cada território sob êste sistema,
e, até que tais acordos tenham sido
concluídos, nada neste. Capítulo será
interpretado como alteração de qualquer espécie nos direitos de qualquer
Estado ou povo ou nos têrmos dos atos
internacionais vigentes em' que os
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d. to ensure equal treatmentin
social, economtc, and commercíal
matters for aU Members of the United
Nations and theír natdonals, and also
equal treatment for the latter in the
adminístratlon of [ustíce, without
prejudíce to the attaínment of the
Jcregoíng objectãves and subject to the
provísíons of Article 80.
Arbícle 77. 1. The trusteeship system shall apply to such terrttoríes
in the following categories as may
'be placed thereunder by means of
trusteeship agreements:
a. territories now held under mandate;
b . terrítorles whícn may be detached Irem enemy states as a result
of the Second Wcrld War; and
c. territories voluntarily placed
under the system by states responsíble
for their administrãtion.
2. It wm bc a matter for' subsequent agreement as to which terrttoríes in the foregcíng categories wiII
be brought under ' the trusteeship
system and upon what terms ..
Article 78. The trusteeshíp system
shall not apply to territories which
have become Members of the United
Nations, reIationshipamong which
shall be based on respet forthe prtncíple or sovereign equality.
Article 79. The terms of trusteeshíp for each 'terrttory to be placed
under the trusteeship system, mcluding any alteration ar amendment,
shall be agreed upon by bhe . states
directly eoncerned, íncludíng the
mandatcry power in the case of terrltories held under mandate by a Membel' of the United Nations, and shal1
be approvedas provided for in Artieles 83 and 85.
Artic1e 8D. 1. Except as tnay be
agreed upon in individual trusteeship
agreements, made under Articles 77.
79, and 81, placlng each territory
under the trusteeshíp system, and
until such agreements have been concluded, nothtng in this Chapter shall
be construed in 01' of itself to alter
in any manner the rights whatsoever
ar any states 01' any peóples or the
terms of exístíng international instru..
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Membros das Nações Unidas forem
partes.
2. O parágrafo 1, dêste artigo não

será .ínterpretado como motivo para
demora ou adiamento da negociação

e conclusão de acordos destinados a
colocar territórios sob mandato 'ou
outros territórios dentro do sistema
de tutela, conforme as, disposições do
art. 77.
Artigo 81.

O acôrdo de tutela de-

verá, em cada caso, incluir as connícões sob as quais o território tutelado será administrado, e designar a
autoridade que exercerá essa' admi-:
Distração. Tal autoridade, daqui em.
diante chamada a autoridade admtmstradora, poderá ser um ou mais
Estados' ou a própria Organização.
Artigo 82. Poderão designar-se, em
qualquer acôrdo de tutela, uma ou
várias zonas estratégicas, que' compreendam parte ou a -totalídade do
território tutelado a que o mesmo se
aplique, sem prejuízo de qualquer
acôrdo ou acordos especiais feitos de
. conformidade com o art. 43.
Artigo 83. 1. Tôdas as funções
atribuídas às Nações Unidas retaüvàmente às zonas estratégicas. ínclusive a aprovação das condições dos
acordos de tutela, assim como de sua
alteração ou .emendas, serão exerci ~
das pelo Conselho de Segurança.
2. Os objetivos básicos enumerados
no 'art. 76 serão aplícâvets aos habttantes de cada zona estratégIca.
3. O Conselho de Segurança, ressalvadas as díspostções dos acordos de
tutela e sem prejuízo das exigências
de segurança, poderá valer-se da assistência do Conselho de Tutela para
desempenhar .as funções que cabem
às Nações Unidas pelo sistema de tutela, relativamente a matérias 'pólítíeM, .econômicas, sociais ou educacionais dentro das zonas estratégicas.
. Artigo 84. A' autoridade administradora terá o 'dever de assegurar que
o território tutelado preste sua colaboração à manutenção r::ót paz e da
segurança internacionais. Para tal
fim, a autoridade administradora poderá fazer uso' de fôrças. voluntárias,

EXECUTIVO

mentsto which Members or the
United Nations may respectively
parties.
2. Paragraph t.or this Article shalj
not be ínterpreted 'as giving êrounds
for -delay 01' postponement of the
negotiation and conclusion of agreo,
ments for placíng mandated and other
terrttoríes under the trusteeship system as provlded for in Article 77.

'be

Article 81.

The trusteeship agree.,

ment shall in eachcase Include. the

terms under .which the trust territory
will be admínísbered ando designate
the authortty which \ViU exercíse the
admínístratíon of the .trust terrttory.
Such authority, hereínafter called the
admínístertng authortty, may be one
ar more states 01' the Organizatoin
itself.
Article 32. There may be designated, in any trusteeship agreement, a '.
strategíc area ar areas which / may include part 01' a11 of the trust terrttory to which the agreement applies,
without prejudtce to any specíal
agreement ar agreements made under
Article 43.
Article 83. 1. All functíons of the
United Nations relating tostrategic
areas, .íncluding the approval of the
terms af the trusteeship agreements
and of their alteration ar ameridment.
sha11 be exercísed by the Security
Couneil.
.'
2. The basic objectíves set forth in
Article 76 shall be applieable to the
people of each strategic area.
3. The Se c u r-I t y Oouncil sball,
subject to the provisions of the trusteeship agreements and without prejudice to seeurity conaiderations, avail
itself of the assistance of the 'I'rusteeship C o u n c i 1 to perform those
functions of the United Natíons under
the trusteeship system relatdríg to
political, economtc, social, and educational matters in the strategic areas.
Article 84. It sha11 be the duty or
the admlnísterlng authority to ensure
that the trust territory shall pIay its
part in the maintenance of International peace and securtty. To thís end
the administering authority may make
use of volunteer forces, ractltües, and

ATOS

de facilidades' e da ajuda do território
tutelado, para ° desempenho das obrtgações por êlc assumidas a êste res~
peito perante o Conselho de Segurança, assim como para a defesa local
e para a manutenção da lei e da
ordem dentro' do território tutelado.
Art. 85. 1. As funções das Nações
Unidas relativas a acordos de tutela
para tôdas as zonas não designadas
como estratégicas, inclusive a aprovação das condições dos acordos de
tutela e de sua alteração ou 'emenda,
serão exercidas pela Assembléia Geral.

2: O Conselho de Tutela, que funcionará sob a autoridade da Assembléia Geral, auxílíará este no desempenha dessas atributções._

assístance from the trust terrftory in'
carryíng out the oblígatdons towards
the Securtty Council undertaken in'
this regard by the admínísteríng "authority, as weU as for local defense
and the madntenance of law and
orderwithin the trust terrltory.
Article 85. 1. The functdons of the
Uníted Nations with regard to trusteeshíp agreementa for all areas not
desígnated as strategtc, íncludíng the
approval of the terms of the trusteeshíp agreements and of their alte-'
'ration or amendment, éhall be exercísed by the General Assembly.
2. The 'I'rusteeship Counctl, operating under .the authortty of the General Assembly, shall assist the General Assembly in carrying out these
functdons,

CAPíTULO XIII

o
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CHAPTER XIII

CONSELHO DE TUTELA

THE TRUSTEESHIP COUNCIL

Composição

Artigo 86. 1. O Conselhd de Tute~
la será composto dos seguintes Membras das Nações Unidas:
a) os Membros que administrem
territórios tutelados;
b) aquêles de entre os Membros
mencionados nominalmente no art. 23
que não estiveram adnümstrando.territóríos tutelados; e
ci quantos outros Membros eleitos
por um período de três anos, pela Assembléia Geral, sejam necessários
para assegurar que o número total de
Membros elo Conselho de Tutela fique
igualmente dividido entre os Membros
das Nações Unidas que. administrem
territórios tutelados evaquêles -que o
não fazem.
2. Cada Membro do Conselho de
Tutela designará uma pessoa especialmente qualificada para represenre-to perante o Conselho.

Composition _

Article 86. 1. The Trusteeship
Oouncíl shall consíst of the followlng
Members of the United \Nations:
a. thoac ~ Members admínísteríng
trust terrltoríes: .
b', such of those Members . mentdoned by name in Article 23 as are
not admínístertng' trust tcrrttortcs:
and

c. as many other Members elected
for threeyear terms by the General
Assembly as may be necessary to
ensure that the total number of
members of the Trueteeshíp Council
is equally dívíded between those Members or tha United Natlons whích admírríster .trust territories and those
whích do noto
2. Each member of the Trusteeship
Council sha11 designate one specíally '
qualifled person to represent it
, thereín .
Functíons and Powers

Artigo 87. À Assembléia Geral e,
sob a sua autoridade, o Conselho de
Tutela, no desempenho de suas funções, poderão:
a) examinar os relatórtos que lhe
tenham sido submetidos pela autortdade administradora;

Art.ícle 87. The General Assembly
and, under its authorttv, the 'I'rusteeshíp Council, in carrying out theír
functions, may:
a. consider reporte submitted by
the adrnínistermg authortty:
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b) aceitar petições e examiná-las,
em consulta com a autoridade administradora;
c) provldencíar sôbre visitas perió-

dicas aos territórios tutelados em
épocas fixadas de acôrdo com a autoridade administradora; e
d) tomar estas e outras medidas
de conformidade com os têrmos dos
acordos de tutela.
Artigo 88.

O Conselho de Tutela

formulará um questionário sôbre o'
adiantamento político. econômico. social e educacional dos habitantes de
cada território tutelado, e a autoridade administradora de cada um dês-

tes territórios, dentro da competência
da Assembléia Geral, fará um relatório anual à Assembléia, baseado no
referido questtonárto .

EXECUTIVO

b . accept petitions and examine:
them in consultation with the adrn\_,
nístertng authorlty:
c. províde for períodíc vísíts to the
respective trust terrttoríes. at times
agreed upon with the administeríne
authority; and
d. take these and other actíona in
conformity with the terms of the
trusteeshíp agreements ,
Article 88 . . The 'I'rusteesnip UOUll_
cil shnll furmulate a questionnaíre ou
the polltdcal. economic, social, and
educatíonal advancement of the innabitants of each trust terrttory, and
the admínisterlng authority for each
trust terrttory wihin thc compétenea
of the General Assembly shall make
an .annual report to the General AJ5sembly upon the basís of such questionnaire.
'
<lo

. Vo~ação
Artigo

89.

Voting

1. Cada

Membro

do

Conselho de Tutela. terá um voto.
2. As decisões do Conselho de Tutela serão tomadas por uma maioria
dos Membros presentes e votantes.

Article 89. 1. Each member of the
Trusteeship Council shall have one
vote.
2. Decistons of the 'I'rusteeshíp
Oouncil shall be made by a; meíoríw
of the members present and voting.

Proceâure

Processo

Artigo 90. 1. O Conselho de T\ltela adotará seu próprio regulamento,
que incluirá o método de escolha de
seu Presidente.
2. O Conselho de Tutela reunir-se-á
quando fôr necessário, de acõrdo com
o seu regulamento, que íncluírá uma
disposiçã-o referente à convocação de
reuniões a pedido da maioria dos seus
Membros .
Artigo 91. O Conselho de Tutela
valer-se-á, quando fôr necessárto, da
colaboração do Conselho Econômico e
Social e das entidades especializadas,
a respeito das matérias em que estas
e aquêle sejam respectivamente Interessadoa.

1. Thc 'Lr u s t e e shíp
Council shalI adopt its own rules of
procedure, íncludíng the methodof
selecting Its. President.
2. The 'I'rusteeshíp Councíl shall
mcet as requíred in accordance with
its rules, which shall ínctude provision for the conveníng of meétings
ar the request of a majontv of its
Artdcle 90.

membera.
Article 91. The 'Trusteeshíp Counsha11, when appropríate, avatl
itself of the asslstancc ' of the Economic and Social Councíl and of the
specíalízed agencies in regard to
matters wíth which they are respecttvely concerned,
~i!

CAPíTULO XIV

CHAPTER XIV

A CÔRTE INTER.."lii\.CIONAL DE .JUSTIÇA

THE INTERNNtIONAL COURT 010' JUSTICE

Artigo 92.. A Oôrte Internacional

de Justiça será o .principal órgão
judícíárto das Nações Unidas. Funcionará de acôrdo com o Estatuto

Artfcle 92. The International cours
of Justice shall bo the principal judicial organ of the . U nited Natlons . It
shaB runctton in accordance with the

ATOS

anexo, que é baseado no Estatuto da
Càrte Permanente de Justiça Internacional e forma parte integrante da
presente Carta.
Artigo 93. 1. Todos os Membros
das Nações Unidas são ipso fato partes no-Estatuto da Côrte Internacional 'de Justiça.
2. Um Estado que não fôr Membro
das' Nações Unidas poderá tornar-se
parte no Estatuto da Côrte Internadonal de Justiça, em condições que
serão' determinadas. em cada caso,
pela Assembléia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança.
.
Artãgo 94. L Cada Membro das
Nações Unidas se compromete a conformar-se com' a decisão da Côrte Internacional de Justiça' em qualquer
caso em que fôr parte.
2. Se uma das partes em um caso
deixar de cumprir as obrigações que'
lhe incumbem em virtude de sentença
proferida pela Oôrte. a outra terá direito de' recorrer ao Conselho de Segurança, que. poderá, 'se julgar necessário, fazer recomendações ou decidir
sôbre medidas a serem tomadas para
o cumprímento da sentença.
Artigo 95. Nada na presente Carta
impedirá os Membros das 'Nações Unidas de confiarem a solução de suas
divergências a outros Tribunais. em
virtude de acordos já vigentes ou que
possam ser concluídos no futuro:
Artigo 96. 1. A Assembléia Geral
ou o Conselho de Segurança poderá
solicitar parecer consultivo da Côrte
Internacional de Justiça, sôbre qualquer questão de ordem jurídica.
2. Outros órgãos das Nações Unidas e entidades especializadas, que
forem em qualquer época devidamente autorizados pela Assembléia Geral,
poderão também solicitar pareceres
consultivos da Oôrte sôbre questões
jurídicas surgidas dentro da esfera de
suas atividades.
CAPíTULO XV

o
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SECRETARIADO

Aritgo 97. O' S e c r e t arfado será
composto de um Secretário Geral e
do pessoal exigido pela Organização.

annexed Statute, which Is based upon
the Statute of the Permanent Court
of International Justice and forms an
integral part of the present Charter.
Artícle 93. 1. Al1 Members of the
United Nationa are ipso facto partdes
to the Statute of the Internatícnal
Court of Justtce .
2.A state whích ís not a Member or
the United Natíons may become a
party to the Statute àf the Internatlonal Court c" -Iustíce on conditions
to te determíned in each case by l.he
General -Assembly upon the recomendatíon of the Securtty Council .
Article 94. 1. Each Member of
the United Nations undertakes to
comply with the decision 01', the Internatdonal Court of Justice inany
case to, which it ís a party.
2. If any party to a case fails to
perform the oblígatdons incumbent
upon tt under a judgment rendered
by the Court, tne other party may
have recourse to the Securtty Council,
which may, if it deems' necessary,
make recommendations ar decide upon
measures to be taken to' gtve effect
to the judgment .
Article 95. Nothtng in the present
Charter shallprevent Membera of the
United Nations from entrusting the
solutdon of their differences to other
trfbunals by virtue or agreements 3,1ready in existence 01' which may-be
concluded In the future.
Article 96. 1. The General Assembly ar the Securtty Council may
request the International court ' or .
Justice to give an advisory opinion
onany legal qucstlon .
2. Other organs of the United Nations and specíalízed agencies. which
may at any time be so authortsed
by the 'General Assembly, may also
request advssor opiníons of the Court
on legal questlons artemg within the
scope of theír activities .
CHAPTER "XV
THE SECRETARIAT

Artdcle 97. The Secretariat shaÍl
comprise a Secrebãry-General and
such stáff as the Organízatíon may
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o Secretário Geral será indicado pela
Assembléia Gerai mediante a recomendação do- Conselho de Segurança.
Será o principal funcionário adminis-

trativo da Organização.
Artigo 98. O Secretário Geral atuará neste caráter em tôdas as reuniões
.da Assembléia Geral, do Conselho de
Segurança, do 'Conselho Econômico e
Social e do Conselho de Tutela, e
desempenhará outras funções que lhe
forem atribuídas por êstes órgãos. O

Secretário Geral fará

um relatório

anual à Assembléia Geral sôbre os
trabalhos da Organização.
Artigo 99.

O Secretário Geralpo-

õerá chamar a atenção do Conselho
de Segurança para qualquer assunto
que em sua opinião, possa ameaçar
a manutenção da paz e da segurança
internacionais.

EXECUTIVO

requíre , The Secretary-General sha11
be appoínted by the General Assem;
bly upon the recommendation of the
Securtty Council. He shal1 be the
chíeí adminístratíve officer of the
Organízatdon,
Artic1e 98. The Secretary-General
shal1 act in that capacity in a11
meetíngs of the General -Assembly, or
the Security Oouncil, of the Economic
and Social Counctl, and of the Trus.
teeship Counctl, and shall perform
such other functíonc as are entrusted
to hím by these organs , The Secretary-Gerreral shal1 make an annuaj
report to the General Assembly on
the work of the Organizatlon.
Article 99. The Secretary-Generaj
mev bring to the attention of the Se-,
curity Council any matter which in
hís cpínion may threaten the maíntenancc of Internatdonal peace a~_d
security.

Artigo 100. 1. No desempenho de
seus deveres, o Secretário. Geral e o
pessoal do Secretartádo não solicitarão
nem receberão instruções de qualquer
Govêrno ou de qualquer autoridade
estranha à Organização. Abster-se-ão
de qualquer ação que seja incompatível com a sua posição de. funcionários internacionais responsáveis somente perante a Organização.
2. Cada Membro das Nações Unidas
se compromete a respeitar o caráter
exclusivamente internacional das atribuições do Secretário Geral e do pessoal do Secretariado. e não procurará
exercer qualquer influência sôbre êles,
no desempenho de -suas- funções.

Artdcle 100. 1. In the performance
of their dutíes the Secretary-General .
and the staff shall not seek 01' receive
ínstructíons from any government 01'
-from any other authority external to
the Organization. They shall retraín
from any actiou whích míght reflect
on tbeír posttdon as international
officials respcnsíble only. to the 01'ganízatton .
2. Each Member of the United Nations undertakes to respect the exclusively international character of the
responslbílttdes of the Secretary-General and the staff and not to seek
to Influence them in the discharge

Artigo 101. 1. O pessoal do Secretariado será nomeado pelo Secretário
Geral, de acôrdo com regras estabelecídas pela Assembléia Geral.
2. Será também nomeado. em caráter permanente. o pessoal adequado
para o Conselho Ecónôrrncc e Social,
o Conselho de Tutela e, quando fôr
necessário, para outros órgãos das Nações Unidas. nsses tuncionáríos farão
parte do Secretariado.

Artícle 101. 1. The staff shall be
appoínted by the Sccretary-General

3. A ,consider<.o.ção· principal que
prevalecerá na escolha do pessoal e
na determinação das condições de
serviço será a de necessidade de as-

of theír reeponsibtlítíes ,

under regulations established by the
General Assembly.
2. Approprtate staffs shall be permanently assigned to the Economic
and Social councn. the Trusteeship
councn. and, as requíred, to other
organs of the United Natíons , These
staífs -shall form a part of the Secretaríat ,
3. The paramount consideration in
the employment of the staíf and in
. the determinatdon of the conditions
of service shall be the ncccssítv of
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segurar o mais alto grau de eficiência,
competência e integridade. Deverá
ser\ levada na devida conta a importância de ser a escolha do pessoal
feita dentro do mais amplo critério
geográfico possível.

securíng the- highest standards of
effíciency, competence, and' íntegrtty.
Due regard shall be paid to the tmportance of recruítíng the. staff on a
wíde a geographícal basís as possible.

CAPíTULO XVI

CHAPTER XVI

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

MISCELLANEOUS PROVISIQNS

Artigo 102. 1. Todo tratado e todo
aeôrdo internacional, concluídos por
qualquer Membro das Nações Unidas
depois da entrada em vigor da .pre.sente Carta, deverão, dentro do mais
breve prazo: possível, ser registrados
e publicados pelo Secretariado.
2. Nenhuma parte em qualquer tratado ou acôrdo internacional que não
tenha sido registrado de conformidade com as disposições do parágrafo 1.
dêste artigo poderá Invocr.. tal .tratado ou acôrdo perante qualquer órgão
das Nações Unidas.
Artigo 103. No caso de conflito
entre as obrigações dos Membros das
Nações Unidas em virtude da presente
Carta e as obrigações resultantes de
qualquer outro acôrdo internacional,
prevalecerão as obrígncôez assumidas
em virtude da presente 'Carta.
Artigo 104. A Organização gozará,
no território de cada um de .seus
Membros, da capacidade jurídica necessária ao exercício de suas funções
e à realização de seua propósttos ,
Artigo 105. 1. A Organízaçãc gosará, no terrttórto de cada um de
seus Membros, dos privilégios e imunidades necessários à realízacâo de
seus propósitos.
2. Os representantes dos Membros
das Nações Unidas e os runcíonáríos
da Organíaação gozarão, igualmente,
dos privilégios e imunidades necessá.río- ao exercício independente de suas
funções relacionadas com a .Orgarrízação.
3. A Assembléia Geral poderá fazer
recomendações com o fim de determinar os pormenores fia aplicação dos
parágrafos 1 e 2 deste artigo ou
poderá propor aos Membros das Nações Unidas convenções nesse sentido.

Artic1e 102. 1. Every treaty and
every ínternatíonal agreement entered
Into by any Member or :the Uníted
Nations after the present Charter
come into force shall as soon as possíble be regtetered with the Secretarfat
and published by It.
2. "No party to any such treaty ar
íntarnatíonal agreement whtch has
not been regrstered in accordance with
the provlsions of paragraph 1 of this
Article may ínvolce that treaty ar
agreement, theu- obligatdons under the
United Nations.
.
Article 103. In the event of a
conflict between the oblígations of the
Members of the United Natdons under
the present Charter and 'their oblígations under any other ínternatlonal
agreement, their obligatoins under the
present. Oharter shall prevarl.
Artdcle 104. The Organizatdon shall
cnjoy in the territory of each of Its
Members euch legal capacity as may
be necessàrv for the exercíse of its
runctíons and the fulfillment or íts
purposes,
Article 105. 1. The 'Organlzatíon
shall enjoy in the territory of each of
its Members such prfvileges and ímmunities as are necessary for the
tulflllment of its purposes .
2. Representativ-a of theMembers
of the United Nations and officials of
the Organízatlon shall similafly enjoy
auch privilcges and .ímmuníties as are
neeessary for the .....dependent exercise ot their tunctions in connection
wíth the Organization.
3. The General Assembly may make

rccommendatdons with a view to detcrrmnlng the details of the applícation ot: paragraphs 1, and 2 of this
Article ar may propcse conventíons
to the Members of the Uníted Nations

for this purpose.
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CAPÍTULO

xvn

DISPOSIÇÕES TRANSI-TÓRIAS SÔERE
SEGURANÇA

CHAPTER XVII
TRANSITIONAL SECURITY

Jl.RRIINGEMENTS

levada a efeito, em nome da Organização, qualquer ação conjunta que
se torne necessária à manutenção da

Artícle 106. Pending the comíng
into force' of such specíal-agreements
referred to in Artácle 43 as in the
opínion of Security Oouncü enable
it to begín the exercise of its responsíbidtíes under Article 42, the partdes
to the Four-Nation Declaratton.
sígned at Moscow, Otober 30, 1943,
and France, shall, in accordance with
the provisions of paragr aph 5 of that
Declaration, consult with other Members or the United Nations with a
víew to such jcint actdon on behah
of the Organízation as may be necessary ror the purpose of maíntaíning
ínternatíonal peace and securttz.

paz e da. segurança internacionais.
Artigo 107. Nada na presente Carta
invalidará ou impedirá qualquer ação
que, em relação a um Estado inimigo
de qualquer dos signatários da presente Carta durante a Segunda. Guerra. Mundial, tôr levada
efeito ou
autorizada em conseqüência da dita
guerra, pelos governos responsáveis
por tal ação.

Article 107. Nothing in the present
Charter 8ha11 invalidate ar preclude
actíon, in relatdon to any state whtch
durlng the Second wene War has
been an enemy of any slgnatory to
the present Charter, taken ar authorízed as a reeult of that war by the
Governments havlng respcnsíbíltty
for such action.

CAPíTULO XVIII

CHAPTER XVIII

Artigo 106.

Antes da entrada em

vigor dos acordos especiais, a que se
refere o art. 43, que, a juizo do Conselho de 'Segurança, o habilitem ao
exercido de suas funções previstas no

art . 42, as partes na Declaração das
QU1!tro Nações. assinada em Moscou,
a 30 de outubro de 19'13, e a França
deverão. de acôrdo com as disposições
do parágrafo 5 daquela Declaracão,

consultar-se entre si. c, scmcrc jruc
a ocasião o exija. com outros Membro, das Nações Unidas, a fim de ser

a

AMENTh."'IiIENTS

m.iENDAS
i08.

Artigo 1
As emendas à presente
Carta entrarão em vigor para tôdas
as Nações Unidas, quando forem adotadas pelos votos de 2/3 dos' membros
da -Assembléia Geral e ratificada de
acôrdo com os seus respectivos metodos constitucionais por 2/3 dos
Membros das Nações Unidas, inclusive
todos os membros permanentes do
Conselho de Segurança.

Artlcle 108. Amendments to the
present Charter shal1 come into force
for alI' Members of the United Nations when they 'have been adopted
by a vote of two thirds of the members of the General Assembly and
ratified in accordance with their respectíve constttutional processes by two
thirds of the Members of the United
Nations, tncludíng all the permanent
members of the Securtty Oounctl ,

Artigo 109. Uma Conferência Geral dos Membros das Nações Unidas,
destinada a rever a presente Carta,
poderá reunir-se em data e lugar a
serem .ffxados pelo voto de 2/3 dos
membros da Assembléia, Geral e de,
7 membros quaisquer do Conselho de
Segurança. Cada Membro 'das Nacôes
Unidas terá um voto nessa CO:rlre:"
rêncía ,

Artícle 109, 1. A General Conference of the Members of the United
Nations for the purpose of revíewíng
, the present Charter may be held at a
date and place to be fixed by a twothtrds vote of the membera of the
General Assembly and by a vote of
any seven members or the Securttv
Oouncil , Each Member of the United
Natíona shall have one vote in the

conrerence.
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2. Qualquer modificação à presente
Carta, que fôr recomendada, por 2/3
dos votos da 'Conferência, terá efeito
depois de ratificada, de acôrdo com
os respectivos métodos constitucionais,
por 2/3 dos Membros das Nacôes
Unidas, inclusive todos os membros
permanentes do Conselho de Segurança.

2, Any alteratíon of the present
Oharter recommended bi a two-thírds
vote of the conference sha11 take
effect when ratified in accordance
with theír respectíve constítutíonat
processes by two-thirds of toe Members of the United Nattons including
all the permanent members of the Security Council .

3, Se essa Conferência não fôr celebrada antes da décima sessão anual
da Assembléia Geral que se seguir à
entrada em vigor da presente Carta,
a proposta de sua convocação deverá
figurar na agenda da referida sessão
da Assembléia Geral, e' a Conferência
será realizada, se assim fôr decidido
por maioria de votos dos membros
da Assembléia Geral e pelo voto de
sete membros quaisquer do Oonselhê
de Segurança, 1

3, If such a conference has not
been held before the tenth annual
sessíon of the "General Assembly
fol1owing the comíng Into force of
the present Charter, the prouosal to
call such a confere--ccshalI be 'placed
on the agenda of tnat ' session of the
General Assembly, and the conferenoa
sl1all be held U so decíded by
majority vote of the membersof tne
General Assembly and by a vote of
any seven members of the Security
Council.
<;lo

CAPíTULO XIX

CHAPTER XIX

RATIFICAÇÃO E ASSINATURA

RATIFICATlON AND SIGNATURE

Artigo 110, 1. A presente Carta
deverá ser ratificada pelos Estados
signatários, de acôrdo com os respectivos métodos constitucionais. "-

Article 110. 1, The present Oharter shall be -ratlfied by the stgnatory
states in accordance with their respectdve constitutional processes.

2. As ratificações serão depositadas
junto ao Govêmo dos Estados Unidos
da América, que notificará de cada
depósito todos os Estados signatários,
assim como o Secretário Geral da
Organízação depois que êste fôr escolhido.

2, 'The ratifications shall. be depostted with the Government of the
United States of America, which shall
notify all the signatorv states of each
deposit as well as the Secretary-General of the Organízatíon when he
has been appointed.

3, A presente Carta entrará em vtgor depois do depósito de ratificações
pela República da China, Prança,
União das' Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido da Grã-Bretanha. e Irlanda do Norte e Estados
Unidos da América, e pela maioria dos
outros Estados signatários. O Govêrno
dos Estados Unidos da América organizará, em seguida, um protocolo das
ratificações depositadas, o qual será
comunicado. por meio de cópias, aos
Estados signatárlos .

3. The present Charter shall come
into force upon the deposit Gf ratíftcation by the ' Republic oi Chine,
France, the Umon of Soviet Socialist
República, the United Kingdom ')1
Great Brttam and Northern Jreland,
and the Untted States of Ameríca,
and by a majorrty . the other signatory states. A protocol of the ratificatíons dcposited 3ha11 thcreupon be
drawn up by the Government of the
United States 'of Amertca whích 3h8.11
communicate copies t.hereof to allthe
signatory states .
4, The etates signatory to the present . Charter which ratify it atter
has come into force wül become original Members of the- Unlted Nations

4", Os Estados signatártos da presente Carta, que ratificarem depois de
sua entrada em vigor, tornar-se-âc
Membros originários "das Nações Uní-
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das, na data do depósito de suas
respectivas ratífícaçôes.
Artigo 111. A presente Carta, cujos
textos em chinês, francês, russo, ínglês e espanhol fazem igualmente fé,
ficará depositada nos arquivos do 00vêmo dos Estados Unidos da América.
Cópias da 'mesma, devidamente au-

tenticadas, serão transmitidas por êste
último Govêrno aos Governos dos
outros Estados signatários.
Em fé do que, os representantes dos
Governos das Nações Unidas assíriararo a presente Carta.

Feita na cidade de São Francisco,

EXECUTIVO

on the date of the deposít of thelr
respectdve ratifications.
Artdcle 111. The· present Charter,
of which the Chinese, French, Russian, English, and Spanish texcs are
equally authentíc, shall remam deposlted ín the archives of the Government of the United States of America. Duly certífíed copies thereor
ehall be transmttted by that Government to the Governments of the otner
signatory states ,
In faih whereof the representatdves
or the Governments of the Uniterí
Natíons nave stgned the present
Charter.

de mil novecentos e quarenta e cinco.

Dane at the city or San Francisco
the twenty-síxth day of June, one
thousand nine hundred and forty-fíve.

ESTATUTO DA CôR'TE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA

STATUTE OF THE INTERNATIONAL COUl<T OF JUSTICE

'Artigo 1. A Oôrte Internacional de
Justiça, estabelecida pela Carta das
Nações Unidas como o principal órgão
judicíártc .das Nações Unidas, será
constituída e funcionará de acôrdc
com as disposições do presente Estatuto.

Article 1. The International Court
of .Iustíce establíshed by the Charter
oi' the Uníted Naúíons as the principal
judicial organ of the United Nations
sha11 be- constituted and shall functíon in accordance with the provisíons of the present Statute .

2,05 vinte e seis dias do mês de junho

CHAPTER I

8AFíTULO I
ORGANIZAÇÃO DA CÕRTE

Artigo 2. I:>. Côrte será composta
de um corpo de juízes independentes,
eleitos sem atenção à sua nacionalidade, de entre pessoas que gozem de
alta consideração moral e possuam as
condições exigidas em seus respectivos países para o desempenhadas
maís altas funções judíctártas, ou que
sejam juríaconsultos de reconhecida
competência em direito internacional.
Artigo 3. 1. A Oôrte será composta de quinze membros,' nâc podendo
figurar entre êles dois nacionais, do
mesmo Estado.
2. A pessoa que possa ser considerada nacional -de mais de. um 'Estado
será, para .efeítc de sua inclusão como
membro da Côrte, considerada naclànal do Estado em que exercer ordtnàrtamente seus direitos civis e políticos.

ORGANIZATION OF THE COURT

Article2. The Court shall be compcsed of a body of independent
judges, elected regardless of their
nationality from among persons of
high moral charater, whc possess the
qualífications requíred in their respcctive countries for appotntment to
the highest judicial orrtces, 01' are
jurtsconsults of recogmzed ccmpetence

ín internacional law.
Article

3.

1. The

Court

shall

constst of .fííteen members, no two of
whom may be nat.íonals of the same
statc.
2. A person who fGT the purposes of
membershíp in the Oourt could be
rcgarded as ri national of more than

one state shall be dcemed to be a
national of the one in which he ordi-

narily cxercíses
rights ,

civil and polítical

,;,TOS

DO PODER

Artigo 4. 1. Os membros da Côrte
serão eleitos pela. Assembléia Geral e
pelo Conselho de Segurança de uma.
lista de pessoas apresentadas pelos
grupos nacionais da Côrte Permanente
de Arbitragem, de acôrdo com as dísposições seguintes.
2. Quando se tratar de Membros das
Nações Unidas não representados na
Oôrte Permanente de Arbitragem, os
candidatos serão apresentadoa por
grupos. nacionais designados para êsse
fim pelos seus Governos, nas mesmas
condições que as estipuladas para os
membros da Côrte Permanente de
Arbitragem pelo art. 44 da Convenção
de Haia, de 1907, referente à solução
pacifica das controvérsias Internacíonaís.
3. As. condições pelas quais um Estado, "que é parte no presente Estatuto, sem ser Membro das Nações
Unidas, poderá participar na eleição
dos membros da Côrte, serão, na
falta de acôrdo especial, determinadas
pela Assembléia Geral mediante re~
comendaçâo do Conselho de Segurança.
Aritgo 5. 1. Três meses, pelo menes antes da data da eleição, ,) Secretário Geral das Nações Unidas convídará, por escrito, os membros da
Oôrte Permanente de Arbitragem
pertencentes a Estados que sejam
partes no presente Estatuto, e os
membros dos grupos nacionais uestgnados de conformidade com o art. 5,
parágrafo·2, para que indiquem, por
grupos nacionais, dentro de um urazo
estabelecido, os nomes das pessoas em
condições de desempenhar as funções
de membro da Corte.

2. Nenhum grupo deverá indicar
mais 'de quatro pessoas, das quais.
no máximo, duas porfêrào ser de sua
nacionalidade. Em nenhum caso. o
número dos candidatos indicados por
um grupo poderá ser maior do ·lue
o -dôbro dos lugares a serem preen-
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Article 4. 1. The members or the
Court shall be elected by the General Assemblyand by the Security
Council rrom a list of persons norninated by the national groups in the
Permanent Court of Arbítratton," in
accordance wíth the' following provlslons,
2. In the case of Members of the
Uníted Natíons not represented in the
Permanent Court of Arbitration, candidates shall be normnated by natíonal groups appointed for thís purpose
by their governments under the same
conditlons as those prescribed for
members of the Permanent Court of
Arbítratdon by Article 44 of the Oonvention of The Hague of 1907 for the
pacífic settlement of internatdonal
disputes.
3. The condítdons under whích a
states -whích ts a party to the present
Statute but ís not a, Member of the
United Nations may partdcipate in
electíng the members of the Court
shall, in the absence of .a special
agreement, be laid down by the General Assembly upon recommendation
of the Securtty Councíl .
Article 5. At least three months
before the date of the electdon, the
Secretary-General of the Uníted Nations shal1 address a written request
to the members of the Permanent
Court of Arbitratíon belongtng to
the states whích are partdes to the
present Statute, and to the members
of the 'national groups appointed
under .Artícle 4, paragraph 2, ínví-

ting them to undertake, within a
given time, by national groups, the
nomínation of persons in a posítíon
to accept the duties of a member
of the Court.
2. No group may nominate more
than four persons, not more than two
or whom shall be of their own nationality. In no case may the number
of candidates nominated by a grcup
be more than. double the number of
seats to be filled.
.

chídos.

Artigo 6. Recomenda-se que, antes de fazer estas indicações, cada..
grupo nacional consulte sua mais alí a
côrte de justiça, suas faculdades 'E"

Article 6. Before making these
nomínations, each national group is
recommended to consult its híghest
eourt . of Júsüce. its legal faculties
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escolas de díreíto, suas academias nacionais e as seções nacionais de academias ínternacíonaís dedicadas · ao
estudo de direito.

Artigo 7. 1. O Secretário Geral
preparará uma lista, por ordem alfabética, de tôdas as pessoas assim
indicadas. Salvo o caso. previsto no
art . 12,' parágrafo 2, serão elas as
únicas pessoas elegfveís ,
2. O Secretário Geral .submetera
essa Iísta à Assembléia Geral e ::'.0
Ocnselho de Segurança.
Artigo 8. A Assembléia Geral e o
Conselho de Segurança procederão,
independentemente mTI do outro, à

eleíçâo dos membros da oôrte.
Artigo

a.

Em cada eleição, os elei-

tores devem ter presente não 'só que
as pessoas a 'serem eleitas possuam
individualmente as condições exigidas, más também que, no conjunto
dêsse órgão judiciário, seja assegura-

da a representação das mais altas
forma..s da civilização e dos prlncípaís
sistemas jurídicos do mundo.
Artigo 10. 1. 05 candidatos que
obtiverem maioria absoluta de votos
. na Assembléia Geral e no Conselho
da
Segurança serão considerados
eleítos .

2. Nas votações do Conselho de Segurança, quer para a eleição dos
juizes, quer para '3 nomeação dos
membros da, comissão prevista no ar- '
tigo 12, não haverá qualquer distinção
entre membros permanentes e não
permanentes do Conselho de Segurança.
3. No caso em que a maioria absoluta de votes. tanto da Assembléia
Geral quanto do Conselho de Segurança, contemple mais de Um nacional do mesmo Estado, o mais
velho dos dois será considerado eleito.
,Artigo 11. Se, depois da primeira.
reunião convocada para fins de eleição, um ou mais lugares continuarem
vagos, deverá ser realizada uma' segunda e, se fôr necessário, uma terceira reunião.
Artigo 12. 1. Se, depois da terceira reunião, um ou mais lugares ainda
contínuarem vagos, uma comissão,
composta de seis membros, três índtceaos pela Assembléia Geral e três
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and schools of law, and íts national
academies and national sectíons or
ínternational academíes "devoted to
thestudy of law.
Article 7. 1. The Secretary-Gene1'a1 shall prepare a líst in alphabetícal arder of all the persons thus
nomlnated. Save as províded in Artic1e 12, paragraph 2, these shall be the
only -persons eligible.
2.· The Secretary-General sha11submtt .thís list to the General Assembly
and to' the Securíty Council.
Art~cle 8.
The General Assembly
and the Security oouncn shall
proceed Independently of 011e another
to elect the membera or the Court.
Article 9. At every electíon, the
electors shall bear in mínd not only
that the persons to be elected should
índivídually possess the qualificatíons requíred, but also that in· body
as a whole the representationof _the
main Iorms of clvilízation and of
the princ~al legal systems of .the
. world should be assured.
Artdcle 10. 1. Those candidates
whovobtaín an absolute majority of
votes' in the General Assembly and
in the Seourtty Council sha11 b-e
consldered as elected.
2. Any vote of the Securtty councu,
wbether for thc electrion of [udges 01'
for -the appointment of members of
the conference envísaged in Article
12, sha11 be taken wlthout any dístdnctíon between permanent and nonpermanent members of the Security
Council.
3. In theevent of more then óne
national of the same state "obtaíning
an absoluto majority of the votes both
of the General Assembly and of the
Security Council, the eldest of these
only shall be coneidered as elected.
Article 11. If, after the first
meetdng held for the purpose of the
election, 011e 01' more .seats remain

to

be Iilled, a second and, if necessary,
a third meeting shall take place .

Article 12. ·1. If, after the thírd
meeting, one ar more seats sU11
remainunfilled, a joínt conference
consístíng of síx members, three
appcínted by the General \Assembly
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pelo Conselho de Segurança, poderá
ser formada em qualquer momento,
por, solicitação da Assembléia ou 'do
oonselho de Segurança, com o, fim
de escolher. por maioria absoluta de
votos, um nome para cada lugar ainda
vago, o qual será submetido' à Assembléia Geral c ao Conselho de segurança para sua respectiva aceitação.
2. A Oomlssão Mista, caso concorde
unânímcmente com a escolha de uma.
pessoa que preencha as condições exigidas, poderá incluí-la em sua lista,
ainda que a mesma não tenha figurado na lista de indicações a que se
refere o artigo 7.
3. Se a Comissão .Místa chegar à
convicção de que não logrará resultados com uma eleição, os membros já
eleitos da Côrte deverão, dentro de um
prazo a ser fixado pelo Conselho de
Segurança, preencher' os lugares vagos, e o farão por escolha de entre, os
candidatos que tenham obtido votos
.TI::;' Assembléia Geral ou no Conselho
de Segurança.
4. No caso de um empate na votação dos juízes, o mais velho dêles
terá voto decisivo.
Artigo 13. 1. Os membros da, Côrte
serão eleitos por nove anos e poderão
ser reeleitos; fica estabelecido, entretanto, que, dos juízes eleitos na primeira eleição, cinco terminarão suas
funções no fim de um período de três
anos, e outros cinco no fim de .um
período de seis anos.
2. Os juízes cujas funções deverão
terminar no fim dos referidos pertodos iniciais de três e seis anos serão
escolhidos por sorteio, que será efetuado pelo Secretário Geral tmedtatamente depois de terminada a primeira eleição.
3. Os membros da Côrte.continuarâo no desempenho de suas funções
até que suas vagas tenham sido preenchidas. Ainda depois de' substituídos,
deverão terminar qualquer questão
cujo estudo tenham começado.
4. No caso de renúncia de um mem..
bro da Oôrte, o pedido de demissão
deverá ser dirigido ao Presidente da
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and -three by the .Security Council,

may be rormed at an time at the
request.or etther theGeneral Assembly ar the Securtty Oouncfl, for the
purpose or ' choosing by the vote of
an cabsolute majority one name for
cech seat still vacant, to submit to
thc General Assembly and the Securtty Oouncil for thelr respective
acceptance .
.2. If the joint conference is unantmously zgreedupon any person
who fulfils the required condítdons,
he may be íncluded in its list, even
though he was not Included in the
list ot nomínations referred to .in
Artlcle 7.
3. If the jotnt conference Is satísncc that it will not be successful in

procuring an electdon, thcse membcrs
of the Court who have already been
elected shall. within a period to be
tíxed by the Securtty- Council, proceed
to nll the vacant seats by selection
rrom among those candidates who
have obtained votes etther in the
General Assembly ar ir). the Securlty
Counei!.
.4. In tbe event of an equalíty of
votes among the judges, the eldest
judge ehall have a castlng vote.
Article 13. 1. The members of the
Court shall be elected for nine years
and may be re-elected; províded,
however, that of the judges elected
at the first electíon. the terms, ot
fíve judgea shall expire at the end of
three years and the terms of rtve
more judges shaU expire at the end
of six vears.
2. The judges whose terms are to
expire at the end of the above-mentioned initial periods of three and stx
years shall be chosen by Iot to be
drawn by the Secretary-General
immediately after the Jirstelection
has been completed.
.
3. The members of the Court shall
continue to díscharge theír dutíes until their plaoea have been ftlled,
Though replaced, they s11a11 finish any
cases which they may have begun,
4_ In the case of the restgnatton
or a member of trie Court, the resíg ..
natlon 8ha11 be addressed to the Pre-
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Çôrte que o' transmitirá' ao Secretário
Geral. Esta última notificação significará a abertura da vaga.

Artigo 14. As vagas serão preen. chidas pelo metodo estabelecido para
a, primeira eleição, de acôrdo com a
seguinte disposição: o Secretário Ge~

ral, dentro' de um mês a contar da
abertura da vaga, expedirá os convites
'a que se refere o art. 5, ea data da
eleição será fixada pelo Conselho de
Segurança.
Artigo 15.

o

membro da Oôrte,

eleito na vaga de um-membro que não
terminou seu mandato, completará o
período do mandato do seu predecessor.
Artigo 16. 1.' Nenhum membro da
Oôrte poderá exercer qualquer função
política ou -adminístrativa, ou dedicar-se a outra ocupação de natureza

profissional.
2. Qualquer dúvida a êsse respeito
será resolvida por decisão da Côrte.
Artdgo 17. 1. Nenhum membro da
Côrte poderá.servir como agente, consultor ou advogado em q.u a l q uer
questão.
2. Nenhum membro poderá parücípar da decisão de qualquer questão na.
qual anteriormente tenha intervindo
como agente, consultor ou .sadvogado
de uma das partes, como membro de
úm tribunal nacional ou Internacíonal, ou de uma comissão de Inquérito,
ou em qualquer outro caráter.
3. Qualquer dúvida a êsse respeito
será resolvida por decisão da Côrte.·
Artigo 18. 1. Nenhum membro da
Côrte poderá ser demitido, a menos'
que, na opíntâo- unânime dos outros
membros, tenha deixado de preencher
as condições exigidas.
2. O Secretário Geral será disso
notificado, oficialmente, pelo Escrivão
da Oôrte,
3. Essa notificação significará a
abertura da vaga.
Artigo 19. Os membros da Oôrte,
quando no exercício de suas funções,
gozarão dos privilégios -e imunidades
diplomáticas.
Artigo, 20. Todq membro da Côrte,
antes de assumir as suas funções,
fará, em sessão 'pública, a declaração
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sident ofthe Court for transmíssíon
to the Secretary-General" This last
notífícation makes the placa vacant.
Article 14. - Vacancies shall .be fi11ed
by the same method as that Iaid
down for the first election, subject
to the fcllowing províaíon ; the Se~
cretary-General shall, within one
month of the cccurrence of the vacancy, proceed to Issue the ínvítations
províded for in Article 5, and the date
of the elcctíon shall be fixed by the
Securtty Councíl ,
Artic1e 15. ~ member of the Court
elected to replace a member whóse
term of office has not explred shall
hold office for the remadnder or his
predecessor's termo
Artiele 16. 1. No member of the
Court may exerclse any .political ar
admínistratlve function, or engage
in any other occupatdon of a profes..
sional nature.
2. Any doubt on this point shall be
settled by the decision of the Court.
Article 17.. 1. No member of the
Court may act .as agent; counsel, OI
advocate in any case.
2. No member may participate in
the decision of any. case in whieh he

has previously taken part as agent,
counsel, or advocate for one of the
parties, or as a member of a national
or internatíonal court, ar of a commíssíon of enquiry, or in any other
eapacíty _
3. Any doubt on thís point ahall be
settled by the decision of the Court ,
Article 18. 1 ~ No member or ' the '
Court can be dismíssed unless,' in the
unanlmoue oplníon of the other
members, he has ceased to fulfil the
requíred condittons ,
2. Formal notification thereof shal1
be made to the Secretary-General by
the Registrar.
3 .This notificationmakes the place
vacant.
Article 19. The membera of the
COUl't, when engaged onthe busíness
of the court; shall tenjoy 'díplomatdc
privíleges and ímmuntties ,
Artâcle 20. Every meinber or the
Court shall, before taking up bis
dutíee, make a solemn declara~ion in
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solene de que exercerá as suas atribuições imparcial e conscienciosamente.
Artigo 21. 1. A Côrte elegerá, pelo
. perfodo de três anos, seu Presidente
~ seu Vice-Presidente, que poderão ser
reeleitos.
2. A Côrte nomeará seu Escrivão e
providenciará sôbre a nomeação de
outros funcionários que, sejam necessários.
Artigo 22. 1. A sede da Cârte será
a cidade de Haia. Isto, entretanto,
não impedirá que até aqui a cõrtc
se reúna e exerça suas funções em
. qualquer outro lugar, que considere
conveniente.
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open COUl't tnat fie Wlll exercíse his
pcwers impartdally and conscíentícusly.
Article 21. 1. Thé Court shall elect
Its President and Vicé-Preaídent for
three years: they rriay bc re-elected.
2, The Court shall appoint íta
Registrar and may provide for the
appoíntment of such other officers
as may be necessary.

Artfcle 22. 1. The seat of the
Court shall be estab1íshed at The
Hague. 'I'hfs, "however, shall not prevent the Court from sitting and
exercísing its functiona elsewhere
whenever the Court considers it
desírable,

2. O Presidente e o Escrivão rcsí-

2. The President and the Registrar

dirão na sede da Côrte.
,Artigo 23. 1. A Oôrte funcionará
permanentemente, exceto durante as
férias judiciárias, cuja data e duração
serão 'por ela fixadas.

shall reside at the seat of the Court.

2. Os- Membros da 'Côrte gozarão
de licenças periódicas, cujas datas e

duração serão fixadas pela Côrte,
sendo tomadas em consideração a distância entre a l-Iaia e o domicílio de
cada [uiz ,
3. "os membros da Côrte serão obrígados a ficar 'permanentemente à
disposição da Côrte, a menos que estejam em licença ou impedidos de
comparecer por motivo de doença ou
outra séria razão, 'devidamente justafícada perante o Presidente.
Artigo '24. 1. Se,por qualquer rezão especial, o membro da Côrte consíderar que não deve. tomar parte no
julgamento de uma determinada questão, deverá informar disto o Presidente.
2. Se o Presidente considerar que,
por uma razão especial, um dos membros da Oôrte não deve funcionar
mima determinada questão, deverá ínformá-lo disto.
3. Se, em qualquer dêsses casos, o
membro da Côrte e o Presidente não
estiverem de acôrdo, o assunto será
resolvido por decisão da Côrte.
Artigo 25.< 1. A oõrtc funcionará
em sessão plenária, exceto' nos casos

Cal. de Leis -
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Artic1e 23. 1. The Court shall 1'emain permanently in session, except
during the judicial vacations, the
dates and duration of whích shall be
fíxed by the Courb.
2. Members of the Court are entitled to períodlc leave, the dates anel.
duratfon of whích shall be fixed by
the Court, having in mind the distance between "I'he Hague and the
home of each [udge,
3. Members of the Court .shall be
bound, unless they are ou leave ar
prevented from attendíng by Illness
ar other seríous reasons duly explained to the President, to hold
themselves permanently at the disposal of the Courb.

Artdcle 24. 1. If, -ror some specfal
reason, a member of the Court considers that he ~auld not take part
in the declsíon of a particular case,
he shall so inform the President.
2. If the President ' considers that
for some special reasón one of the
members of the Court should noto sit
in a particular case, he shall gtve
.Inm notíce accordíngly.
3.' If an any such case the member
of the Court and the Presídent cüsagree; thé matter shall be settled by
the decision of the Court.
Ãrticle 25. 1. ' The full Court shall
sit except wheri it is expressly pro-
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previstos em contrário no presente
capítulo.
2.. O regulamento da Côrte poderá
permitir que um ou mais juizes, de
acôrdo com as circunstâncias e rotatívamente, sejam dispensados das
sessões, contanto que o número de
juízes disponíveis para constatutr a'
corte não seja reduzido a menos de

onze.
3. O quorum de, nove juízes será
suficiente para constituir a-CÔ).'te.
Artigo 26.

1. A Côrte poderá pe-

rfódícamente formar urna ou mais'
Câmaras, compostas de três ou mais
juízes, conforme ela mesma determinar, a fim de tratar de questões de
caráter especial, como, por exemplo,
questões trabalhistas e assuntos referentes a trânsito e comunicações.
2. A Oôrte poderá,

em

qualquer

tempo, formar uma Câmara para tratar de uma determinada questão. O
número de, -juizes que constituirão
essa Câmara será determinado pela
Oôrte, com a aprovação das partes.
3. As questões serão consideradas e
resolvidas pelas Câmaras a que se
refere o presente artigo, se as partes
assim o solicitarem;
Artigo 27. Uma sentença proferida
por qualquer das câmaras, a que se
referem os artigos 26 e 29, será considerada como sentença emanada da
oõrte.
Artigo 28. As Câmaras, a que se
referem os artigos 26 e 29, poderão,
com o consentimento das partes, reunir-se e exercer suas funções fora
da cidade de Hata.:
Artigo 29. Com o fim de apressar
a solução dos assuntos, a Côrte formará anualmente uma Câmara, composta de cinco juizes; a qual, a pedido das partes, poderá considerar e
resolver sumàríarnente as questões.
Além dos cinco juizes, serão escolhidos outros dois, que atuarão como
substitutos, no impedimento de um
daqueles.
Artigo 30. 1. A COrte estabelecera.
regras para o desempenho de suas
funções; especialmente as que se refiram aos métodos .processuaís,
2. O Regulamento- da oõrte disporá
sôbre a nomeação de assessores para
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víded otherwlse in the present
Statute.
'2. subíect to the condition thatthe
number of judges avadlable to constítute the Court ts not thereby reduced
below eleven, the Rules of the oours
may províde for' allowlng one ar more
judges, accordíng to círcumstanoes
and in rotation, to be dispensed from
sittíng,
3. A quorum of nine judges shall
suifice to constitute the Oourt ,
Article 26. 1. .The Court may from
time to time form one ar more
chambers, composed 'of three or more
judges as the Court may determine,
for dealíng with particular categoríes
of cases; for example, labor cases
and cases relatdng to transit anã
communíca tions.
2. The Court may at any time form
a chamber for dealing wlth a particular case. The number of judges to
constitute such a chamber shall be
determíned by the Court wíth the
approval of the -parties ,
3. Cases shall be heard and determined by the chambers provided for
in -thís Article if the parties so
request ,
Article 27. Ajudgement given by
any of the chambers províded for in
ArticIes 26 and 29 shal1 be considered
as rendered by the Oourt.
Article 28. The chambers provided
for in Articles 26 and 29 may, with
the consent of the parties. sit and
exercise their functions elsewhere
than at The Hague.
Article 29. With a view to the
speedy despatch or busíness. the Court
shal1 form annually a chamber composed or five ~ [udges which, at the
request of the parties, may hear and
determine cases by summary precedure. In, addition, two [udges shall
be aelected for the purpoee of replacíng judges who find it Impossible
to sito
Article 30. 1. The Court· shall
fi-ame rules fer carrying out its
functions , In particular, it shall lar
down .rales of procedure.
2. The Rules of the Court may
provide for assessors to sít wíth. the
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a oõrtc ou para qualquer de suas Câmaras, os quais não terão direito a
voto.
Artigo 31. 1. Os juizes da mesma
nacionalidade de qualquer das partes
conservam o direito de funcionar
numa questão julgada pela Oôrte.
2. Seca Côrte incluir entre os seus
membros um juiz de nacionalidade
de uma das partes, qualquer Outra
parte poderá escolher .uma pessoa
para tuncíonar como juiz. Essa -pessoa
deverá, de preferência, ser escolhida
entre os que figuraram entre os candidatos a que se referem os arts. 4 e 5,
3. Se a Côrte não incluir entre os
seus membros nenhum juiz de nacionalidade das _partes, cad .. uma destas
poderá proceder à escolha de um jufz,
de conformidade com o parágrafo 2
dêste artigo.
4, As disposições dêste artigo serão
.aplicadas aos casos previstos nos artígos 2.6 e 29. Em tais casos, o presidente solicitará a: um ou, se necessário. a dois dos membros da Côrte
integrantes da Câmara, que cedam seu
lugar aos membros da Côrtede nacíonalidade das partes interessadas, e,
na falta ou impedimento dêstes, aos
juizes especialmente escolhidos pelas
partes.

Court or with any -of íts chambers,
without the rlght to vote.

5. No caso de haverdfversas partes
interessadas na mesma questão, elas
serão, para os fins das disposições
precedentes,-- consideradas como uma
só parte. Qualquer dúvida sôbre êste
ponto será resolvida por decisão da
Côrte.
G. Os juízes escolhidos de conrormidade com os parágrafos 2,_ 3 e 4
dêste artigo deverão preencher as
condições exigidas pelos artigos 2,
17 (parágrafo 2), 20 e 24, do presente Estatuto, 'I'omarâo parte nas decisões em condições de completa
igualdade com seus colegas.

5, Should there be several parties
in the same ínterest, they shall, for
the purpose of the preceding provisions, be reckoned as one party
only. Any doubt upon poínt shall te
settlad by thedeclsion of the Court.

Artigo 32. 1, Os membros da Côrt·e
perceberão vencimentos anuais.
2. O Presidente receberá, por ano,
um subsídio especial.
3. O Vice-Presidente recebera. um
subsídio especial, correspondente ~
cada dia em que funcionar. como
'Presidente.

Artdcle 31. 1. Judges oh the natío- .
naüty of each of the parties shall
retaín their right to sit in the case
before the Court.
2. If the Court íncludes upon the
Bench a judge of the natíonality or
one of the partíes, any other party
may choose a person to sit as [udge ,
Such person shall be chosen preferably from among those persons who
have been neminated as candidates
as províded in Artícies 4 and 5.
3. If the Court includes upon the
Bench no judge of the nationality of
the partdes, each of. these partíes may
proceed to choose a judge as provided
in paragraph 2 of thía Article.
4. The províslons of this Artdcle
shall apply to the case of Articles 26
and 29. In such cases, the President
shall request one ar, if necessary, two
of the rnembers of the Court Iorming
the chamber to give place to the
members of- the Court of the nationality of the partées concerned, and
failing such, or if they are unable
to be present;' to the judges specíally
chosen by the partíes ,

6. .Iudges chosen as Iaid down in
paragraphs 2, 3, and 4 cf Article shall
Iulffl the conditíons requíred by ArticIes 2, 17 paragraph 2. 20 and 24 of
the present Sta'tute. They shall take
part in the decision on terms or
complete equality wíth their colleagues.

Article 32. 1. Each member of the
Court shall receive an annual satarv.
\ 2. The President shall receive a
special annual allowance.
3; The Vice-President shalI receive
a special allowance for ever·y day on
which he acts as' President.
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4. Os juízes escolhidos de conrormtdade com. o art. 31, que não sejam

membros da Côrte, receberão uma
remuneração correcoondente a cada
dta em que exerçam suas .tuncões.
"5. Esses vencimentos, - subsídios e
remuneraçôes serão fixados pela As-

sémbléía Geral e não poderão ser dl-

mínuídcs enquanto durarem os mandatos.
6. Os vencimentos de Escrivão serão
fixados pela Assembléia Geral, por
proposta da Cõrte,

7. O Regulamento elaborado pela
.Assembléia Geral fixará as condições
'pelas quais serão concedidas pensões

:EXECUTIVO

4. Thé judges chosen under Article
31, other than members .of the Court

shall receíve compensatlon for each
day on whích they exercíse their
functions.
5. These salaríes, a11owances, and
corr.pensatíon shall be fíxed by the
General Assembly. 'I'hey may. not be

decreased durlng the term of office.
6. The salary of the Registrar shall
be fíxed by, tile General Assembly
on the proposal of the Osurb.
7. Regulations made by the General
Assembly shall fix the condítions

8. Os vencimentos, subsídios e remuneração, acima mencionados, estarão livres de qualquer ímpôsto.

under which retirement pensions may
be given to members of the COUl't
and to the Registrar, and the conditions under whtch members of the
Court and the Registrar ahall have
their travelling expcnses refunded.
8. The .above salaríes, allowances.
and compensation ahall be rree af
u11 taxatíon ,

Artigo 33. As despesas da Oõrte
serão CUsteadas pelas N ações Unidas
da maneira que fór decidida pela ss.sembléia Geral.

Article 33. The expensea af the
Court shall be borne by the United
Natlons in such a manner as shall
be decíded by the GéneraJ Assembly.

-aos membros da Côrte e ao Escrivão,
-e as condições pelas quais 03 memores da Côrte e o Escrivão serão
'reémbolsados de suas despesas de
viagem.

CAPíTULO Ir

CHAPTER II

COMPETÊNCIA. DA 'CÔRTE'

COMPETENCE 010' THE COURT

Artigo 34.

1'. Só os Estados pede-

rão ser 'partes em questões perante a

Article 34. 1. Only states may be
parties in cases before the Court.

Côrte.
2.' Sôbre as questões que lhe forem
submetidas, a Oõrte, nas condícóes
prescritas por seu Regulamento, poderá solicitar informação, de organizações públicas' internacionais, e re~
ceberá as informações que lhe forem
prestadas, por iniciativa própria,pelas
referidas organizações.
3. Sempre que, no Julgamento. de
urna questão perante a Córte, .fôr
discutida a interpretação de instrumento constitutivo de uma organização pública internacional ou de uma
convenção internacional adotada em
'virtude do mesmo, o Escrivão dará
conhecimento disso à organização públíca internacional interessada e lhe
encaminhará cópias de todo o. expe.díente escrito.

2. The Courb, subject to and in
conformtty with its Rules, may
request of public Internatdonal ergarrízations intormation relevant to
cases/before tt, and shall receíve such
ínformatíon presented by such organizatdons on their own iniciative.

3. Whenever the constructdon of the
constituent instrument of a publío
tnternational ,omanization 01' of an
international convention adopted thercunder is in questíon in a case before
the Oourt, the Registrar. shaJI so
notify the public International ergamzatãon concerned anc; shall communícate to it copies of alI the wrítten
proceedfngs .
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Artigo 35. 1. A Côrte estará 'aberta aos Estados que são parte no presente Estatuto.
2. As condições pelas quais a Oôrte
estará' aberta a outros Estados serâo
determinadas, pelo Conselho de Segurança, ressalvadas as disposições
especiais dos tratados vigentes; em
nenhum caso, porém, tais condições
colocarão ";'8 partes em posição de
desigualdade-perante a Oôrte.
3. Quando um Estado que não. é
"Membro das Nações. Unidas rôr 'parte
numa questão, a Côrte fixará a ímportàncta com que êle deverá, contribuir para as despesas da Côrte.
Esta, disposição não será aplicada, se
tal Estado já contribuir para as referidas desp-esas.
Artigo 36. 1. A - competência da
Côrte abrange tôdas as questões que
as: partes lhe - submetam, bem como
todos os assuntos especialmente previstos na Carta das Nações Unidas
ou em tratados e convenções em vigor.
2. Os Estados partes' no presente
Estatuto poderão, em qualquer momento, declarar que reconhecem como
obrigatória, ipso facto e sem acôrdo
especial, em relação a qualquer outro
Estado que aceite a mesma obrigação, a jurisdição da Oôrte em tôdas
as controvérsias de ordem jurídica
que tenham por objeto:
a) a interpretação de um tratado;
b) qualquer ponto de, direito Internacional:
c) a existência de qualquer .Jato
que, se verificado, constituiria a. vlolação de um compromíssc internacional;
d) a natureza ou a extensão da reparação devida pela rutura de um
compromisso. internacional.
3. As declarações acima mencionadas poderão ser' feitas pura e simplesmente ou. sob condição de reciprocidade da parte de vários ou de
certos Estados, ou por -prazo determinado.
4.. Tais declaraçõec serão' deposita';'
das junto ao Secretário Geral das
Nações Unidas, que as transmitirá,
por cópia, às partes contratantes do
presente Estatuto e ao Escrivão da
Côrte.
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Article 35. 1. The Court shall be
open to the states parties to the
present Statute.
2. 'I'he conditions under which the
Court shall be open to other states
shall, subject to the specia.. provísions
contàined in treatiesIn force, be laid
down by the Becuí-ity Council, but in
no case shall such conditíons place
the parties in a position of Inequality
bafore the COUl't.
3 .When a state whích ís not a
Member of the Uníted Nations is a
. party to a case, the COUl·t sha11 flx
the amount whích "hat party ís to
contrfbute towards thc expenses of
the Court. This provísínn shall not
àpply if such state is bearfng a share
of the expenses of the Court.
Article 36. 1. The jurisdiction cr
the Court comprlses ali cases which
the partdes refer to it ànd all matters
specíally provided for in the Charter
of thê United Nations ar in treaties
and conventions in force.
02. The states partdes to the present
Statute may at any time declare that
they recognize ascompi.úory ipso
jacto and without special agreement,
in relatíon to any other state acce..pting .the same oblígation, the [urlsdiction of the Oourt in all legal
disputes çoncerning:

a. the interpretation of a treaty:
b. any questfon of ínternational
law;
c. the -exlstence of any fact which,
if establíshed, would constituto a
breach of an íntematlonal obligatíon;
d. the nature ar extent of the reparatlon to be made for the breach if·
an ínternattonal obligatdon ..
3. The' declarations referred to
above may be made unconditíonally
ar no conditlon of rcciprocity on the
part of several ar certain states, of
for a certain time.

4. Such declarationa.shall be deposited with the Secretary-General or
the Urrited Natdons, who shall transmít copies thereof to the parties to
the Statute and to the Registrar or
the Court.
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5. Nas relações entre as partes contratantes do presente Estatuto, as declarações feitas de acôrdo com o artigo 36 do Estatuto da .Oôrte Permanente de Justiça Internacional e que
ainda estejam em vigor serão consideradas como importando na aceitacão da jurisdição obrigatória da- 061'-

te Internacional de Justiça. pelo período em que ainda devem vigorar e
de conformidade com os seus têrmos ,
6. Qualquer controvérsia sôbre a
jurisdição da Oôrte será resolvida por
decisão da própria Côrte.

Artigo 37; Sempre
tado ou convenção em
que um assunto deve
a uma jurisdição a ser

que um travigor -disponha
ser submetido
instituída peja

Liga das Nações, ou à Côrte Per-

manente de Justiça Internacional, o
assunto deverá,. no que resoeitn às
partes contratantes do presente Estatuto, ser submetido à corte Internacional de Justiça.
Artigo 38. 1. A Cõrte, cuja função
é decidir de ccôrdo com ó direito internacional as controvérsias que lhe
forem submetidas, aplicará:
a)
as' convenções internacionais,
quer gerais, quer especiais. que esta- ,belecam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes:
b}' o costume Internacional, como
prova de urna .prática geral aceita
como serído o direito:
.
c) os princípios gerais de direito
'reconhecidos pelas Nações civilizadas:
d) sob ressalva da, disposição do
art. 59, ás decisões judiciárias e a
doutrina dos publlciatas mais qualificados das diferentes Nações, como
meio auxiliar para .a determinação
das regras de direito.
/
2. A presente dispostcâc não prejudicará a faculdade da oõrte de decidir
uma questão ex aeoue et bano, se as
partes com isto concordarem.
CAPíTULO

m

PROCESS(l

Artigo 39. 1. As.línguas oficiais da
Côrte serão o francês e o inglês. Se as
partes concordarem em que todo o
processo se efetue em francês, a sen~

5. Declaratíons made under Article·
. 36 of the Statute of the Permanent
Court of International Justice and
wich are still in force shall be
deemed, as between the parties to the
present Statute, to be acceptances or
the compulsory jurlsdíctíon or the International Court of Justice for the
períod which they still have to run
and in accordance with their terma.
6. In the event of a dispute' as to
whether the Court has [urlsdlction,
the matter shall r.'õ! settled by the decision of the Court.
Article 37. Whenever a treaty ar
convention in force provides for rererenceO' of a matter to a tribunal to
have been intdtuted by the League or
Nations. 01' to the Permanent Court
of International .rustíce. the matter
ahall, as between the parties to the
preseht Statute, be referred to the
International Court of Justice.

Article 38. '1. The Court, whose
function is to decide in accordance
with international taw such disputes
as are submitted to it. shall apply:
a. internationaI conventíons. whether general ar particular. establishing
rules expressly recognízed by the con"testing states:
b. Intemàtdonal .custom; as evidence
ofa general practice accepted as law;
c. the general principles of law
recogntzed bv ctvllized nations:

d. subject to the provtsíons of Artícle 59. judicial decisíons and the

teachtnzs of the most hiahlv cualífied
publíclsts of the various nations. as
subsídtarv means for the determination of rules of law.
2. This nrcvíslon shall not P1'81U
dice the power of the Court to decide
a case ex ueouc ei bano, if the parties
agree thereto .
N

CHAPTER

rrr

PROCEDURE

Article 39. 1. The offícial languages or the Oourf shall be French and
Engtísh , If the partias agree that the
case shall be conducted in French,
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tença será proferida em rrancês. Se
as 'partes concordarem em que todo
o processo se efetue em inglês, ,3.- sentença será proferida em inglês.
2. Na ausência de acôrdo a respeito
da língua que deverá -t empregada;
cada parte poderá, em suas alegações,
usar a língua que preferir: 3 sentença
da _corte será proferida em francês e
em inglês. Neste caso, a CÔTte determinará ao mesmo tempo qual dós dois
textos fará fé.
3. A pedido de uma das partes, a

Côrte poderá autorizá-la 'a usar uma
língua que não seja o Iránóês ou o
inglês.
Artigo 40. 1. As questões serão
submetidas à Côrte, conforme o caso,
por notificação do acôrdo especial ou
por uma petícâc escrita dirigida ao
Escrivão .Em qualquer dos casos, °
objeto da concrovérste e as partes de.verão ser indicados.
2. O Escrivão comunicará Imedía-

tamente a petição a todos os interessados.
.
3. Notificará também os Membros
das Nacôes Unidas por Intermédio do
Secretário Geral. e - quaisquer outros
Estados" 'com direito a comparecer
perante a C6rte.
Artigo 41. 1. A Côrte terá a faculdade de indicar, se julgar que as
circunstâncias o exigem, quaisquer
medidas provisórias que devem ser
tomadas para preservar os direitos
de cada parte.
2. Antes que a sentença seja proferida, as partes e o Conselho de Segurança deverão ser informados imediatamente das medidas sugeridas.
Artigo 42. 1. As partes serão representadas por agentes.
2. 1tstes terão' a assistência de consultores ou advogados, perante a
Côrte .
3. Os agentes, os consultores e os
advogados das partes perante a Côrte
gozarão' dos privilégios e Imunidades
necessários ao livre exercício de suas
atribuições.
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the judgement sha11 be delivered in
French. If the parties agree that the
case sha11 -be conductedin English,
the judgment shall be delivered in
Englísh:
2. In the absence .of an agreement
as to whích language shall be employed, each party may. in the pleadings, use the Ianguage whích it
prefers ; the decísíon of the Oourt
shall be glven in French and English.
In thís case the Court shall at the
same time determine which. of the
two texts shallbe considered as

authoritative.
3. The Court shall, at the request
of any party authorize a language
other than French 01' English to be
used by. that party ..
Article 40. 1. Cases are brought
before the Court, a., the case may be.
either bv the notification of the
special agreement 01' by a written
application addressed to the Regtstrar. In either case the subíect of
the dispute and the parties sha11 indicated.
2. The

Registrar shall forthwith
communicate the application to all
concerned.
3. He shall also notify the Mernbers
of the United Nations through the
Secretarv-General, and also any other
stetes entdtled to appear before the
Court.
Article 41. 1. The Court shall have
the power to índicate. íf It consíders
that circumstanoes so require, any
provisional measures which ought to
be taken to preserve the respectlve
rlghts of either party.
2. Pending the final decislon, notice
or the measures suzgested shall
forthwith be s-íven to the parties and
to the Securtty Counctl .
ArUcle 42. 1. 'I'he partíes sha11 be
represented by agente.
2. They may have the asslstance
"ofcoUnsel 01" advocates -before the
Court..
::S. The agents, counsel, and advocates of parties before the Oourt shall
enjoy the prtvtleges and ímmunttdes
necessary to the independent exercíse
bf their dutíes,
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Artigo 43. 1. O processo constará
de duas fases: uma escrita e outra
oral.
2. O processo escrito compreenderá
a comunícaçâo à Oôrte e &8 partes
de memórias, contra-memórias. e, .se
necessário, réplicas, assim como quaisquer peças e documentos em apôío
das mesmas.
3, Essas comunicações serão feitas
par intermédio do Escrivão, na ordem
~ dentro do prazo fixados pela corte.
4. Uma cópia autenticada de cada
documento apresentado por uma das
partes será comunicada à outra parte.
5. O processo oral consistirá na
audiência, pela Oôrte, de testemunhas,
peritos, agentes, consultores e advogados.
Artigo 44.

1 Para c t a
í

ç

â

o

de

outras pessoas que não sejam os agentes, os consultores ou advogados, a
Oôrte dirigtr-se-ádiretamenteao .Go-,
vêrno do Estado em -cujo território
deve ser feita <i citação.
2. O mesmo processo será usado
sempre que fôr necessário Plovideneíar para obter quaisquer meios de
prova. 'no 'lugar do fato ..
Artigo 45. Os. debates serão. dirigidos -pelo Presidente ou, no ímpedímenta dêste, pele. vice-presidente; se
ambos estiverem impossibilitados de
presidir, o mais antigo dos, Juizes presentes ocupará a presidência. .
.Artigo 46. As audiências da Oôrte
serão públicas, a menos que a Oôrte
decida de outra maneira em que' as
partes solicitem ri. não admissão de
público.
Artigo 47. 1. Será lavrada ata de
cada audiência, assinada pelo Escrivão
e pelo Presidente.
2. Só essa ata fará fé.
Artigo 48. A Oôrte proferirá decisões sôbre c 'andamento do processa, a- forma e o tempo em que
cada parte terminará suas alegações,
e tom-ará tôdas as medidas relacionadas com a apresentação das provas.
Artigo 49. A Côrte poderá, ainda
antes do inicio da audiência; intimar
os agentes a apresentarem qualquer

Article 43. 1. The procedure shan
consist o~ two'parta: written and oral.

2.. The wrltten proceedings shall
consist of the communicatíon at the
Oourt and to the partáes of memorfals,
counter-memoríals and, if necesaary,
rephes: also all papers and documants
in support.
3. These communíoations sha11 be
made .through the Regístrar, .1n the
order .and withln the time fíxed by'
the Court.
4. A certified copy 0:1: every 00cument produced by alie party shall
be communloated to the other purty.
5. The oral. proceedíngs shall consíst
01 the hearfng by the Court of witnesses, experta, agents, counsel, and
advocatea.
"
Article 44. 1.' For the servíce of
a11 notices upon persons other than
the agente, counsel, and advocates,
the Court ehall apply· direct to the
government of the statc upon whcse
territory the notdce haa to be served.
2. The same provísíon s11a11 apply'
whenever stepa ate to be taken to
procure evídenoe on the spot ,
Article 45. The hearing sha11 be
under the control of the Presídent
01', if he ís unable to preside, of the
Vice-Prestdent: if neither is able to
preside, the senior [udge present hãll
preside .
Article 46. The hearing in Court
8ha11 be publlc, unlcss the Oourt 8ha11
decide otherwise, ar" unless the parties
demand, that the publte be not admitted.
Article 47; 1. Mtnutes shall be
made at each hearíng and signed by
Registrar and the President.
2. These mínutesralone shall te
authentíc.
Artdcle 48. The Court sh8.11 make
orders for the conduct of the case,
shall decide the form and time in
which each party must conclude its
arguments. and make alI arrangements cannected with -the taking or
evídence.
Article 49. The Court may, even
before the heartng begms. call upon
the agente to proc'uce any document
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documento .ou a fornecerem quaisquer
explicações. Qualquer recusa deverá
constar da ata.
Artigo 50. f.... Oôrte poderá; em
qualquer momento, con.tar a qualquer
individuo, corporacão, repartição, comissão ou outra organização, à sua
escolha, a tarefa de proceder a 'um
inquérito ou a uma pertcia . .
Artigo 51. Durante os de b a t e s,
tdas as perguntas de .intcrêsse serão.
feitas às testemunhas e peritos de
conformidade C~"· as condições determinadas pela Côrte no Regulamento' a que se refere o 8.T~, 30.
Artigo 52, Depois de receber as
provas c depoimentos' dentre do prazo
fixado para êsse fim, a Côrte poderá
recusar-se a aceitar qualquer novo
depoimento' oral ou escrito que uma
das partes deseje apresentar, -a menos que as outras parte com isso
concordem.
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01' to supply any explanatlons. Formal note shall be taken of any refusal.
Article 50. The Court may, at any
time, entrust any individual, bcdy,
bureau, commissíoú, ar other organtzation that it may select, withthe
task of <carrymg out an enquíry ar
gívíng an expert opinion.
Article 51. During the .hearlng any
relevant questdons are to be put to
the wítnesses and experts under the
ccnditlons Iaíd down by the COUl't in
the rules or procedure refen·ed to in
Artícle 30.
Article 52. After the Court has
reccíved the proofs and evídence
withín the tíme specified for the purpose, it may rcruse to accept any
further oral 01' written evídence that
one paa-ty may desire to present unless
the -other side consents.

Artigo 53. 1. Se uma das partes
deixar de comparecer perante a Oôrte
ou de apresentar a sua defesa..... a
outra parte poderá solicitar à Côrte
que decida a favor de sua pretensão.
2. A Côrte, antes de decidir nesse
sentida, deve certificar-se não. 'só de
.que o assunto é de sua competência,
de conformidade com os arts. 36 e 37,
mas também de que a pretensão é
bem fundada, de fato e de -direito.

Article 53. 1. Whenever one cr tha
parties does not appear before the
oourt. ar Iails to defend its case. the
other party may call upon the Court
to decide in favorof its .claírn.
2. 'I'he Court must, before doíng
so. satisfy Itself, net only that ít has
jurisdíctdon in acóordance with Artieles 36 anã 37. but also that the
claím .ís well founded infact and

Artigo 54. 1. Quando os agentes,
consultores e advogados tiverem concluído, sob a fiscalização da oôrte,
a apresentação de sua causa, o Presidente declarará encerrados os debates.
2. A Côrte l'et~rar-se-á para deliberar.
3. As deliberações da Côrte serão
tornadas privadamente e permanecerão secretas.
Artigo 55. 1. Tôdas as questões
se1'9.0 decididas por maioria dos juízes
presentes.
"2. No caso de empate na votação,.oPresidente ou o juiz que funcionar
em seu lugar decidirá com o seu voto.

Artícle 54. 1. When, subject to
the control of the oourt, the agents,
counsel, and advocates have completed theír presentatíon of the case, the
Presídent shall declare' the hearíng
closed.
2. The oourt shall withdraw to con-

Artigo 56. 1. A sentença deverá
declarar as razões em. que se funda.

law.

slder the judgment.

3. The delíberationa of the Court
shall take place in prtvate and remaln
secreto
Artícle 55. 1 ~ All questdons shall
be decíded by a majoríby of the judges
presenn.
2. In the event of an equaltty of
votes, the Presídent OI' the judge- who
acts in hís place shall have a casting
vote.
Article 56. 1. The judgment s11.a11
state the reasons on which it ís
based.
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2. Deverá mencionar os nomes dos
juízes que tomaram parte na decisão.
Artigo 57. Se .a sentença não representar no todo ou em parte a opinião unânime dos juízes, qualquer
dêles terá direito de lhe juntar a
exposição de sua opinião índlvidual ,
Artigo 58. A sentença -será assínada pelo Presidente e pelo Escrivão.
Deverá ser lida em sessão pública,
depois de notificados, devidamente,
os agentes.
Artigo 59. A decisão da Côrte só
será obrigatória para as partes litigantes e a respeito do caso em questão.
Artigo 60. A sentença é definitiva
e inapelável. Em caso de controvérsia quanto ao sentido e ao alcance
da sentença, caberá à Côrte interpretá-la a pedido de qualquer

partes,

das

'

Artigo 61. 1. O pedido de revisão
de uma sentença só poderá ser feito

em 'razão do descobrimento de algum
fato suscetível de exercer influência
decisiva, o qual, na ocasião de ser
proferida a sentença, era desconhecido da Côrte e também da parte que
solicita a revtsãe.r contanto que tal
desconhecimento não tenha _sido deVida à negligência.
2. O processo de revisão será àberto
por uma sentença da Côrte, na qual
se consignará expressamente a exlstência do fato novo, com o reconhecimento do caráter que determina a
abertura da revisão e a declaração de
que é cabível a solicitação nesse
s-entido.
3. A Côrte poderá subordinar a
abertura' .do processo de revisão à
prévia execução da .sentença.
4. o pedido de revisão deverá ser
feito no prazo máximo te seis meses
a partir do descobrimento do fato
novo.
5. Nenhum pedido de revisão poderá ser feito depois de transcorridos
10 anos da data da sentença.
Artigo 62. 1. Quando um Estado
entender que a decisão de uma causa
é suscetível de comprometer um interêsse seu QP. nrilp.m1l1ríilir.;?,: P-~~P.

2. It shall contaín the names or
the [udges who have taken part in
the decíston .
Article 57. If :the judgment does
not represent in whole ar in part the
unanímous oplníon of the judges, any
[udge shall _be entitled to deltver a
separate oplnion,
'
Artdcle 58. The Iudgment shall be
slgned by the President and by the
Registrar. It shall be read in open
court, due- notice having been given
to the agente.
Artdcle 59. The decision of the
Court has no binding force except
between the partdes and in respect of
that particular case.
ArticIe 60. The judgment is final
and without appeal , In the event of
dispute as to the meaningor scope
of the [udgment, the Oourt shall conetrue it upon the request of any parby.
Article 61. 1. An application for
revlsíon of a [udgment may be madc
only when it ís based. upon the discovery of some fact of such a nature
as to be a decisive taotor, whích facb
was, .when the [udgment was glven,
unknown to the Court and also to
the party claiming revtston, always
provided that such Ignorance was not
due to negltcence.
2. The proceedíngs for revísion shall
be opened

by a [udgment

of the

Court expressly recording the exístence of the new fact, recognízíng
that it has such a character as to
lay the case open revision, and declaring the application admtsalble on
this ground.
2·. The Court may requíre prevlous
compliance with the terms of the
judgemcnt before it admits proceedtngs in revistou.
4. The applicatdon for revislcn must
be made at latest within six montha
or the discovery of the new facto
5, No application for revtslon ma,be made after the lapse of ten years
rrom the date of the judgment..
~ Article 62.
1. Should state consi..
der that it has an interést of a legal
nature whtch may bs affected by the
np.l'.isinn in f.h!" ('.~~<:P._ it. m::LV snbmíf a
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Estado poderá solicitar à Côrte permissão para intervir em tal causa.
2. A Côrte decídlrá sôbre êsse pe-.
dido.
Artigo 63. 1. Quando se tratar da
interpretação de uma convenção, da
qual forem partes outro:' Estados,
além dos litigantes, o Escrivão notificará imediatamente todos. os Estados interessados.
.2. Cada Estado assim notificado
terá o direito de intervir no processo;
mas, se usar dêste direito, a Interpretação dada' pela sentença será
igualmente obrigatória para êle,
Artigo 64. A menos que seja decidído em _contrário pela Côrte, cada
parte pagará suas próprias custas no
processo.
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requeat to the Oourt to be pennitted
to íntervene.
2. It· shall be for the Courf to de- .
cíde upon this request ,
, Article 63. ,1. Whenever the construction or- an convention to whích
states. cther than those concerned in
the case are parties is in question,
the Registrar shall notify all such
states ·fol'thwith.
2. Every state so notified has the
ríght to-intervene in the proceedings:
but if it uses this rtght, the construction given by the judgement will be
equally binding upon it.
Article 64. Unless otherwise decided by the Court, each party shall
bear its own costa.

CAPíTULO IV

CHAPTER IV

PARECERES CONSULTIVOS

ADVISORY· OPINIONS

Artigo 65. 1. A Côrte poderá dar
parecer consultivo - sôbre qualquer
questão jurídica a pedido do órgão
eue, de acõrdo- com a Carta das Nações Unidas ou por ela autorizado,
estiver em condições de fazer tal
pedido.
2. As questões sôbre as quais rôr
pedido o parecer consultivo da Côrte
serão submetidas a. ela por meio de
petição escrita. que deverá conter uma
exposição do assunto sôbre o qual é
solicitado o parecer e será acompanhada de todos os documentos que
possam elucidar a questão.
Artigo 66. 1. O Escrivão notificará
imediatamente todos os Estados com
direito a comparecer perante a Côrte,
0.0 pedido de parecer consultivo.
2. Além' disto, a todo Estado admi ~
tido a comparecer perante a Côrte e
a qualquer organização internacional,'
que, a juízo da Côrte ou de seu Presidente, se a Côrte não estiver reunida, forem suscetíveis de fornecer informações sôbre a questão - o Eacrívão fará saber, por' comunicação
especial e direta, que a Cõrte estará
disposta a receber exposições escritas,
dentro num prazo a ser. fixado pelo
Presidente, ou .1.- ouvir exposições orais.
durante uma audiência pública realizada para: tal' fim.

Article 65. 1. TheCourt may glve
,an advisory oplnton on any legal
question at the request of whatever
body may be :authorized by 01' in
accordance with the Charter of the
United Nations to make such a
request ,
2. Questions upon which the advlsery opinion of the Court is ásked shall
be Iaíd before the Court by means of
a wrttten request containing an exact
statement of the question upon whioh
an opínion ís required, andvaccompaníe by all documents líkely to throw
light upon tbe question.
Article 66. 1. The Registrar s11'1l1
forthwith gtve notice of the reouest
for ali advisory optrrion to a11 states
\ entitled to appear berore the Court.
2. The Registrar sha11 also, by
means of a special and dírect communication, notify any state entitled to
appear before the COUl't ar tnternatíonal organízatlcn considered Df the
Court, ar. should it not be sittíng , by
the Presídent, as Iikely to be able. to
furnísh information on the cuestion,
that the Court wín be prepared to
receive, wtthín a time límtt to be
fixed by the President, wrttten staterocrrts, ar to hear, at a publíc sittdng
to be held for the purpose. oral statements relating to the questdon..
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3. Se qualquer Estado com direito
'a comparecer perante a Côrte deixar
de "receber a coic.unleação especial a
que se refere o parágrafo ~ 2 dêste
artigo, tal Estado poderá manifestar
o desejo de submeter a ela uma exposição escrita ou orat.. A Côrte decidirá.
4. O,;; Estados e organizações que

tenham apresentado exposição' escrita
ou oral, ou. ambas, terão a faculdade
de discutir as exposições reítes por
outros Estados ou organizações" na.
forma, extensão _ou limite de tempo
que a Oôrte, ou, se ela não estiver
reunida, o seu Presidente determinar,
em cada' caso particular. Para êsse
efeito, o Escrivão devera, no devido
tempo, comunicar qualquer dessas exposições escritas aos Estados e organizações que' submeterem exposições
semelhantes.
Artigo 67. A' -Côrte dará seus pareceres .consultlvos em sessâo pública,
depois de terem sido notificados o
Secretário Geral, os representantes
dos Membros das Nações Unidas, bem
como de outros Estados e das 'organizações' internacionais diretamente
interessadas.
Artigo 68. No exercício de suas,
funções .consultdvas, a corte deverá
guiar-se, além disso, pelas dísposlções do presente Estatuto, que se
aplicam em casos comenctosos, na
medida em que, na sua opinião, tais
disposições forem aplicáveis.
CAPíTULO V
ElViENDAS

Artigo 69. As emendas ao presente
Estatuto serão efetuadas pelo mesmo
processo estabelecido pela Carta das
Nações Unidas para emendas à Carta,
ressalvadas, entretanto, quaisquer dlsPOSiÇÕ3S que a Assembléia Geral, por
determinação do Conselho de sesurança, possa adotar a respeito. da
participação de Estados que, tendo
aceito o presente Estatuto, não são
Membros das 'Nações Unidas. '
Artigo 70. A Côrte terá a faculdade de propor por escrito ao Secre-

3. Should any such state cntitleã
appear beíore the Court nave failed
to recélve the speclal communtcaticn
referred to in paragraph 2 oi this.
Article, such state may exptess a
destre to submit a written statement
ar to be heard; and the Court will
decide.
4'. States and organizatdons havíng
presented written ar oral statementa
01' both shal1 be permitted to comment
011 the statements made by other
states ar organizatíons in the forro,
to the extent. and within the time
Iímíts whlch the Court, ar, should it
not bevsttting, the Preeident, shal1
decide in each particular case. Accor.,
dingly, the Registrar shalltn due time
communicate any such written statementa to states and organízatíons
having submitted similar statements.

Artic1e 67. The Court shall deliver
its advísory opímons in open court,
notdce having been gíven to the Secretary-General and to the representatdves of Members .of the Uníted
Nations, of other atates and of internaional organizacions Immedíately
ccncei'ned.
Artécle 68. In the exercíse of its
advisory functíons the Court shall
furbher be guided by the provisione
of the present Statute whích apply in
contentíous cases -to the extent to
whíeh It "recognízea them to be
apjillcable.
CHAPTER V
AMENDMENT

àrtícle 69.. Amendments

to the .
present Statute shall be effected by
the same procedure as is províded by
the Charter of thé United Nations
for amendments to that Charter,
sunject however . to ariy províslons
which the General Assembly upon
recommendatícr, of the Security
Cotmctl may adopt concerning .the
participation of states which are
parties to thevpresent Statute but
are not Members of thé Uníted
Natdons ,
Artíc1e 70. 'I'he Courb sha11 have
power to propose such amendments
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tár-io Geral quaisquer emendas ao présente Estatuto, qu julgar necessárias,
a fim de que as mesmas sejam consideradas de conformidade com as
disposições do art. 69.

to the present Stetute.as It may deem
. necessary, through written commurrleatíons to the Secrebary-General, for
consideration in conformity with the
provlsiona of Article 69.

E; havendo o Govêrno do Brasil aprovado a mesma Carta nos têrmos
acima transcritos, pela presente a dou por firme 'e valiosa para produzir
os seus devidos efeitos, prometendo que será cumprida ínvíolàvelmente .
Em firmeza do que, mandei passar esta Carta que assino e. é selada
cem o sêlo das armas da República e subscrita pelo Ministro de Estado
das "Relações Extertores ,
Dada no Palácio da Presidência, no Rio de Janeiro, aos doze dias do
mês de setembro. de mil novecentos e quarenta e cinco, 124.° da Independêlcia e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

Pedro Leão VeUoso.

DECRETON.o 19.842 - DE 22 DE
OUTUBRO DE 1945
Declara caduca a autorização.outorgada· ao cidadão brasileiro Austro Sanaeone, pelo Decreto n.o 16 ..177,de
26 de julho de 1914, -pora pesquisar
jazidas àe rochas beiuaninosas e pirobetuminosas' classe IX em
terras. do dominio privado, situadas
na comarca de Itapetininga, rmmicipio de Angatuba, Estado de São
Paulo

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constdtuíçâo .e nos
têrmos elos Decretos-leis ns. 1.985, de
29 de janeiro de 1940 e 3.236, de 7
de maio de 1;)41;
Considerando não haver o autorizado dado cumprimento às obrigações
estaaelecídaa no Decreto n." ~6.177, de
26 de julho de 1944, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada caduca a
autorização outorgada pelo Decreto
n.c 16 .177~ de 26 de julho de 1944,. ao
cidadão brasileiro Austro Sandevíle,
para pesquisar jazidas de rochas betuminosas e piro- betuminosas, em uma
área de oitocentos e cinco hectares
(805 ha) em terras de domínio privado, "situadas na comarca de Ita-

petíninga município de Angatuba, ·Estado de São Paulo.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Agamernnon Magalhães.

DECRETO N.O 19.843 - DE 22 DE
OUTUBRO DE 19-15
Aprova projeto e orçamento para conetmçõo do segundo trecho da linha
de ligação da Estrada de Ferro Nazaré com a víacao Férrea Federal
Leste Brasileiro

o Presidente da República; usando
da atribuição -que lhe confere o ar-.
tdgo 74, letra a, da- Constituição, decreta:
Artigo único.' Ficam" aprovados o
projeto e orçamento na-importância de
Cr$ -21.455.238,30 (vinte e um milhões,
quatrocentos e cinqüenta e cinco mil
duzentos e trinta e oito cruzeiros e
trinta centavos), que com êste baixam, rubricados pelo Diretor Geral
do Departamento Nacional ~e Estradas
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de Ferro, para a construção do segundo trecho .da' linha de ligação. da
Estrada de Ferro Nazaré com a ViaçãoFérrea Federal Leste Brasileiro,
entre os quilômetros 21 e 46,765.
Rio de Jáneiro, 22 de outubro de
I

1945, 124.° da Independência e 57,° da

República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.' 19.~44, DE 22 DE
OUTUBRO DE~ 1945
projeto e orçamento para
construção de um vagão de engate.

. Aprova

o Presidente da República, usando
da' atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,

Decreta:
Artigo único - 'Ficam aprovados o
projeto e orçamento na Importância
de CrS 40.250,00 (quarenta mil duzentos e cinqüenta cruzeiros) , que
com este baixam, rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacíonal de Portos," Rios e Canais, para a
construção de um, vagão 'intermediário, servindo para engatar veículos de
1,60 metros de bitola com os de 1,00
metro, no põrto de' Santos, a cargo da
Companhia Docas de Santos.

DECRETO N.' 19.845 ~ DE 22 DE
OUTUBRO DE 1945
Concede à sociedade Irmãos Raposq
Limitada autorização para ninaonar como emarésa de navegação de
cabotagem, de acôrdo com o que
prescreve o Decreto-lei n.O 2.784, de
20 de novembro de 1940 ..

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade
Irmãos Raposo Limitada, decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade Irmãos Raposo Limitada, com
sede em São João da Barra, Estado
do Rio de Janeiro, au-onàação para
funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com o
que prescreve o Decreto-lei n.c 2.784,
de 20 de novembro de 1940, obrigando-se R mesma socledaue a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em vigor, ou que venham a vigorar,
sôbre o objeto da referida autorízação.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS

Alexanâre Marcondes Filho

DECRETO N.o 19.846 -- DE 22 'DE
OUTUBRO DE 1945

Concede à sociedade Navegação Jõoaotto Sousa Limitada autorização
tiara continuar a juncionar \ como
emprêsa de navegação, de acôrdo
com o que prescreve o Decreto-lei
n.o 2.784, de 20 de novembro de
1940,
A importância.

Parágrafo único
que rôr efetivamente despendida e
comprovada será oportunamente incorporada à conta de eapítal, nos têrmos previstos no item 3°, artigo 2° do
Decreto n,v 658 A, de 21 de feverei:.
ro de 1936.

Rio de Janeiro, 22 de outubro _de
1945,124.° da Independência e 57.0 ' da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade
Navegação Rodolfo Sousa Limitada,
autorizada a funcionar pelo Decreto
n.c 17.300, de 5 de dezembro de 1944,
decreta:
Artigo único.
É concedida à sociedade Navegação Rodolfo Sousa Limitada, com sede nesta cidade do
Rio de Janeiro, autorização para continuar a funcionar como emprêsa de
navegação . de cabotagem, de acôrdc
com o que prescreve o Decreto-lei
TI.o 2.784, de 20 de novembro de
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1940, obrigando-se a mesma socieda-

de a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor,. ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da
referida autorização.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1945" 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes

Filho.

DECRETO N.' 19.847 - DE 22 DE
DE OUTUBRO DE 1945
Concede à Sociedade Navegação P1']gresso, Limitada, autorização v,ua
funcionar como emprêsa de rumeaação ae cabotagem, de acôrdo eom o
que mescreoeo Decretc nr 2,784, de
20 de nov,embro de U140.

O Presidente da República, ate»;
dendo ao que requereu a Sociedade
Navegação Progresso, Limitada, cem
sede em Pôrto Alegre, nstecc uo Rio
Grande do Sul, d-ecreta:
Artigo único. E' concedida à Sociedade Navegação Progresso, Limitada,
autorização para funcionar COIr.C €lTIprêsa de navegação de cabotagem, ríe
acôrdo com o que prescreve I,) Decreto-lei n.? 2.784, de 2-0 de novembro rte
1940, obrigando-se a 'mesma sociedade
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em 'vigor, ou que venham
a vigorar sôbre o objeto da referida
autorização.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1945, 124.° da Independência ~ 57.0 .da
'
República.
GETULIo VARGAS.

Alexandre MarconrZes

vuno.

DECRETO N.o 19.848, DE 22 DE
OUTUBRO DE 1945
Concede a "Mercúrio", Companhia
Nacional de Seguros autorização para
funcionar e aprov( 'seus estatuioe,

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
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Art. 1.0 Fica autorizada a funcionar
em operações de seguros e resseguros
dcs ramos elementar s, a que se refere
o art. 40,11.° 1, do Decreto-lei n.v 2.063,
de 7 de março de 1940, a "Mercúrio",
Companhia Nacional t. Seguros, com
sede nesta cidade do Rio de Janeiro,
constituída em assembléia geral dos
subscritores do seu capital, realizada a
26, de abril de 1945, 'bem como ficam.
aprovados os estatutos adotados pela
referida assembléia, mediante as condições abaixo :
I - Os estatutos são aprovados com
as seguintes modífícaçôe., :
a) substitua-se a designação "1.0"
de cada um dos parágrafos dos arts. 5.0
e 9.° por "único";

b) suprima-se a parte final do ar";'
tlgo 8.° "que só reconhece um proprietário para cada uma";

c) inclua-se no art. 15, após "Cr$
3.000,00" a palavra "mensais";
d) acrescente-se ao art. 23· o seguinte: "Parágrafo único: Os suplentes substdtuírão. os membros efetivos
por ordem de votação, e em caso de
empate, prevalecerão .sucesstvamente a
propriedade de maior número de acôes
e a idade mais elevada, salvo na· hipótese de membro efetivo eleito pela
minoria dissidente, o qual será substituído pelo respectivo suplente".

II - As alterações consignadas na
clásula precedente deverão ser aprcvadas em assembléia geral extraordinária de acionistas, dentro do orazo
de 60 (sessenta dias, contado; da
publicação dêste decreto.

Art. 2.° 4 Sociedade ficará integralmente sujeita às leis e reguamentos
vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre
o objeto da autorização de que trata
o presente decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da

República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DEORETO N.o 19.849 -DE 22
DE OUTUBRO DE 1945
Dá nova redaçeío ao art. 1.0, e paragrafos do Decreto n.O 12.714, de, 25
de junho de 1943.

O Presidente da República, usando
da atribuição que -lhe contere o artigo
74, letra a, da Constatuíção, e tendo.
em vista os Decretos ns. 24.643, de lD
de .julho de 1934 (Código de Águas) e
852, de 11 de novembro de 1938" de-

creta:
Arü. 1.0 O art. L'', do Decreto nú-

DECRETO N.O 19.850 - DE 22
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza 0- cidadão brasileiro Sebastião
Vieira de Morais a pesquisar água
mineral no município de ltaperuna,
no Estado do R,io de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, ela Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1,985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,
decreta:

mero 12.714, de 25 de junho de 194:5,

Art. 1.0 Fica. autorizado o cidadão
brasileiro Sebastião Vieira de Morais
a pesquisar água mineral no local denominado Poço das Laranjeiras, distrito de Nossa Senhora da Penha, municípío de Itaperuna, no Estado do Rio
de Janeiro, numa área de quinze hectares, sessenta e nove ares e setenta e
a seguinte redação:
CiDCO centdares (15,6975 ha) , limitada
"Art. 1.0 E' outorgada ao Estado
por um retângulo, que tem um, vértide S?~-:1ta Catarina, respeitados os dice a quatrocentos e oitenta e dois mereâtos de terceiros anteriormente adquiridos, concessão para o aproveita-c- tros '(482 m) , no rumo magnético oítenta e cinco graus nordeste (85° NEY.
menta progressivo da energia hidráudo ponto em que a estrada Itaperuna
lica existente Das cachoeiras Lopes e
Penha cruza o córrego Mutuca, e os
Mineiros, no rio Garcia, distrito de
vértice consílados, que divergem
Angelina, munlcípío de São José, Esderado têm, a 'partdr dêle, os seguintado de Santa Catarina.
tes comprimentos e rumos magnétí§ LO
Por Portaria do Ministro da
cos: trezentos e quarenta e cinco meAgricultura, na ocasião da aprovação
dos, projetos, serão determinadas a al .. tros (345 rrú , leste (E); quatrocentos
e cinqüenta e cinco metros '(455 mj ,
tura de queda a aproveitai', bem cOJ
norte (N).
mo a potência concedida.
Art. 2.° Esta autorizaçao é outoc§ 2.° O aproveitamento concedido
gada nos têrmos estabelecidos no Cópoderá ser realizado por meio de uma
digo -de Minas.
só usina, ou de duas, separ8,damente.
§ 3.° O aproveitamento destina-se
Art. 3.° O título da autorização de
à produção, transmissão, transformapesquisa, que será uma via autêntica
ção e distribuição de energia elétrica,
dêste decreto, pagará a taxa de trepara serviços públicos, para serviços zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
de utilidade pública e para comércio
transcrito no livro próprio da Divisão
de energia nos municípios de Floriade Fomento da Produção Mineral do
nópolis, São José -e Biguaçu'".
Mlnlstérto da Agricultura.
Art. 2.° O presente decreto entra
Art . .4.o Revogam-se as disposições
em vigor na data da sua publicação.
em contrário.
revogadas as disposições em conRio de Janeiro. 22 de outubro de
trárfo ,
1945. 124.° da Independência e 57.0 da
Rio de Janeiro, -22 de" outubro de
República.
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República,
GETULIO VARGAS.
GETULIO VARGAS.

que outorgou ao Est8,do de Santa Catertna; concessão para o - aproveitamento progressivo da energia hidráulica existente nas cachoeiras Lopes ;3
Mineiros, no rio Garcia, distrito de
Angelina, município de São José, Estado de .Santa Catarina, passá a ter

c

do

Apolonio Sàles.

Apolonio Sales.
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DECRETO N.' 19.851 - DE. 22
DE OUTUBRO DE 1945.

DECRETO N.' 19.852 - DE 22
DE OUTUBRq DE 1945

A.utoriza o cidadão brasileiro Teó/ilo
!3adin a pesquisar mica e associado~
no municipio de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais,

Autoriza o cidadão' brasileiro Jose da
Silva _Lopes a pesquisar feldspato e
assoczados no munzcipio de Niterói
Estado do Rio de Janeiro.

,

o Presidente: da República, usando

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Oonstítuíçâo, e' nos têrmos do Decreto-lei TI.o 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código' de Minas \
decreta:
.

da atrtbuíção que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
art. 1,0, Fica autorizado o cidadão
brasileiro José da Silva Lopes e.-pesbrasileiro Teófilo Badin - a pesquisar
mica e associados .no lugar' dcnomína... quisar feldspato e associados no dísdo Córrego Perreírtnha, no distrito e trítc e município de Níteróív Estadodo
Rio de Janeiro. numa área de trinta
municipio de· Governador Valadares.
hectares (30 ba) . delimitada por um
Estado de Minas Gerais, numa área
retângulo que tem um vértice' a' sede quarenta. hectares (40 ha) , deli. tenta e sete metros e três centímetros
mitada por um retângulo que tem
(77,03 m) , no rumo magnético trinta
vértice -a novecentos e cinqüenta e
e seis graus e vinte. e seis minutos
oito metros (958 m) , no rumo magnénoroeste (36° 26' NW), do ponto de
üco, cinqüenta e sete graus e· quarenta. minutos nordeste (57° 40' NE).· intercessão do alinhamento, lado norte (N), da Avenida Camal-Estefâma
da. confluência dos córregos Leonardo
Nodari com o alinhamento, lado oeste
Ortstínc e Perreirmha, e os lados.
(W), darua Tocantins, .e oslados que
divergentes do vértice considerado.
divergem I do vértice considerado têm
têm os seguintes comprimentos e rua partir dêle, os seguintes eomprímos magnéticos: quinhentos e, oitenta
mentos
e rumos magnéticos: quatroe quatro metros (584 m) , leste (E>;
seiscentos e oitenta e cinco .metros centos metros (400 m) , oeste (WY; setecentos e cinqüenta metros (750 m)
<685 m) , norte (N),
norte (N).
'
,
Art. 2.° Esta autorização é outorArt. 2.° Esta autorização é outorgada nos termos estabelecidos no Cógada nos, têrmcs estabelecidos no Código de Minas.
digo de Minas.·
Art._ 3.° O título da autorização de
Art. 3~0 O título da autorização da
pesquisa, que será uma via autêntíoa
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quadêste decreto, pagará a taxa de tretrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00) e sera
zentos cruzeiros ccrs 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
transcrito no livro próprio da Dlvísào
de Fomento da Produção Mineral do
de Fomento da Produção Mineràl do
Ministério da Agricultura.
Min1stério da Agricultura.
Art. 4,° Revogam-se as _disposições
em contrário.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Janeíro, 22 de. outubro de
Rio de Janeiro,· 22 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
1945, 1245' da Independência e 57.° da
República.
República.

um

GETULIO VARGAS.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales,

Apolonio Sales.

Col. de Leis -
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DEC:RETO N.o 19.853 - DE 22
DE OUTUBRO DE 1945

A utcriza o, cidadão brasileiro João, Gabriel 111 acari a pesquisar Qarvtto mi-,
neral e associados no, município de
Orleães, Estado' de Santa Catarina

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da- Constituição, e nos têxmos do Decreto-Ieí n," 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de, Minas),
decreta:
Art. 1.° Fica' autorizado o cidadão
brasileiro João Gabriel Macari a pes-

quisar 'carvão mineral e associados em.
terrenos situados 'no lugar denomt'nado Rio Hípólíto, no dístrrto e munícípíc de Orleâes, Estado de Santa
Catarina, numa área de quinhentos
e cinqüenta e oito hectares e, cinqüenta ares {55B,50 ha) , delimitada
, por um polígono irregular que tem urn
vértice a quatro mil metros (4.000
m), no rumo verdadeiro sessenta ve
sete graus e quinze minutos sudeste
<67° 15' SE)~ da confluência .dos rios
Júlio e Hipólito, e os lados, ia. partir
do vértice considerado, têm, os seguín, tes comprimentos e, rumos verdadetros: três mil seiscentos e cinqüenta
metros (3.650 mj , leste (E); dois rml
cento 'e cinqüenta metros <2.150 fi).
sul (S); mil-oitocentos e quarenta metros (L840 m) , oeste (W); mil duaentos e cinqüenta metros (1.250 m) , norte <N); mil oitocentos e dez metros
(l.310m), oeste (W) ; novecentos metros <900 m) , norte (N).
Art. z,« Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorízaçâo de
pesquisa, que será "unia, via autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa de dois
m11 setecentos e noventa e cinco cruzeiros rcrs 2.795,00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de Fo"':
mente da Produção Mineral do MiIÍistérto da Agricultura.

Art, '4,° Revogam-se as disposições
em -ccntrárío.

Rio. de Janeiro, 22 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da

República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sàles.

DECRETO N,? 19.854 - DE 22
DE OUTUBRO DE 1945

Autoriza o csacaao brasileiro Odilon
'Araú;o Aguiar a pesquisq,r turfa e
'associados no município de lçoraçu,
Estado de Pernambuco

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. confere o artigo
74, letra a, da' Constituição,
nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de '1940 (Código de Minas)
decreta:

e

Art. -1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro .Odilon Araújo Aguiar!l
pesquisar, turfa e associados em terrenos Situados no lugar denominado
Usina Mulata, no' dtstríto de Itapíçuma, munícípío de- Igaraçu, Estado de
Pernambuco, numa área de cem hectares (100 ha) , delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a'
quatrocentos e quarenta metros (44{)
mi , no rumo magnético setenta. e cinco graus e vinte minutos noroeste (75°
20' NW), da esquina do prédio comercial número noventa e oito (98) sito
à Rua Presidente João" Pessoa, da
Vila Itapíçuma, e os lados divergentes
do vértice considerado com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m) , quarenta
graus e trinta minutos sudoeste (~Oo
30' SW); mil cento e quarenta e sete
metros (l,147m), vinte graus noroeste (20.° NW) .
Art. 2.° Esta auterízaçâc ê outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓdtgó de Minàs.
'
Art. 3.0 O titulo da -autorízaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinnentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
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transcrito no . livro próprio da Dívtsâo
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° ~evogam-se' as disposições
em contràrro.
Rio de Janeiro, 22 de' outubro de
1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO V AAGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.855 - DE 22
DE OUTUBRO DE 1945
AutoJ'iza o Cidadão brasileiro Joâc
storçno Baeza. a pesquisar quartzo e
associados no município' de Santos,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da oonaütutcâo..e nos têrmos dó Decreto-Iet n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas".
decreta:
Art. LO Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Moreno Baeza, a pesquisar quartzo e associados em terrenos situados no 'lugar denominado
serra do Morrão, distrito de Oubatãc,
município de Santos. Estado de São
Paulo, numa área de cinqüenta e. três
ares e quarenta. e um centfares
<0,5341 ha) , delimitada por um poügono irregular, que tem um vértice a
quatrocentos e noventa e cinco metros
e 'oitenta centímetros (495,80 Di), no
rumo' quarenta e três graus e quarent,~ 'e sete
minutos sudoeste (43° 47,
SW), do canto sudoeste (SW) da casa
de J cão Moreno Baeza, e os lados, a.
partir do vértice considerado. têm os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e quinze metros e
dois centímetros (115,02 m) , quarenta
e quatro graus e Vinte e cinco mínutos sudoeste (440 25' SW); quarenta' e
três metros e .oitenta centímetros
(43,80 rrn , quarenta e. cinco graus e
trinta e cinco minutos sudeste (450
35' SE); cento e vinte e oito metros
,e oitenta e seis centímetros (128.86
m) , quarenta e quatro graus e vinte e
cinco minutos nordeste (440 25~ NE);
quarenta e cíuco metros e noventa e

três centímetros (45, 93 m) , sessenta.
e três graus e sete minutos noroeste'
(63 0 7' NW).
.
Art. 2.0 Esta autorização é outor-

gada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art'. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via' autêntica
deste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão'
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
art: 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.1lSll - DE 22
DE OU'I'UBRO DE. 1945
Autoriza o. cidadão brasileiro Gilberto
João Antônio Fiorentino a ,pesquisar
água mineral no município
ra Negra, Estado de sõo Paulo,

de Ser-

O Presidente da República, usando.
da atribuição que .lhe confere o artigo74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. - i.o Fica autorizado o cidadão.
brasileiro Gilberto João Antônio Fiorentlno a pesquisar água mineral numa área dedais hectares, noventa e
sete ares 'e quarenta centlares (2,9740'
ha) , situada no lugar denominado Si-o
tio Vagão" distrito e município de Ser-.
ra Negra. Estado de São Paulo, delímitadapor um quadrilátero que temi
uru vértice a setecentos e quarenta e
oito metros e cinqüenta centímetros
(748,50 rrr), rumo . sessenta e quatro;
graus e trinta e nove minutos sudest3 (640 39' SE) magnético, da tôrre da.
matriz de Serra Negra, e os lados. a,
partir dêsse vértice, têm os seguintes;
comprimentos e rumos magnéticos:
cento e sessenta e seis metros e oitenta centímetros (166,80 "rm , oitenta;
e sete graus e sete minutos sudeste
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(870 7' SE) ; cento e cinqüenta metros
e' setenta e um centímetros <150,71 mj ,
dezoito graus e quarenta minutos nordeste (18° 40' NE); duzentos e dezoi-

to metros e oitenta e quatro centimetros (218,84 -n) , oitenta e dois graus
e vinte e nove minutos noroeste (820
29" NW); cento e sessenta e três metros (163 rru , vinte e nove minutos sudeste (29' SE).

Art. 2,° Esta autorização é outorgaüa nos têrmos estabelecidos no Código de Minas"

Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via .auténtíca
dêste decreto, pagará a taxa de' -trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Minéral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se. as díspostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETuLIO VARGAS_

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.857

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO N.o 19.858 - DE 23 DE
OUTUBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, 'letra "a", da Constituição, ,8
nos têrmos do artigo 1.0, alínea "n",
do Decreto-lei TI.o 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos cinqüenta e um (51) cargos da classe F
da, carreira de Telegrafista, do' Quadro IH - Parte Suplementar .,- do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em vi-tude da aposentadoria de Francisca Chaves Correia e
Rosa Godinho de Oliveira Belo, da
demissão de Francisco Gomes de Ano:'
drade e da promoção de Abelardo de

EXECUTIVO

Sousa Teixeira, Adelaide Stgmalt Van
Der Broock, Alexandre José Gonçaj.,
ves, Alonso Matos, Amaro Ribeiro de
Azevedo, Ana Saragosa Ferreira, Amsto Oliveira Vale, Anterior Saraíva..
Bolívar de Siqueira, Carlos Afonso
Rodrigues, Carlos Augusto de Araújo
Góis.. Clóvis Fontoura, Constâncío de
Sá Furtado, Oosme Coremo Lemos,
Diva- Pôrto, Edgar Ferraz, Euridice
Chagas Correia, Francisco Ibraim de
Oliveira Ferreira, Gentil Magalhães,.
Graziela Viana Macedo, Gualberto dos
Santos Sena,. Gumercindo Pires de
Carvalho, Inocêncio Diogo Tavares.
Isídro Muniz Barreto, Jandir Toledo
Barbosa, Jesuino Moioli Pereira "e
Abreu e Silva, João Leite Maciel Filho, João Pinto da Vitória, Jorge Neri
Camelo, José Gonçalves de Araújo,
José Raimundo Pimenta Mourão, José
Vieira Otoni, 'Leonel Loureiro Júnior,
Luís Justo Pinto Leitão, Manuel Bond.
Mário de Castro Nogueira, Maurício
Dias, Máximo Ferreira, Moacir Madeira, Osvaldo Rohe Pontão, Paulo Afonso Lírio, Paulo Carvalho, Primitivo de
Araújo Portela, Raimundo Leopoldíno
de' Santana, Salvador Serafino Antônio Lima, Sibila, dos Santos' Jordano,
Valdemar Ferreira de Carvalho e Válter Belém Dias, devendo a dotação
correspondente ser levada q. crédito
da' conta corrente do mesmo Quadro
do referido Ministério.
, Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de
1945, 124.° da .Independêncía e 57.c da
República.
GETULIo VARGAS

J oãode Mendonça Lima

DECRETO N,o 19.859 - DE 23 DE
OUTUBRO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n." 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art.. 1.0 Fica suprimido um (1)
cargo da classe C da carreira de Ar-
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tífíce, do Quadro IH - Parte Suplementar - do Ministério da Viação
e Obras Públicas, vago em virtude
da' promoção de Aníbal Teixeira, ficando sem aplicação a" dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro; 23 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de 1I:fe ndonça Lima.

DECRETO N.? 19.860 -

DE '23 DE

OUTUBRO DE 1945
Suprime, cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo,74, letra a, da Constituição, e nos
termos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos cinco
(5) cargos da classe D da carreira
de Artífice, do Quadro -lIl r-r Parte
Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria de Raul Henríques Pereira de Matos e da promoção de Antônio Dias Pinto, .Eutáüo
Francisco da Silva, Narciso da Silva
Moreira e Talisman Fontes de Olívelra, ficando sem 'aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro,23 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.o 19.861 -

DE 23 DE

OUTUBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da>Constituição, e nos
~rmos do artigo 1.0, alínea n, do 'De-
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'ereto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
1941, decrete;
Art. 1.0 Ficam suprimidos seis (6)
cargos da classe D da carreira· de
Guarda-fios, do Quadro III - Parte
Suplementar - do Ministério da Via. çâo e Obras Públicas, vagos em virtude do falecimento de José Procópio Souto e da promoção de Carlos
Barbosa, Francisco Jacinto Viana, Ildefonso Pereira de Lucena, José Francisco Bastos e Lindolfo da Silva Carvalho, ficando sem aplicação a dotaç ã o . correspondente.
Art. 2.° Revoga.m-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

-DECRETO N.o 19.862 -

DE 23 DE

OUTUBRO· DE 1945
Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo L°, alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprímídos três' (3)
cargos da classe I da carreira de Inspetor de Linhas Telegráficas, do Qua~
dro IH - Parte Suplementar - do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria
de Alvaro Fabretee Luis Martins Oanabrava e do falecimento de Rubens
\ eloso Híggíne, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta Corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.°
de, Repúblíca ,
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

230

ATOS DO ,PODER EXECUTIVC

DECRETO N.o 19.863 -r- DE 23 DE
OUTUBRO DE 1945
.

Suprime cargo extinto
O Presidente da' República, usando
-da atribuição que lhe confere o artdgo 74, letra a, da Constituição, e nos
termos do artigo 1.0, aunee.-u, ao Deereto-lei

n.c

3.195, de 14 de abril de

1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1)
cargo da classe H da carreira de Inspetor de Linhas, Telegráficas, do Quadro III - Parte Suplementar - do
Ministério da Viação e Obras públicas.
vago em virtude da promoção, de Piladelfo Ferreira Lima, devendo a do-

tação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Mínlstérto ,
Art. 2.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.0

da República.
GETULIO V lI.RGlI.S,

João de Mendonça Lima.

DECRETO N,O 19.864 -

DE 23
DE OUTUBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâoique lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos da ano 1.0. alínea n, do De":
creto-Ieí m.? 3.195,' de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dezenove
(19) cargos da classe B da carreira
de Servente, do Quadro III - Parte
Suplementar
do Ministério da
Viação e Obras PÚblicas, vagos em
virtude da aposentadoria de Cosme
Floriano de Almeida e Osvaldo Te',.xetra de Barros, do falecimento de
Eugênio Macedo Campos e da promoção de Alcides de .aesus, Alulsío
Rousseau Pessanha, Arnaud Pires da
Silva, Benedito Albertina Rosa, Edmardo Tavares pires, Francisco José
Fernandes Guimarães, José Benedito
de Andrade, José Mariano Gomes de
Lanna, José Ortâz, .rcsé dos Santos,

Lahír. Ferreira ele carvalho, Moacir

Berçot Amorim, Moisés Rabelo, OSC3.r
Moreira de Sousa, Pedro José Ferreira
Gomes e Torquato José do Amaral
Filho, ficando sem aplicação a dota;
.çâc correspondente.
Art. '2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de
1945, 124,° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO

-V ARCAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.o 19.865 - DE 23
DE, OUTUBRO DE: 1945
Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando
cL'1., atribuição que lhe confere o nrtigo 74, letra a, da Constituiçâo,' e nos
têrmos do art. L°, alínea n, do Decreto-lei ri.c ,3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos vinte e
três (23) 'cargos da classe E da carreira de Postalísta-auxilíar. do Quadro
m -t- Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras .Públicas,
vagos em virtude da aposentadoria de
Gustavo Barlem, Hilda Xerez de
Castro, Julieta Brígido .Cordeiro, Leonor Maciel, Maria Deolinda de Carvalho Louzada e Mercedes Silva Pereira; da demissão' de Oesárío Gonçalves de Freitas e' João Batista Leandro,
da exoneração de Aulo Gélío de Alencar Gouveia, Josele Melo da Silva,
Oscar Nogueira Barra e Severino
Ramos Pereira de Lira, da tranaferênela de Gastâo .de Kerbrie Mindelo da
Cruz e da vpromoção . de Alzira Batista Pereira, Durval Magalhães da
Cruz, Gabriel de Carvalho, Isabel .José
de Borba, Mariana Puccíní Mourão,
Nicéia Cardoso Granjeiro" Percillana
Marms da Rocha, Raul de Melo Ribeiro, Rosa Gentil' de' Carvalho e
Válter João .Bretz Júnior, devendo a
dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério,
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Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
'Rio de Janeiro, 23 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N.o 19.8ô6
DE 24 DE
OUTUBRO DE 1945
Autoriza a Companhia de Energia
Elétrica da Bahia a instalar um
not'o grupo turbo-gerador com a potência nominal de 5.000 kW na usina termo-elétrica âa Preguiça, Saltxuior, Estado da Bahia,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos 9,OS arts. 10 e 11' do Decretotei n.v 2.281, de 5 de junho de 1940,
combinados com os arts. 1.0 e,2_o, do
Decreto-lei n.c 2.059, de 5 de 'março
de 1940;

Considerando que -a medida de que
trata o' presente Decreto, requerida
pela Companhia de Energia Elétrica
da. Bahia, foi julgada conveniente pelo
Conselho Nacional de' Agúas e Energia Elétrica, decreta:
AIt. 1.0 A Companhia de Energia
Elétrica da' Bahia, com sede em Salvador, capital do Estado da' Bahia,
concessionária dos serviços de eletricidade nos Municipios 'de Salvador e
outros do mesmo Estado, ficaautorizada a ampliar as. instalações de suá
usina termo-elétrica da Preguiça,
tuada' na' mencionada capital, mediante a instalação de um" novo grupo turbina-gerador de potência nominal de 5.000 kw. - das respectivas
caldeiras e todo: o equipamento auxiliar necessário -, de LUn guindaste
ponte, rolante, - e do aumento da
altura da atual casa' de máquinas
para permitir a utilização da dita
ponte rolante.
Art. 2.° A ampliação, requerida para
remediar o, estado de esgotamento das
instalações da emprêsa interessada,
destina-se à produção, transmissão,
transformação e distribuição de ener-

si-

gia elétrica, para serviços públicos,
para serviços de utilidade pública e
para comércio de energia elétrica na.
zona de operação da concessionária.
Art. 3.° Sob pena 'de caducidade da
presente autorização, a interessada
obriga...se a:'
I - Registrar êste título na Divisão de Águas do Departamento Nacional da .Produçâo Mineral, do I\.1inistério da Agricultura, dentro de
trinta (30) dias contados da data da
publicação respectiva.
II Apresentar, em três (3) vias,
à mesma Divisão de ÁgEaS os estudos, projetos e orçamentos respectivos, no prazo de noventa (90) dias,
contados da data da publicação dêste
Decreto..
IH ..:- Assinar: o contrato disciplinar de autorização dentro do prazo
de trinta (30) dias contados da data
em que for publicada a. aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da
Agricultura.
IV - "Iniciat- e concluir as obras nos
prazos que lhe forem determinados
pelo'Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a' que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados, por justo motivo, por ato do
MiniStro da Agricultura, depois de
. ouvida a mencionada Divisão de
águas.
Art. 4. 0

O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições. em centrário.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de
1945. 124.° da Independência e 57. 0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.
DECRETO N_o 19.867 ~ DE 24 DE
OUTUBRO DE 1915
Autoriza a Companhia Luz e Fôrça
Santa Cruz, concessionária dos ser1Jiços de eletrícuiaâe em vários municípios das Estados de São Paulo e
Paraná, a ampliar e modificar HS
suq,s atuais instolaçôee,
.

O Presidente da República, usando
que lhe confere o artí-

da atribuição

232

ATOS

DO PODER, EXECU'ITVO

êo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei
de março de 1940,

n.c

2 i059, de 5

Considerando que a medida, requerida pela Companhia LuZ e Fôrça
Santa Cruz foi julgada conveniente

pelo Conselho Nacional de Águas e
Energia Elétrica, decreta: 'Art. 1.0 A Companhia Luz e Fôrça

Santa Cruz rfca autorizada de acôrdc
Com as plantas aprovadas pelo Ministro da Agricultura, a fazer as seguintes ampliações e modificações em suas
atuais instalações:
I - Construção de sub-estações em
Bernardino de Campos, Santa Cruz do
Rio Pardo e Ourinhos;

II - Supressão da sub-estação existente em Ipauçu;
IH -

Eümínáçâo da linha Timburl-

Ipauçu:
IV -

Substituição do cabo de alu-

mínio por fio de cobre, na linha de
transmissão Ipauçu-Chavantes:
V - Retificação tio trecho Píraju'I'imburí, e substituição do cabo de
alumínio por fio de cobre;
.
VI - Elevação da tensão de 11 kv
para 33 kv, no trecho Tímburl-Ríbeirâo Olaro-Jacarezínho:
VII - Construção de sub-estações
de 33 kv, em Ribeirão Claro e Jacarezinho.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade 'da
presente autorização, a interessada
obriga-se a:
I - Registrá-la na Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Producão Mineral do Ministério da Agrrcultura, dentro de 30 (trinta) 'dias a
partir de sua publicação;
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem determinados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. O prazo a que se
refere êste artigo poderá ser prorro.gado por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de .águas ,
Art. 3.° O presente decreto entra em
vigor na data de sua, publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio' de Janeiro, 24 de outubro de
1945, 124~0 da Independência e 57.° da
República.
I

GETULIO VARGA~.

Apolônio Soles,

DECRETO N.o 19.368 - DE 24 DE
OUTUBRO DE 1945
Torna sem efeito o Decreto n.o 11.798,
de5 de março ele 1943

,O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artâ;
go74, letra a, da Constituição, e tendo
em vista o que consta do processo
D. N. P. M. 1.3'12-44, decreta:
Art. 1.0 Fica sem efeito o Decreto
número onze mil setecentos e noventa
e oito (11.798), de cinco (5) de março de mil novecentos e quarenta e três(1943), que autorizou a cidadã brasâleíra Nírce Rodrigues Weber a pesquisar míca e associados no município
de Itamarandíba, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2.° O presente Decreto entra~r~ em vigor na. .data da sua publicação.
\
Art. 3,0 . Revogam-se as disposições.
em contrário.
Rio' de Janeiro, 24 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETUiIo

VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 19.869 -

DE 24
DE OUTUBRO DE 1945
Renova o Decreto ?L.o 12.494, de 27 de
,
Maio de 1943
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1;985, de 29 de
janeiro de 1940 (Codigo de Minas)',
decreta:
Art. 1.0 Fica renovada a autorização conferida ao cidadão brasileiro
Petrõnio de Macedo Lacerda, pele
Decreto número doze mil quatrocentos
e noventa e quatro (12.494). de vinte
e sete (27) de maio de mil novecentos
e quarenta e três (1943), para pesquisar gípstta e associados, numa área de
noventa e oito hectares (98 ha) , situada na fazenda de Pijeú, distrito
de Manacá, município de Ouricurí.
Estado de Pernambuco, e .delimitada
por um retângulo, cuja base passa por
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tada por um polígono que tem um vértice sftuado na intercessão de uma
cêrca divisória, com o rumo da Rua
14 de julho, distante vinte e um metros e quarenta centímetros (21,40 m)
do cacto das' ruas Monsenhor Monzim
e 14 de julho, e os lados têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setenta e dois metros (72 m) ,
cinqüenta e sete graus nordeste (57(1
NE); dezesseis metros (16 m) , sessenta e nove graus e trinta minutos
sudeste (69° 30' SE); cento e quarenta e dois metros (142 m) , para a esquerda sôbre a rodovia Serra NegraLíndóía: trinta e três metros (33 m) ,
quarenta e oito graus noroeste (48°
NW); quarenta e seis metros e quarcnt.a centímetros (46,40 mr , cinqüenta e um graus e vinte minutos noroeste (51° 20' N\V) ; oitenta e quatro metros para a esquerda sõbre o chanfrado divisório; trinta e cinco metros e
trinta e cinco .centímetros (35,35 m) ,
sessenta e três graus e trinta minutos
sudoeste <63° 30' SW); trinta metros
e sessenta centímetros (30,60 m) , sessenta e cinco graus sudoeste
(65')
GETULIO VARGAS.
SW) ; ví.ate e um metros e vinte centímetros (21,20 mi , sessenta e sete graus
Apolonio Sales.
sudoeste (67° SW); quatorze metros
(14 m) , se-ssenta e quatro graus
e
DECRETO N.' 19.870 - DE 24
trinta minutos sudoeste (640 30' SW) ;
setenta e dois metros (72 m) , para
DE OUTUBRO DE 1945
a esquerda, confrontando com o cafeRenova o Decreto n.o 6.!:}88, de 20 d:!
zal e terras de João Pires: dez memarço de 1941
tros e cinqüenta centímetros (10,50
m) , cinqüenta e um. graus sudoeste
O Presidente da República, usando
(51 0 SW); nove metros e cinqüenta
da atribuição que lhe confere o artdgc
centímetros (9,50 mi , quarenta e cícco
74, letra a, da Constituição e nos têrgraus sudoeste (45° SW), alcançando
mos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29 de
o rumo da' Rua 14 de julho, seguindojaneiro de 1940 (Código de Minas)
se por ela numa distância dê vinte
decreta:
metros (20 m) , até o ponto de parArt. 1.0 Fica autorizado o cidadão
tida.
brasileiro Luis Rielli, em renovação
à autorização que lhe foi' concedida
Art. 2.° Esta autorização é outorpelo Decreto número seis mil novecengada nos -têrmos estabelecidos no Cótos e oitenta e oito (6.988), de vinte
digo de Minas.
~20) de março de mil novecentos e
quarenta e um (1941), para pesquís'ar
Art.. 3.° O titulo da autorização de
pesquísa.. que será uma via autêntica
água mineral em terras situadas nas
dêste decreto, pagará -á taxa de tre.fmedlaçôes da cidade de Serra Negra,
no distrito e município de Serra Ne- , zentos cruzeiros (01'8 300,00) e será
gra, Estado de São Paulo, numa área
transcrito no livro próprio da Divisão
de um hectare, setenta e um ares e
de Fomento da Produção Mineral da
setenta centíares (1,7170 ha) , delímlMinistério da Agricultura.
um ponto situado a duzentos metros

direção 'vinte e dois graus
nordeste (22° NE) magnético, da confluência dos córregos Quina-Quina e
Ladeira-Funda, e tem mil e quatrocentos metros (1.400 m) , contados em
partes iguais, para leste (E) e para
oeste' (W) do referido ponto e cuja
altura tem setecentos metros (700 m) ,
rumo norte (N) magnético.
1 Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos' têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de novecentos e oitenta cruzeiros (CrS ....
980,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as dísposiçôes
em con trérto.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
(200

m) , ria
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trinta minutos noroeste (760 30' NW)'
quatrocentos e vinte metros (420m)',
cinqüenta graus sudoeste (50° SW);
Rio de Janeiro, 24 de outubro de
seiscentos e quarenta metros (640 m)
1945, 124.° da Independência e 57.° da
oeste (W); trezentos e setenta fietro~
República. ,
(370 m) , quatorze graus sudoeste 046
SW); quatrocentos
e- dez metros (410
GETULIO VI\RGAS.
1
m) , setenta e· cinco graus sudoeste
Apolonio Sales.
(75° SW);- cento e cinqüenta metros
(150 m) , sessenta. e um graus sudoeste (610 SW); cento e oitenta e cinco
DECRETO N.o 19.871 ~ DE 24
metros (185 m) , vinte e cinco graus
DE OUTUBRO DE 1945
sudeste (25° SE); novecentos e vinte
metros (920 m) , sessenta e sete graus
Ratifica e retifica o Decreto núme1'o
nordeste .(670 NE) ';. setenta e, quatro
12.18'5, de 7 de abril de' 1943
metros (74 m) , sessenta e três graus
O Presidente da República, usando
nordeste (63° NE).
'
da atribuição que lhe confere o artigo
Art. 2. Q Esta autorização é outor74, letra a, da Constituição e nos têr- gada nos têrmos estabelecidos no Cómos do Decreto-lei .n.? 1. 985, de 29 de
digo de Minas.
janeiro de 1940 (Código de Mínaa) ,
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado. o cidadão / dêste decreto, pagará a taxa de novecentos' cruzeiros (Cr$ 900,00) e será
brasileiro Tomás Marinho de Albutranscrito no livro próprio da Divisão
querque Andrade, em ratificação e retificação ao Decreto número doze mil de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
cento e oitenta-e cinco (12.185) de seArt. 4.° Revogam-se as disposições
te (7) de abril de mil novecentos e
quarenta e três ,(1943), a pesquisar em contrário.
calcário em terrenos situados na faRio de Janeiro, 24 de outubro de
zenda Barra-Mansa, no distrito e mu1945, 124.° da Independência e 57.° da
nicípio de' 'r'omasína, Estado do Pa- República.
raná, numa área de oitenta e nove
GETULIO VARGAS.
hectares, cinqüenta e oito ares e quaApolonio Soles,
renta e cinco centíares (89,5845 ha) ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice na confluência dos
DECRETO N.o 19.872 - DE 24
ribeirões do Cascalho e Barra Mansa,
DE OUTUBRO DE 1945
e os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguíntes comprimenAutoriza o cidadão brasileiro Nélson
tos e rumos: novecentos e dez metros
Spinola Teixeira a íaoror jazidas de
'(910 m) , sessenta e sete graus norquartzo, topázio e ametista no munideste (67° NE); cento e' oitenta mecípio de Caitete, Estado da Bahia.
tros (180 m) , cinqüenta e oito graus
sudeste (58° SE);· duzentos metros
o Presidente da República, usando
(200 m) , trinta e um graus sudoeste
da atribuição que lhe confere o artigo
(31 0 S'W); quatrocentos e trinta me"/4, letra a, da Constátuícâo e nos têrtros (430 m) , setenta graus sudeste
mos do Decreto-lei TI.O 1~. 985, de 29 de
(70° SE); quinhentos metros (500 fi),
setenta e chico graus nordeste (750 janeiro de 1940 (Código de Minas)
NE); trezentos metros (300 !11)" oiten-- decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
ta graus sudestê (80° SE); duzentos
brasileiro Nélson Spínola Teixeira a
metros (200 m) , sete graus e quarenta e cinco minutos nordeste (7° 45' íaaer a lavra das jazidas de quartzo,
tepázío e ametista no distrito de BreNE); mil quinhentos e cinqüenta mejínno, mumcípíc de Caiteté, Estado da.
tros 0.550 fi). setenta e seis graus e
,Art. 4.!! Revogam-se as di,wosições
em contrário.

J

ATOS

DO' PODER

EXECUTIVO

235

Bahia, em duas (2) áreas, num total
Art. 3.° Se o concessionário da audê duzentos e cinqüenta e 'sete hectarraação não cumprir qualquer das
res e cinqüenta e dois ares (257,52 ha) , .obrtgações que lhe incumbem, a autoe assim descritas: .a primeira (1.a )
rização de lavra será declarada caduca
área, de duzentos e trinta e seis hecou nula,na forma dos artigos 37 e 38
tares e trinta e um ares (236,31 ha) , do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
delimitada por uma linha poligonal
estão sujeitas às servidões de solo ~
que .tem _um vértice à distancia de
sub-solo para os-fins da lavra, na forcento e setenta e cinco metros (175
ma dos arts. 39 e 40 do Código' de Mim) , no rumo magnético setenta e nonas.
ve graus noroeste (79° NW), do ponto
Art. 5.0 O concessionário da autoem que a estrada Brejínho-Cacule
rização
será fiscalizado -pelo Departaatravessa o rio Canabrava, e os lados,
mento Nacional da Produção Mineral
a partir dêsse vértice, têm os seguine gozará dos favores' díscrímínados no
tes comprimentos e rumos magnétiart. 71 do mesmo Código.
cos: quinhentos e vinte, e cinco metros
Art. 6.0 ' O concessionário obriga-se,
(525 m), oitenta graus sudoeste (eoO
especialmente, a responder por todos
SW); três mil e vinte metros (3.020
os danos e prejuízos de terceiros, que
m) , quinze graus noroeste (15° NW) ;
resultem direta ou indiretamente da
mil e quarenta metros. (1.040 m) , oilavra.
tenta graus nordeste (80° NE); três
Art.. 7.0 ,A autorização de lavra terá
mil e vinte metros (3.020 m) , cinco
por título êste decreto, que será transgraus sudeste (5° SE)-; a segunda G~Vl,)
área, com vinte e um hectares e qua-" crito, no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Mirente e um ares (21,41 ha) , delimitada por uma linha poligonal que tem nistério da Agricultura, após o pagaum vértice à distância de quarenta mento da taxa de cinco mil cento e
metros ·(40 m) , no rumo magnético sessenta 0cruzeiros. (Cr$ 5.160,00) ~
Art. 8.. Revogam-se as disposições
cinqüenta graus sudeste (50 0 SE), do
em contrário.
ponto, em que a estrada' Brejinho-CáRio de .Janeíro, 24 de outubro de
culé, atravessa O' rio Canabrava, e os
1945, 124.° da Independência e 57,° da
lados, a partü-. dêsse vértice, têm os
República.
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 mj ,
GETULIO VARGAS.
cinqüenta e nove. graus nordeste (59°
Apolqnio Sales.
NE); trezentos e oitenta e sete metros
(387 m) , trinta e um graus sudeste
(31 0 SE); quinhentos e oitenta e' oito
DECRETO N.o 19.873 - DE 24
metros (588 m) , cinqüenta e nove
DE OUTUBRO DE 1945
graus sudoeste (59°. SW); quatrocentos metros (400 m) , dezoito graus noAutoriza o cidadão brasileiro Rogério
roeste (180 NW). Esta autorização é
Rodrigues Meireles 'a lavrar calcário,
dolomita e associados no mumicinio
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do artigo
de Ouro Preto, Estado de Minas Ge28 do Código de Minas e dos artigos
rais.
32, 33, 34 e suas alíneas, ',além das seO Presidente da República, usando
guintes e de outras constantes do mesda atribuição que lhe confere o' artigo
mo Código, não expressamente men74, letra a, da Constituição e nos têrcionadas neste decreto.
mos 'do Decreto-lei n.c 1. 985, de 29 de
r
janeiro de 1940 (Código de Mínast ,
Art. 2. 0 O concessíonárto da autortdecreta:
"zaçâo fica obrigado a recolher aos coArt. 1.0 Fica autorizado o cidadão
fres públicos, na forma da lei, os tribrasileiro Rogério Rodrigues Meíreles
butos que forem devidos à União, ao
Estado e ao município, em cumprímena lavrar calcário, dolomtta e associados em terrenos localizados no -Iugar
to do disposto no art. 68 do Oódígc
de Minas.
denominado Rodeio de Baixo, distrito
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Ie São Julíâo, municipio de Ouro
Preto, Estado de Minas' Gerais, numa

área de vinte e cinco hectares (25 ha) ,
tehmítada por um polígono que tem
.un vértice situado na confluência dos
.órregos . da Usina e da Colônia, e

)5 lados, a partir dêsse vértice, são
assím definidos, referidos os rumos ao
norte magnético: cento e cinco metros (105 m) , pelo leito e para montente do córrego da Colônia; duzentos
e oitenta metros (280 m) , quarenta e
cínco graus nordeste (450 NE); que-

trocentos e noventa metros (490 m) ,
ecssente e cinco graus e trinta mí-rutos sudeste (650 30' SE) ; duzentos e 01'tenta metros (280' mj " vinte e quatro
graus e trinta minutos sudeste (24°30'
SE) ; mil e trezentos metros (1.300 mj ,
sessenta e cinco graus e trinta' minutos
noroeste <65° 30' NW); duzentos e
vinte .metros (220 m) , vinte e quatro
graus e trinta minutos nordeste (24°
30' NE); cento e cinqüenta e cinco
metros -055 m) , sessenta e cinco graus
e trinta minutos sudeste (65°,30' SE) ;
e o leito do córrego da Usina; para
jusante, até o ponto de partida. Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código' de Minas
e .dos a-rts. 32, 33, 3~ e suas alíneas.
'além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expres-:
samente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em 'Cumprimento do disposto no art .68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da aurrzacâo não cumprir qualquer das
obrigações' que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na. forma dos artigos 37 e 33
doOódigo de Minas.
Art. 4. fl As propriedades vizinhas
estão "sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.'>.
Art. 5.° O concessíonárlo da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produçâo iMíneral

E."{ECUTIVO

e gozará dos favores, discriminados no
art, 71 do' mesmo Código:
Art. 6.0 A autorização de lavra terá
por título este decreto, que será transe
crtto no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Mi-,
nistério da Agricultura, após o pagamento da taxa -de seiscentos cruzeíroe
(01'.';; 600,00) .
Art. 7.° Revogam-se as díeposíçôea
em contrario.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da.
República.
GETULIO VARGAS.

ApoZonio Sales.

DECRETO N." 19.874 -

DE 24

DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Tomâs
Marinho de Albuquerque Andrade a
pesquisar calcário no município de
Tomasina, Estado 00 Paranâ.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere -o artigo
74, letra a; da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. -LO Fica autorizado o cidadão
brasileiro Tomás Marinho' de Albu'querque Andrade á pesquisar calcário
numa área de cento e onze hectares,
dezesseis -ares e onze cen tíares
.
(111,1611 .ha) , situada na fazenda Barra-Mansa, distrito e município de Tomasína, Estado do Paraná, e _delimitada por uma linha poligonal -que tem
um vértice na confluência dos rtbeirôes Barra Mansa e Uru, e os lados,
a partirdêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos;
mil duzentos e dez metros (1.210 m),
quarenta e oito graus e trinta minutos
sudeste (48 0 30' SE); quinhentos metros (500 m) , oitenta e dois graus nordeste (820 NE); quínheutos .e setenta
metros (570 m) , quarenta e nove graus
e trinta minutos nordeste (49 0 30'
NE); cento e setenta e cinco metros
(175 m) , quinze graus nordeste (15°
NE); setecentos e' dez metros (710
m) , trinta graus e trinta minutos nordeste (300 30' NE); oitocentos e cín-
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qüenta metros (850 m) ,
quatorze
graus, nordeste (140 NE); oitocentos
e setenta metros (870 m) , sessenta e
dois graus nordeste (62 0 , NE); quatrocentos e trinta e cinco metros
(435 in), Setenta e um graus noroeste (71 0 NW); novecentos e quarenta metros (940 rm , cinqüenta e um
graus sudoeste, (51 0 SW); setecentos e
setenta metros (770 m) , trinta mínu ...
tos sudeste (30' SE); mil cento e
trinta metros (1.130 m) , trinta e seis
graus sudoeste (36 0 SVi); mil e quinhentos metros (1.500 m) , setenta e
um graus e quinze minutos noroeste
(710 15' NW).
Art. 2. 0 Esta autortsacâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará' a taxa de mil
cento e vinte cruzeiros (Cr$ 1.120,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da' Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.°' da
República;

de Minas Gerais, numa área de cinqüenta hectares (50 ha) , delimitada
por um retângulo que tem um vértice
a seiscentos-metros (600 m) , no. rumo
magnético setenta graus noroeste (70 0
NW), da confluência dos
córregos
João Nunes e Quarta-Feira, e os iados convergentes no vértice considerado com os seguintes comprimentos e
rumos mag-nétdcos: quinhentos metros (500m), quarenta graus noroeste (40 0 NW); mil metros (1.000 m);
cinqüenta graus sudoeste (50 0 SW).
Art. 2P Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código' de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de
'pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57,° da
República.

I

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N,? 19.875 - DE 24
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cuiaâtio brasileiro rcselíaus
Ferreira Alves a pesquisar quartzo
·pedras coradas e associados no município de Poté, Estado de Minas Gsraie,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de 1rlinas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Josefino Ferreira Alves a
pesquisar quartzo, pedras coradas e
associados em terrenos situados no
distrito e município de Poté, Estado

DECRETO N.' 19.876 - DE 24
DE OUTUBRO DE 1945
A.utoriza o" cidadão brasileiro Renato
Egídio de Sousa Aranha a pesquisar
ooltramitc no município de Nova
Trento, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,c 1.~85, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. LO Fica autorizado o cidadão
brasileiro Renato Egídio de, Sousa
Aranha a pesquisar· volframíta numa
área de trezentos e oitenta e sete hectares e setenta ares (387,70 ha) , situada no lugar denominado Morro de
Catinga, distrito e município de Nova
Trento, Estado de Santa Catarlzra, e
delimitada por um paralelogramo
que tem um vértice a duzentos e cín-
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qüenta metros (250 m) , rumo vinte
graus nordeste (200 NE) magnético,
da foz do ribeirão dos Macacos,
afluente do rio Alto Braço, e os lados,
que partem dêsse vértice, têm dois
mil e setecentos metros (2.700 m) ,
rumo oitenta e um graus e trinta minutos sudoeste (81°30' ,SW) magnético,
mil e quinhentos mctros : (1.500 m) ,
rumo oito graus e vinte minutos nordeste (8° ,20' NE) magnético.
Art.' 2.° Esta autorfzaçâo é outorgada nos' têrmcs estabelecidos' no Código de Minas.

Art. 3:° O -titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, vagará a taxa de três
mil oitocentos e oitenta cruzeiros
(Ç1'$ 3.880,00) e será transcrito no livro 'próprio da Dlvlsão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura .
.
Art. 4.° Revogam-se _as dísposíções
em contrário.

'Rio de Janeiro, 24 de outubro de
124.° da Independência e 57~0 da
República.
1~45,

GETULIO VARGAS.

Apolonjo Sales.

DECRETO N.o 19.877 - DE 24
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Fontoura
Borges do Amaral Melo a pesquisar
água mineral no município de Colombo, Esuuio do Paraaui,

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

74, letra a, da Constituição ,e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

Iírnltada por um polígono irregular,
que tem .um vértice a oitocentos e
quarenta e um metros (841 m) , no rumo magmétdce norte (N), do cruzeiro
da igreja de Santo Antônio , e os lados, a partir do vértice' considerado,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e quarenta
e seis metros (346 m) , vinte e seta
graus e dez minutos nordeste (26 0
10' NE); setenta e dois metros (72
m) setenta e seis graus e trinta minutos noroeste '(76° 30' NW); vinte
metros (20 m) / trinta e seis .graus e
vinte- e três minutos noroeste (36° 23'
NW); cento e sete metros (107 m) ,
dezenove graus e trinta e seis minutos
nordeste (19° 36' NE); noventa e um
metros (91 m) , sessenta e um' graus
e quinze minutos noroeste '(61° 15'
, NW); oitenta metros (80 m) , vinte e
seis graus sudoeste (26° SW); cento e
vinte metros (120 m) , cinqüenta e
quatro graus e treze mínutos sudoeste
(54 0 13' SW); oitenta metros (80 m) ,
sessenta e quatro graus e trinta e
cinco minutos sudoeste (64° 35' SW);
cinqüenta metros (50 m) , vinte e sete
graus e vinte e dois minutos sudoeste;
(27° 22' SW); cento e dezenove metros (119 m) , vinte e três' graus e cín...
qüenta e dois minutos sudoeste (230,
52' SW); quarenta e quatro metros;
(44 m), ví-ite e cinco graus e quinze
minutos sudeste (25° 15' SE) ; sessenta
metros WO m) , trinta e oito graus e
vinte minutos, sudeste (38° 20' SE);
quarenta metros (40 m) , cinqüenta e
quatro graus e quatro minutos sudeste
'(540 4' SE); noventa, e oito metros
(98 m) , oitenta e oito graus e quarenta e três minutos nordeste (88 0. 43'
NE); oitenta metros (80 m), cínqüenta e um graus e dez mmutcs sudeste
I

(51 0 lO' SE).

decreta:

Art. 2.° Esta autorização é outor-.
gada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Fontoura Borges do AmarJ3J
Melo a pesquisar água mineral no local denominado Tranqueira, distrito
de 'I'ímoneíra, município de Colombo,
Estado do Paraná, numa área de dez
hectares e setenta ares 00,70 ha) , de-

Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreta, pagará a taxa de trezentos cruzeiros cors 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
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.arr. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de
1!145, 124.° 'da Independência e 57.° da

República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.o 19.878 - DE 24
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza o, cidadão brasileiro Antônio
Augusto Monteiro de Barros Neto 'a
pesquisar cezccrro e associados no
muniéipio de São Roque, Estado de
'
São Paulo.

O Presidente,..da República, usando
da atribuição' que .lhe confere o artigo
74, letra a, .da Constituição e. nos têr-

mil e doze metros (1.012 mj , oitenta
e quatro graus 'e cinqúenta. e três minutos noroeste (84° 53' NW).
Art. 2.° Esta autorização é" outorgada nos têrmos estabelecidos no 'código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
.pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagara a taxa de quetrocentos e setenta cruzeiros, (Cr$" ..
470,00) e será transcrito no livro próprio' da Dívísâc de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrícultura.
'
Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Río de Janeiro, 24 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
CiE11JLIO "ARGAS.

Apo!onio Sales.

mos do Decreto-Ieí TI.o 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Côdigode :Minas),

decreta:
Art. LO Fica autorizado o cidadão
brasileiro .Antônio Augusto Monteiro
de Barros Neto a pesquisar calcário
e associados em terrenos situados no
lugar denominado Bairro dos MarmeIcíros, no. distrito. e munícípíc de São
Roque, Estado .de São Paulo, numa
área de quarenta e seis hectares e doze
ares (46,12. ha) , delimitada por um
polígono irregular que rem um, vértice a trezentos e doze metros e' trinta
centímetros (312 m) , no rumo . oítenta e três graus sudoeste (83° SW),
do marco do quilômetro sessenta e
seis (km 66). da rodovia São PauloParaná, e os lados, a partir' do vértice considerado, com os seguintes
comprtmerltos e rumos: quinhentos e
trinta e oito metros (538 m) , nove
graus e quarenta e sete minutos sudeste (9° 47' SE); quatrocentos e quarenta e um' metros e cinqüenta centímetros (441,50 m) , sessenta e cinco
graus e cinqüenta e dois minutos stideste (65052' 'SE); quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) , quarenta e
oito graus e dez minutos nordeste,
(48°10' NE),; trezentos e sessenta- e
nove metros e 'setenta centímetros
(369,70 m) , vinte e' nove graus e. dezesseis míziutos nordeste (29° 16' NE) ;

DECRETO N." 19.879 - DE 24
DE OUTUBRO DE 1945
Auloriza, o cidadão brasileiro Teodorni,TO Ramos a pesquisar água mineral
no município de lbiraci, Estado de
Minas 'Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei TI.o 1. 985, .de 29' d ~
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Teodomiro Ramos a pesquisar água mineral numa ,área de quarentae nove hectares, oitenta 'ares e
cinqüenta centíares (49,8050 ha)., situada .na fazenda Queirós, dlst.rito de
Garimpo das Canoas, municipio de
Ibiraci, Estado de Minas Gerais, e delimitada por uma 'linha poligon.,. ü místilínea que, tem um vértice a novecentos e dez' metros' (910 mj , rumo
quarenta e um graus, trinta minutos
e quinze segundos sudoeste (41° 30'
15" SW), da confluência dos ribeirões
Ouro e Canoas, e os lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: setecentos e oitenta
metros (780 m) , trinta e nove graus e
trinta minutos sudeste (390 30' SE):
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quinhentos e dez metros (510 m) ,
vinte e cinco graus. e trinta minutos
sudoeste (250 30' SW); setecentos 'metros (700 m) , sessenta e seis graus e
trinta minutos noroeste (660 30'
NW), e o trecho do ribeirão Canoas
compreendido entre a
extremidade
dêste último lado e o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é .cutorgado. nos têrmos estabelecidos no Código -de Minas.

Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via auténtíca
dêste decreto, pagará a taxa de qUInhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral -do
Ministério da Agricultura.
Art. 4~o Revogam-se .as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GE'IULIO VARGAS,

Apolonio Sales,

DECRETO N.o 19.880 - DE 24
DE OUTUBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Ismael
Ribeiro de Barros a pesquisar água
'mineral no municipio de Iacanga,
Estado de São Paulo.

EXECUTJ;VO

Claro - e sua intercessão com o eixo
da estrada para Iacanga.; o segundo
<;2.0) lado é o eixo da estrada para
Iacanga, numa extensão de oitocentos
e vínte metros (820 m) , contados na
direção aproximada de quarenta e
quatro graus sudoeste (44Q SW) magnético; o terceiro (3.°) lado é o segmento retilíneo que, partindo da
extremidade do segundo (2.°); com
rumo magnético cinqüenta e dois
graus e quatro minutos sudeste (52~
4' SE), alcança a margem esquerda do
ribeirão Claro nó trecho compreendido
entre a extremidade .do terceiro '<3.;))
lado e o ponto de .partída..
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e dez cruzeiros (Cr$ 410,00;
e será' transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineraldo Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 24 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57,° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.o 19.881 -

DE 24

DE OUTUBRO DE 1945

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o. artigo
74, letra: a, da Conetituíçâo e nos têrIDOS do Decreto-lei n.c -1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínns) ,
decreta:

Autoriza o cidadão brasileiro Alcebiades Teixeira de Carvalho a pesquisar çalcário e -issccuuios no município de Pedro Leopoldo, Estado de
Minas Gerais.

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ismael Ribeiro de Barros a'
pesquisar 'água mineral em 'terrenos
dá fazenda Píndorama, no distrito e
município de Iacanga, Estado de São
Paulo, numa área de quarenta hectares e setenta e dois ares (40,72 har,
delimitada por um polígono mistilíneo assim descrito: o primeiro (1.0)
lado é o eixo da estrada Soturno .Guilombo no trecho compreendido -entre a margem esquerda do ribeirão

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o 'cidadão
brasileiro Alcebíades Teixeira de Carvalho a pesquisar calcário e associados
em terrenos situados no lugar denominado Lapa Vermelha, no distrito
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de Pídalgo.. município de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, numa
área de sete hectares e vinte ares (7,20
ha), delimitada por um.. retângulo que
"tem um vértice a cento e dezoito metros (118 m) , no rumo magnético setenta e oito graus sudeste (78° SE), do
canto sudeste (SE) da sede da fazenda Lapa Vermelha, e 'os lados dive-rgentes do vértice considerado com os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e oitenta metros (180
m) , oítecata e dois graus nordeste
(82° NE) '; quatrocentos metros (400
m) , oito graus noroeste (8" .~~W) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos est-abelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título. da' autorização de
pesquisa, que será- Uma via autêntica
déste decreto: pagará a taxa de trezentos cruzeíroa (Cl·:) 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral de
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições

em

COTI trárto .

Rio de Janeiro, 24 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57° da
República.
GETULIO Vi\RG:'!-S.

A:ootonio Sales.

DECRETO N.O 19.882 - DE 24 DE
OUTUBRO DE 1945
Aprova o Regulamento a que se referem os artigos 13 do Decreto-lei
n.o 7.44;9, de 9 de abril de 1945 e
24 eZo Decreto-lei nY 8.127 de 24
de outubro de 1945, que dispõem

sôbre a orçarueuçõo da viela rural

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

Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento a que se referem os artigos 13
do Decretc-Ieí 11.° 7.449, de 9 de abril
de 1945 e 24 do Decreto-lei n.? 8.127,
de 24 de outubro de 1945, que dispõem
sôbrea organização da vida rural e
que, assinado pelo Ministro' de Estado
dos Negócios da Agricultura, com êste
baixa.

Col. de Leis -

VoI. -

VIII

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de
1945, 124.° ela Independência e 57.<)
da República.
GETuLIO' V ARGP.S.

Apolonio Sales.

REGULAMENTO
CAPíTULO I
DA ORGANIZAÇÃO RURAL

Dos órgc'ios da Classe

Art. 1.0 As pessoas naturais ou jurídicas que se dedicam às atividades
rurais, para' sua organização, contam
com os seguintes órgãos:
a) as Associações Rurais criadas em
virtude do . Decreto-lei n.» 8.127, de
24 de outubro de 1945, ou as que a êle
se adaptarem;
b) as' Federações das Associações
Rurais e as entidades investidas de
suas funções e prerrogativas; e
c) a Confederação Rural Brasileira.
Art. 2.° A sede das Associações
Rurais é sempre a em que o Município tem o seu govêrno ; a das Federações das Associações Rurais na capital dos Estados, dos Territórios Fcderaís ou no Distrito Pederal ; a da
Confederação Rural Brasüelra, na Ca-.
pítal da República.
Parágrafo único.' No caso das associações regionais, (§ 3.° do art. 1.0 do
Decreto-lei n.c 8.127, de 24 de outubro
de 1ü45) , a sede é na do Murrlcipio indicado pela Federação das Associações Rurais.
Art. 3.0 A área territorial das Associações Rurais é a do Município; a da
Pederaçâo das Associações Rurais, e
a do Estado, do Território Federal ou
do Distrito Federal e a da Confederação Rural Bras.ilE;ira a de tàao~6..·tei;-'·
rÍtórlo·naClonâl.' .
CAPíTULO II
DO pnoFISSIoNAL

DA AGRIOULTURA

ATt. 4.° São considerados proflsslonaís da agricultura:
a) a pessoa natural ou jurídica que
exerça atívldade rural em qualquer de
suas formas: agrícola, extrativa, pastoril ou de indústria rural;
fI? .16
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O

técnico ligado a essas ativi-

dades;

c) o proprietário,' o arrendatário e

o parceiro de estabelecimento rural.
§ 1.0 Estabelecimento rural é o imóvel destinado ao cultivo da terra, à.
extração de matérias primas de origem. animal e vegetal, à criação, à
recriação, à ínvernagem ou engorda
de animais _e à industrialização conexa
ou accessóría dos produtos derivados
dessas atividades.
§ 2.° As indústrias rurais compreendem:
a) a extração, a colheita, o beneficiamento, a transformação e o preparo dos produtos agro-pecuários e de
matérias primas de origem animal e

vegetal;
b) o aproveitamento, pelo preparo
ou transfcrmaçâc, dos seus sub-produtos.
CAPíTULO III
DAS ASSOCIi'.ÇÕES

E

NÚCLEOS RURAIS

Art. 5.° A Associação -Rural, oonstituida pelas pessoas naturais ou jurídicas definidas no artigo anterior,
é o órgão de representação e defesa
da classe rural do Município, quando
reconhecida _e filiada à Federação das
Associações Rurais.
§ 1.0 A Associação Rural promoverá
a instalação de Nú-cleos Rurais nos
Distritos compreendidos na sua área
territorial.
§ 2.° () Núcleo Rural, estabelecido
de acôrdo com o disposto no § 2.° do
art. 2.° do Decreto-lei n.v
.
é uma dependência de, Associação
Rural e, como tal, a ela subordinado
econômica e administrativamente.
§ 3.° Quando o Núcleo Rural, subordinado á entidade de caráter regíonal, e localizado na sede do Mumcípío, apresentar condições de vida
própria poderá- ser transformado em
Associação Rural, se assim o deliberar a maioria dos sócios -domicílíados no Municípío.
'
Art. 6.° A Associação Rural, constituída de número Ilímitado de sócios,
a partir de trinta (30), será fundada
por iniciativa. dos lavradores e criadores do Munícípío, dentro de noventa
(90) dias, contados da publicação
dêste Regulamento.

Parágrafo único. Decorrido êsse
prazo, sem que os interessados ter.ham tomado a iniciativa da íns..
talação da' Assocíaçâo Rural, poderá
o 'Prefeito Municipal, mediante solicitação' da Federação das Associações Rurais, cu determmaçâo do Ministério da Agrrcultura, convocar,
dentro de' trinta (30) dias, oe lavradores e criadores do seu Município
para' a constdttnção da Associação
Rural.
Art , 7.° São órgãos de administração das Associações Rurais:
a) Assembléia
Geral, constttuída
p210s sócios, no gôzo pleno dos seus
direitos;
b) Diretoria, composta, no mínimo,
de Presidente, vice-oresicente, 1.0 e 2.0
Secretários, 1.0 e 2,° Tesoureiros, eleitos
por voto secreto, pela Assembléia,
dentre os sócios;
c) Comissão
Fiscal, formada, de
três (3) membros, e seus suplentes,
eleitos pelo, mesmo processo.
Art. 8,° A Associação Rural reconhecida nos têrmos déste Regulamenta, órgão consultivo do Govêrno
Municipal e, por intermédio de sua
entidade de grau superior, do Govêrno dos Estados, dos Territórios
Federais e do Govêrno Federal, tem
as seguintes atrrbuíçôes:
a)
congregar, em seu seio, todos
os que se dediquem à lavoura, pecuária, e às Indústrias rurais, inclusive às
extrativas de origem animal e vegetal;
b) colaborar corn os poderes púbhcos, no sentido do iurtalectmentc
do espírito associativo entre os que
exerçam atívídads.s rurais;
c) articular os elementos da classe
rural, a fim de promover a defesa
dos seus direitos e Interêsses e realizar as suas aspirações, bem como
o progresso e o .aprtmoramento da
agricultura;
d)
manter, com as congêneres,
relações de cordlahdad. e cooperaçãc..
e) organizar um centro de' ínformações sôbre a vida -agro-pecuária do
Munícípío ;
j) instalar e manter, sempre que
possível em edifacío próprio, a "Casa'
Rural de ... " (segue-se o nome do
Município), para sede .socíel;
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g) criar . serviços
de assistência
té-cnica, econômica e social em beneficio dos sócios;
h)
sustentar e defender, perante
a Federação, 'os interesses e aspiracôes dos seus sócios:
- i) prestar as ínformáçôes que lhe
forem' solicitadas pelas repartições
munlcípaís, estaduais, territoriais ou
federais;
j) dífundtr noções de higiene, visando, prin-cipalmente, a melhoria
das cóndíçóes do meio rural;
l)
promover o ensine profissional
de interesse agro-pecuário, diretamente ou em cooperação com os
orgáos oficiais;
m) organizar museus ou exposições
permanentes dos tipos padrões dos
produtos locais de expressão econô. mica;
n) pugnar pela aplícaçâo das medidas relativas a padronização e à
classtfícaçâo dos produtos agro-pecuários;
o) colaborar na aplicação das leis
atinentes à vida rural;
p) auxiliar
ou executar, quando
devidamente credenciada, serviços oficiais de estatística;
q) organizar serviços de arbitragem
nos meios rurais e, bem assim, de
avaliações e perrtagens, respeitada a
legislação em vigor;
r) executar, se essa tarefa lhe fôr
cometida, serviços de contrôle leiteiro e de registro genealógico;
s) estimular a economia
de seus
sócios, favorecendo a aquisição da
propriedade rural, e promovendo a
'constituição e o desenvolvimento de
cooperativas que realizem a defesa
dos seus interesses:
.
t) realizar, 'períôdicamente, com a
Assistência do Govêrno, exposições
agro-pecuárias distritais, municipais
ou regionais; e
u) desempenhar atribuições que, por
intermédio de seus órgãos superiores,
lhe forem delegadas pelo poder pú-

blico.

CAPITULO IV
DAS FEDERAÇÕES DAS

ASSOCIAÇÕES

RURAIS

Art. 9. o A Federação das Associações Rurais, constituída inicialmente
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de, pelo menos, três (3) Associações
Rurais da área. territorial respectiva
e reconhecida nos têrmos da lei, é o
órgão de defesa, representação da
classe e consultivo do Govêrno do Estado, do Distrito Federal, do 'I'errttórtc
e do Govêrno Federal.'
Parágrafo único. Decorridos trinta
{3D)
dias dos prazos previstos no
Art. 6.° deste Regulamento, e..... Ocmissão referida no Art. 24 do Decreto-lei n.
de
de
de
,diretamente. ou através de
delegados especiais, promoverá a ínstalaçâo nos Estados e Territórios Federais, da Federação das Associações
Rurais respectiva.
Art. 10. São órgãos da .admínístraçac
da Federação das Associações
Rurais:
a)
Assembléia Geral". constituída
p~103
presidentes das Associações
Rurais;
b)
Conselho Deliberativo, com o
máximo de quinze (15) membros, elettos pela Assembléia Geral, dentre os
Sócios das Associações Rurais;
c) Diretoria, composta, no mínimo,
ôe Presidente, dois Vice-presidentes,
1.0 e 2. 0 Secretários, 1.0 e 2.° 'I'esouréu-os e três (3) Diretores Técnicos,
eleitos por Voto secreto pela Assembléia Geral dentre os sócios das Assocíações Rurais;
à)
Comissão Fiscal, formada de
três (3) membros e seus suplentes,
eleitos pela Assembléia Geral.
Art. 11. O Conselho Deliberativo
das Federações das Associações Rurais será constituído atendendo, tanto
quanto possível, a representação das
zonas produtoras de sua área territorial, bem como de suas diversas atívtdades rurais.
Art. 12. São finalidades da Federação das Associações Rurais:
a)
colaborar no estudo e solução
dos problemas atinentes à vida rural;
b) articular as Associações Rurais
do Estado ou do Território Federal,
promovendo entre elas entendimento
e efetiva colaboração;
c) orientar as atividades das Assocíaçôea Rurais dentro das diretrizes
estabelecidas de acordo com 005 ínte-
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rêsses económícos gerais da unidade
federativa;
à) cooperar para ..a efetivação, no
Estado ou no Território, ou em determinada regjâo, dos planos cconõ-.
micos, indicados pela Oonfederação .
Rural Brasileira;

e) pleitear os direitos e interesses
do, classe rural;
f)
estudar e sugerir aos govêrnos
locais .c, por intermédio da Conteceraçâo Rural Brasileira, ao Govêrno
Federal, as medidas necessárias ao
desenvolvimento agro-pecuário do Estado ou do Território;
g) organizar um centro de Informações a resP€}to das atividades agropecuárias do 'Estado ou do Território;
h) instalar e manter, sempre que
possível, em edifício próprio, a "Casa
Rural de .... " (segue-se o nome do
~~tado ou do Território) '. para sede
social;
-í) orientar e promover a fundação
e organízaçâo de associações rurais;
1) dírímir e resolver as questões que
se suscitarem entre as associações
rurais; e
l) promover a realização de congres1;;08 e exposições agro-pecuários.
CAPlTULO V
DA CONFEDERAÇÃO RURAL BRASILEIRA

Art. 13._ A Confederação Rural Brasileira, constdtuída pelas Federações
das Associações Rurais e pelas entidades ínvestàdas de suas funções ,e
prerrogativas (Art. 14 do Decreto-lei
n.
,de
de
de
).éo
órgão nacional de defesa e representação da classe, e consultivo do Govêrno Federal.
Art. 14. São, órgãos de administraÇ~0 da Confederação Rural Brasileira:
a)
Assembléia Geral, constituída
pelos representantes das Federações
de Associações Rurais, ou entidades
'investidas' dessa prerrogativa, sendo
um o respectivo presidente;
I». Conselho Superior, integrado de
trinta (30) membros eleitos pela Assembléia Geral dentre os sócios das
Associações Rurais federadas;
c) Diretoria, composta de Presidente, três (3) Vice-presidentes, 1. o e 2. o
Secretários, 1. o e 2. o Tesoureiros e dez

EXECUTIVO
(lO)
Diretores Técnicos, eleitos em
Assembléia Geral, dentre os sócios das
associações ruraas federadas; e
d)
Comissão Fiscal, formada de
três (3) membros e seus suplentes,
eleitos pela Assembléia Geral.
Art. 15. O Conselho Superior, além
de outras que lhe forem atribuídas nos
Estatutos da Ooufederaeào P~ural Bl'l:1(j
sneíra, terá por função prmcipal a de
traçar anualmente as normas de ação
da entidade, bem como a de funcionar como órgâo de segunda instância
em recurso ex-ottíoio. ou de interessados contra deliberações da Diretona.
A~,:t. 16. São finalidades da Confederação Rural Brasileira:
a) colaborar no estudo e solução dos
problemas atinentes à vida rural do

pais;
b) promover entendimento entre as
tederações;
c) pleitear os direitos e ínterêsscs
da classe rural;
d) estudar as medidas necessárias
ao desenvolvimento e a prosperidade
da lavoura, da pecuária e das índúsCria rurais e sugeri-Ias aos poderes.
públicos, pugnando pela sua .adoção:
e) promover e realizar congressos
e exposições nacionais;
j) Interessar-se pela representação
nacional nos certames internacionais;
g) realizar e, quando for o caso,
participar da representação nacional
em conferências e congressos internacionais;
h) adotar e fazer adotar pelas Federações das Assocíacões Rurais as
medidas que interessem às atividades
rurais:
i) criar um centro de informações
sôbre a vida rural do pais;
1) auxilíar as Federações e, por intermédio destas, as Associações Rurais
em todos os seus empreendimentos:
l) resolver. as questões que surgirem entre as Federações e, em grau
de recurso, entre estas e as Associações Rurais.

CAPíTULO VI
DA FUNDAÇÃO

Art. 17. A· fundação de uma Assocíacâo Rural se dá quando, pelo me-
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nos, trinta (30) dos profisionais .ca~
racterízados no Art. 4. o dêste Regulamento, se reunam e manifestem o propósito de constituir uma Associação
Rural no Município, dentro das normas aqui estabelecidas.
Art. 18, Uma vez reconhecidas pelo
menos três (3) Assocíaçóes Rurais no
Estado ou Território Federal, onde
não exista órgão federativo, deverâo elas constituir e instalar a respectrva Federação das Associações

24b
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c) aprovação dos Estatutos;
d) relação dos eleitos para os cargos de admímstração.

CAPíTULO VII
DO

REGISTRO

E

RECONHECIMENTO

Art. 22. As Associações Rurais, as
Federações das Associações Rurais e
a Confederação Rural Brasileira serão
mvestidas das funções e prerrogativas
legais quando., tendo adquirido personalidade Jurídica na forma da lei
jcurais ,
CIvil, obtiverem o seu regtstc e recoParágrafo único. No caso das Assonnecírnento no Ministério da Agriculciações
Rurais não promoverem a
tura.
eonstttuíçâo dêsse órgão de represenArt. 23. São condições indispensátação e defesa da classe, caberá a funveis ao registro dessas entidades:
dação e ínetalaçâo à Comissão a que
al a tunrtaçâo ou adaptação nos
sercfere o Art. 24 do Decreto-lei nútermos .ue lei;
mero 8.127, de 24 de outubro de 1945
b) a pel'sonalidade jurídica;
ou à Confederação Rural Brasileira,
c) o parecer do seu órgão superior
dentro de sessenta (60) dias, contados
E:" encarmnhamento do processo pela
da data do último reconhecimento,
Confederação Rural Brasileira.
Art . 19. Não será perrrntída a tunArt. 24. O pedido de regtsto, diridação de federação de associações rugido ao Ministério da Agricultura,
rais nas Capitais dos Estados ou Terdeverá ser ínsbruídc com cópia auritórios Federais. onde as sociedades
tenücada da ata de fundacâo e insde agricultura, aí sediadas, pleitearem
talação; exemplar dos Estatutos, ree obtiverem prerrogativas e runçôes de
lação especificada do quadro social,
órgão federativo.
relação dos componente; dos órgãos
Parágrafo único. Para efeito dêste
adminístratávos e certidão do Registre
artdgo, deverá a Sociedade, dentro de
de Títulos e Documentos.
sessenta Xôüi dias, contados da data
Art. 25. Registrada na Seção de
da publicação dêste Regulamento, maPesquisas Econômicas e Sociais do
nítestar à Comissã-o prevista no Art.
Serviço de Economia Rural do Mi24 do Decreto-lei n.o 8.12"7, "de 24 de
rústér io da Ag.ncultura. será, pelo
outubro" de 194:5, desejo de vir a ser
Ministro da Agricultura, expedido o
-íriveatida das prerrogativas e funções
titulo de reconhecimento da, entia que se refere o Art. 4. o. do. mesmo
dad-e.
Decreto-lei,
Art. 26. São aplicáveis, na fundaArt. 20. A Oonfederaçâo Rural Bra-_ çâo, registro e reconhecimento das
süeíra será instalada após o reconheassociações regionais e das especialicimento de, pelo menos, três (3) Fezadas, as díspostçôes deste Reguladerações de Associações Rurais, que
mento, referentes ás Associações Rudeverão promover a sua constituição
rais.
em Oonfederaçãc,
CAPíTULO VIII
Art. 21. Das assembléias de fundaDAS ASSEMBLÉIAS GERAIS
ção e instalação das AssociaçõesRuArt. 27. A Assembléia Geral é
rais, das Federações das Associações
Rurais e da Oonfederaâo Rural Brasio órgão soberano das entidades ruleira, será lavrada ata da qual deverão
rais, em seus diversos graus.
Art. 28. A Assembléia Geral da
constar, obrtgatõriamênte:
nssociaçâo Rural será constituída de
"a) hora, ãata, local e fins da reusócios em pleno gôzo de seus direitos,
nião;
e se instalará segundo as normas
b) relação dos presentes e sua quanrícação:
estabelecidas nos Estatutos,
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Assembléia Geral da

das

Associações

Rurais

será constituída dos Presidentes das

Associações

Rurais

e

se

instalará

segundo o deter-amado nos' Estatu-

tos.
Parágrafo único. Ao Presidente da

Asscciaçào Rural.' írriposstbnitado de
comparecer

à

Assembíeta Geral, é

tacultarío delegar a um dos membros
da Diretoria da mesma Associação
expressos e Intrunsferrveis poderes
para substituí-lo.
Art 30. A Assembléia Geral da
Oonfederação Rurar Braslleu-a será
constituiria por dOIS (2) representan-.
iCE ds cada Federação das Associações Rurais ou de entidades investidas dessas funções e prerrogativas,

sendo um o seu Presidente.
Parágrafo

único.

O

número

de

representantes será elevado na 'proporção de mais um por grupo de trinta
(3.0> associações que lhe forem rederadas ,
Art. 31. A assembíéía geral para
eleição dos membros dos órgãos adrmnistrs.tívcs das entidades rurais
referidas nêste Regulamento, será
convocada por vquem de direito, sempre com a. antecedência mínima de
trinta (30) dias e na forma dos
Estatutos.
Art. 32. As eleições serão realizadas por voto secreto, admitindo-se
para as demais resoluçôec a votação
simbólica.
Art. 33. São inelegíveís para os
órgàcs de administração os menores
de 21 anos, 03' estrangeiros, os anal-

fabetos e os resíuent , fora da área
territorial da ínstíttnçâo rural respectiva.
CAPí~ULO

DO

IX

PATRIMÔNIO

Art. 34. O patrimônio das instituições referidas no art. '6.0 do Deereto-te. n.o 8.12~ de 24 de outubro
de 1945 é constituído:
a)
da:': contribuições dos sócios ou
associados:
t» da cota-parte das taxas criadas
ou que venham a ser criadas e lhes
forem atribuídas:

EXECUTIVO

c) das subvenções e auxílios;
d) das doações e legados;
e) ds.s rendas natrtmoníaís:
f) dos resultados
das ativIdades
sociais não comp-cenâldas nas alíneas
anteriores.
Art. 35. As instituições reconhecidas
devem manter escrtturaçâo de sua recerta e despesa, de preferéncra por
partidas dobradas. fechada anualmente por balanços gerais ou inventários.
Art. 33. Fica respeitado. para todos 03 efeitos, o patrimônio das Ú1Stltuiçôes existentes, inciusíve das que
se' adaptarem às normas dêste Regulamento.
Parágrafo único. Sempre que uma
instituição existente pleitear a adaptação e investidura deverá juntar ao
requerimento
extrato autenticado
do balanço geral, referente ao último
exercício financeiro,
Art 3~1 Os pedidos de subvenções
e auxílios aos governos dos Estados,
de Distrito Federal ou
Territórios
Federais serão encaminhados
pelas
respectivas Federações,
os dirigidos
&.0 Govêrno Federal, pela Comissão
Rural Brasileira.
Art. 38 No caso de ulssolução de
qualquer instituiçà., rura reconhecida,
o seu patrimônio. respeitados os compromissos existentes. reverterá em
favor d'e entidade de caráter e finalidade ícêntica que vier se fundar,
dentro de cento e oitenta (180) dias,
na mesma área ferrrtoriar, após a sua

um

dissolucâc..

.

Parágrafo único. Decorrido esse
prazo, se nenhuma instituição vier
a ser criada e ínsta.ada, o patrimônio será aplícado. em nnahdade que
beneficie a agricultura, na mesma
área territorial, a
juizo do órgão
superior.
CAPíTULO X
DA FISCALIZAÇAC

Art. 39. N?- sede das Associações.
Rurais haverá um registro de sócios,
do qual constarão, obrtgatóriamente:
a) nome;
b) data do nascimento;
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estado civil;

CAPíTULO XI

d) . nacionalidade;

DISPOSIÇÕES GERAIS

c)

residência;
categoria no quadro social;
g) atividade e local da mesma;
h) propriedade, se a tiver.
Parágrafo único. As pessoas jurídidicas serão inscritas Indicando-se:
a) na alínea a, a denominação;
b) na alínea b, a data de constituíçâo da firma ou empresa:
c) na alínea c. a sede;
d) na alínea ç, o objetivo;
e) nas observações, o nome do sócio ou diretor que a represente.
Art. 40. As Federações de Associa'ções Rurais exercerão SUaS funções
fiscalizadoras por intermédio de delegados.
Art. 41. As Associações Rurais .remeterão, anualmente, à respectiva
federação os orçamentos de receita e
despesa para o ano seguinte.
Art. 42. As Associações Rurais, por
intermédio de seus órgãos superiores,
as Federações de Associações Rurais
e i Confederação Rural Brasileira, enviarão ao Ministério da Agricultura,
sessenta (60) dias após o encerramentodo ano financeiro, o' relatório,
do exercício anterior, acompanhado
do. balanço, da relação nominal de
. sócios ou associados e montante do
patrimônio.
Art. 43. Ocorrendo fato que perturbe o regular funcíonamentorda Asso-ciação Rural, cabe à Federação de
Associações Rurais 3r que -estíver filiada, por decisão do seu_Conselho
Deliberativo, intervir para, normalizar
a vida associativa.
Parágrafo único. Poderá ser cassado por proposta da federação respectiva ou, quando fôr o caso da Confederação Rural Brasileira, o reconhecimento da instituição rural que deliberadamente atente contra o Interêsse da classe rural ou não obedeça, 11.0
seu funcionamento, às determinações
e normas emanadas de seus órgãos
superiores.
Art. 44. A pena de cassação de. reconhecimento sere aplicada pelo Ministério da Agricultura .em processo
regular.
e)

j)

Art. 45. O mandato dos órgãos de
administração das Associações Rurais,
das Federações das: Associações. Rurais e da Confederação Rural BrastIeíra não pode exceder de três (3)
anos.
Parágrafo único. O mandato dos
membros do Conselho Deliberativo das
Federações das Associações Rurais e
do Conselho Superior da Confederação
Rural Brasileira será renovado anualmente pelo têrço, na forma que fôr
estabelecida nos respectivos estatutos.
Art. 46. As questões de' natureza
política, religiosa ou pessoal são proíbídas no seio das instituições de que
trata êste Regulamento.'
Art. 47. A Sociedade Nacional de
Agricultura, por ser a instituição rural mais antiga, com ação em todo
o país, terá na Assembléia Geral da
Confederação -Rural Brasileira, dois
representantes.
§ 1. o A mesma Sociedade poderá
igualmente ser investida das funções
e prerrogativas de Federação das Associações Ruraís do Distrito .\?8derai.
devendo a ela. em tal caso, filiaremse as respectivas assccíacões, as quais
terão as áreas territoriais determinadas pelo órgão federativo.
§ 2. o A prerrogativa de representação na Oonfederaçâo Rural Brasileira
poderá serv fguarmente. outorgada. a
outras Instituições exietentés e de
âmbito nacional a julgar da Assembléia Geral da Confederacâo Rural
Brasileira -e, das Federações das Associações Rurais, às instituições de
âmbito estadual, também a JUIZO (ia
assemoléía geral.
Art. 48. A associação rural regional, órgão de caráter transitório, será
instalada 'a juízo da Federação das
Assocíaçôes Rurais, que lhe fixará a
área territorial e sede, quando os ruo
ralístaa de dois ou mais munícíptos
eoonômícamente tributários, de um
mesmo Estado ou Território Federal.
considerarem impraticáveis associações municipais.
. Parágrafo único .. A instdtuíçâc prevista neste artigo terá a designação
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de Associação Rural da Zona de .... manifestar ao Ministério
tura sua deliberação de
Art. 49 . As ínstituíçôes rurais esàs normas legais.
pecíalmente, organizadas ou aue ve§ 1.0 Neste casó, cabe
nham a se organizar, com o ~fim de
das Associações Rurais
representar e defender determínado
desta, à Confederação

(segue-se o nome da zona) .

da Agrlcul-

adaptarem-se
à Pederaçâo
ou, na falta
Rural Brasí-

ramo de atividade rural, uma vez reconhecidas, deverão filiar-se à Federaçâo das Associações Rurais da
respectiva área territorial. '

Ieira, a determinação de sua área terrttortal.

§ 1. o A área territorial das entidades a que se refere .êste artigo será
a do Estado, Distrito Federal ou 'I'errttórío Federal.
§ 2.0 Não será reconhecida, nem filiada ao mesmo órgão federativo,
mais de, uma instituição rural especíalízada de idêntica natureza.
§ . 3.0 A instituição rural especializada acrescentará sempre à de sua
desi
~.
esignaçao
a especialidade que repre-

associação nos municípios onde exístam as, aludidas instituições
Art. 53. Ao registro e reconhecirnento das, instituições, rerertdae no
art. 5.° do Decreto-lei 11.° 8.127, de 24
de outubro de '1945, aplicam-se' as
mesmas disposições do art. 24 dêste
Regulamento, menos quanto à ata de
Iundaçâo, que será substituída pela
da assembléia .que autorizou a adaptação.
Art. 54.
Decorrido o prazo de
trinta (30) dias sem que tenha sido
cumprida a determinação do art. 20
dêste Regulamento, cabe à Comissão
referida no art. 24 do Decreto-lei número 8.127, de 24 de outu'bro de' lfJ45,
promover a ímediscta instalação tia
Confederação RU!'aJ Brasileira.
Art. 55. Os casos omissos ou de
dúvida, na execução dêste Regularuento e .da lei que o motrva sserào resolvidos em instância superior pele Ministro da Agricultura.

senta..

Art. 50. Poderão ser filiadas as Federações das Associações Rurais as
cooperativas agro-pecuárias de produ-.
tores, legalmente constituídas, a fim
de gozarem dae vantagens concedidas
às federadas em geral, menos o direito de voto.
Art. 51. As Associações Rurais, as
instituições especíahzadas, as Pederaçôes das Associações Rurais ou entidades tnvestídas de suas funcôes e a
Confederação Rural Brasileira, poderão receber delegação dos governos
municipais, territoriais, estaduais ou
federais, para, mediante acordos ou
convênios, executarem serviços especiais em suas respectivas áreas.
Parágrafo único. No caso de tais
serviços excederem àquelas áreas, deverá sempre ser ouvido o órgão '\580ciativo superior.
C~I\_PiTULO

DISPOSIÇÕES

XII

TRANSITÓRIAS

Art. 52. As _instituições a que se
refere o art. 3.° do Decreto..lei núme'1'0 8.127, de 24 de outubro de 1945,
qualquer que seja a sua, área territorial, existentes na data da publicação dêste Regulamento, para serem
investidas das funções e prerrogativas
constantes do aludido Decreto-lei. deverão, no prazo de sessenta {60} ',lias,

§

2.° Fica vedada, dentro do prazo

estipulado neste artigo, a. fundação da

Rio de Janeiro, 24 de outubro de
~ Apolonio Salles.

H;l45.

DECRETO N. ° 19.883 DE 25 DE
OUTUBRO DE 1945
Dispõe sôbre a impressão e distribuição
de publicações oficiais
O Presidente da República, usando
da aaribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0. A Imprensa Nacional, como órgão centralizador da execução de
todos os trabalhos gráficos necessáarics às repartições federais, poderá
executar diretamente ou delegar a emprêsas particulares a confecção dos
trabalhos para os quais não esteja
aparelhada ou quando o acúmulo de
serviço assim o exigir.
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Art.2. o' As publicações oficiais de
caráter esu-itamente, administrativo
serão compostas em tipo económíco,
cesentrclínhada, reduzidas ao mínimo
as margens em branco e inserta, no
final de cada impressão, a justificação da respesctíva tiragem.
§ Lv.Não se-admítdrão capas de cartolína, grontespícíos e fôlhas de guarda em branco nas publicações até 128
páginas, nem fôlhas em branca e falsos títulos nas que excedam êste limite.
§ 2.°. Os gráficos, tabelas, quadros
estatísticos e estampas obedecerão à
medida do texto, admitindo o confronto, quando necessário.
Art. 3.° A Imprensa Nacional remeterá, gratuitamente, um. exemplar
de tôdas as publicações que editar às
bibliotecas de consulta pública, localtbadas nos centros urbanos de maior
densidade demográfica, ouvida a Comissão de Publicações Oficiais.
Art. 4.° Executadas as obras de propaganda agrícola e educação sanitária, e outras consideradas de relevante
interêsse nacional, não se admitirá
a distrfbuíçâo gratuita de publicações
custeadas pela administração federal,
impressa ou não.. na Imprensa Nacional, salvo expressa . autorização em
contrário do Presidente ''da" República.
Art. 5.° As publicações oficiais serão vendidas pela Imprensa Nacional,
Que lhes estabelecerá os preços, tendo
em vista o custo da edição, ouvida a
repartição autora sôbre o ínterêsse da
divulgação de cada obra.
Parágrafo único. Fica fixado no
máximo de 50 % o número de exemplares que receberão as repartições
autoras para permuta ou distribuição.
Art. 6.° A Imprensa Nacional relacionará, anualmente, e em lista única
que indicará os respectivos preços, as
publicações editadas pela administração federal.
Parágrafo único. O Boletim Bibliográfico da Imprensa Nacional, edítado mensalmente, registrará o- aparecimento de tôdas as publicaçôes ofícíaís custeadas pela admiistração
federal.
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Art. 7.°. A criação de novas publicações perródícas depende de autortzação expressa do Presidente da República, ouvida a Comissão de Publicações Oficiais.
Art. 8.° A Imprensa Nacional, tendo
em 'vista a economia de material e
ele mão' de obra, bem como a apresentação gráfica dos trabalhos, ccmpetirá estabelecer, nBS têrmos do artigo 4.°, as exceções que se tornarem
imprescindíveis, bem como resolver as
questões técnicas suscitadas no cumprímento dêste Decreto e fixação da
tiragem, e a porcentagem para a distribuição de que ,trata o parágrafo
único do Art. 5.° do presente Decreto.
Art. 9.° O presente Decreto entraráem vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Agamemnon Iâaçaüuiee.

DECRETO N.o 19.834 -

DE 25 DE
OUTUBRO DE 1915

Altera a redacõo do § 1.0 do art. 235
Regulamento do Corpo de Bombeiros
O Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. L° O parágrafo 1.° do art. 235
do Regulamento do Corpo de Bombeiros do' Dístrlto Federal, aprovado
pelo Decreto n.? 16.274, de 20 de dezembro de 1923, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"~ L° li baixa definitiva do pôsto
de sargento será aplicada medíanr.e
um Conselho de Disciplina composto
de dois capitães comandantes de
companhia, como vogais, sob a presídêncía do tenente coronel fiscal ou
de um major, designando ainda o
Comando um oficial subalterno para
servir de escrivão. não podendo fazer parte do Conselho o oficial que
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Houver dado parte motíveõora da
em face da Exposição de Motivos
convocação e o comandante da sub- . apresentada pelo Ministro de Estado
unidade a. que pertencer o acusado", da Guerra, decreta:
e a dos cabos de esquadra mediante
Art. 1.0 Os Estabelecimentos de
inquérito ou sindicância,"
Subsistência Militar, de que trata o
Regulamento aprovado por Decreto
Art. 2-.°, ltste' Decreto' entrará em
11.° 4.163, de 30 de maio de 1939, pas'rigor na data de sua publicação.
sam a ser constituídos da seguinte
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
forma:
a) Chefia
Direção imediata,
Rio de Janeiro, 25 de outubro de
exercida por Coronel ou Tenente-Co1945, 124,° da Independência e 57.0 da.
a
a
ronel nas 1. e 3. Regiões Militares e
República.
. .
por Tenente-Coronel ou Major nas
GETULIO VARGAS.
demais;
Agamemnon Magalhães.
b) Seção Administrativa
Assuntos gerais, sob a chefia de um
Major;
DECRETO N,' 19,885. - DE 25 DE
c)
Seção Técnica Produção e
OUTUBRO DE 1945
Provimento, sob a chefia de um Majorou Capitão;
Organiza o 1.0 Regimento de abuses
d) órgãos de Execução - TrabaAiuo-neíxooao
'
lhos técnicos e administrativos, SDb as
o Presidente da República, usando
ordens de Capitães .e oficiais subalterda atríbuíçâo que lhe confere o artinos, na quantidade 'constante dos
go 74, letra. a., da Constituição, dequadros de efetivos.
creta:
Art. 2.°' Ó presente Decreto entra
em vigor na data de sua' publicação,
Art. 1.0 O 1.0 Regimento de Artirevogadas as disposições em contrário.
lharia Montada é transformado no
1.0 Regimento de Obuses Auto-ReboRio de Janeiro, 25 de outubro de
cado, criado .oor Decreto n.c 5.951, de
1945: 124.° da Independência e ,57,'0 da
29 de outubro de 1943, que conservará
República.
a denomínaçâo de "Regimento FloGETULIO VARGAS.
riano;' .
Art. 2.° O Ministro da Guerra baiP. Góes Monteiro.
xará os atos necessários à organizaçâo do 1.0 Regimento de Obuses AutoRebocado.
DECRETO N,' 19.887 - DE 26 DE
Art. 3.° - O presente Decreto enOUTUBRO DE 1945
tra em, vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de
1945, 124.°' da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

P. Góes Monteiro.
DECRETO N.' 19.886 - DE 25 DE
OUTUBRO DE 1945
Altera um dispositivo do Decreto nú,;.
mero 4.163, de 30 de maio de 1939.

O .Presidente da República, 'usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e

Declara de utilidade pública adesapropriação dos imóveis" que menéiona, situados na cidade do Parnaiba,
Estado do Piaui, edá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "á", da Constituição,
e de acôrdo com o disposto no art. 6Y,
combinado com o art. 5.° alínea m,
do Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada de utilidade
pública a desapropriação dos aeguíntes
imóveis, situados na cidade do Parnaíba, Estado do Piauí:
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tos" para o exercício de 1945, Verba 6
a) prédio n.c 1 da Avenida Presi- Ministério da: Fazenda, Consignadente Getúlio Vargas, esquina com a
ção IH - Disponibilidades, Subconsig-Rua 7 de Janeiro (margem do Rio
nação 05 '..-... Dotação .destinada às desIgaraçu), de propriedade do Sr. Mipesas decorrentes de projetos novos ou
rocles Veras, e edificado em terreno
alteração de projetos, obras a serem
de marinha, medindo 8,60 m de frente
iniciadas ou em prosseguimento, equie fundos por 22,25 f i pelo lado direito
pamentos diversos, desapropriação ou
e 23,10 m pelo esquerdo, com a área
aquisiçâç de imóveis, segundo autoaproximada de cento e oitenta' e nove
rização,' incisos 04 - Diretoria Geral
metros quadrados (189,00 m~) .
da Fazenda Nacional, 04 - Divisão de
b) prédio n.c 3 da AvenidaPresiObras.
dente Getúlio Vargas, esquina com a
Art. 4.° Para a posse imediata de
Rua da Praia Nova s/n., de propriequalquer faixa dos terrenos desaprodade de Sebastião Furtado de Me'npriados, é declarada a urgência da
dança, e edificado em terreno de madesapropriação, nos têrmos do art. 15
rinha, medindo 15,60 m de frente para
a Avenida Presidente Getúlio Vargas, do Decreto-lei n.c 3.365, antes mencionado.
por 10,80 m de fundos, por 23,00 m
pelo lado direito e 24,90 m pelo lado
Art .5.° Revogam-se as disposições
esquerdo.. com a área aproximada de
em contrário.
trezentos e dezessete metros quadraRio de Janeiro, 26 de outubro de
dos (317,00 maj ;
.
1945, 124.° da Independência e 57.° da
c) prédio situado na Rua da Praia República.
Nova a/n., de propriedade dos filhos
GETULIO VARGAS;
de Roland Jacob, edificado em terrena de marinha, medindo 20,40 m de
A. de Souza Costa.
frente, para a Rua da Praia Nova,
por 20,55 m de fundos, por 18,90 m
de um lado e 14,40 f i de outro, conDECRETO N.' 19.888 - DE 26 DE
frontando pela frente com a Rua da
OUTUBRO DE 1945
Praia Nova -e pelos fundos com a Rua
7 de Janeiro (margem do Rio Igara- Iuclui na zona de fornecimento de
energia elétrica, em alta tensâo, conçu) , pelo lado direito com os fundos
cedida
Govêrno do Estado do Rio
dos prédios ns. 1 e 3 da Avenida Prede Janeiro, pelo Decreto n.o 2.871. de
sidente Getúlio Vargas, de propriedade
6 de julho de 1938, modificado pelo
respectivamente de Mirocles Veras e
Decreto n.o 5.067, de 27 de dezembro
Sebastião Furtado de Mendonça, e
do mesmo ano, no referido Estado.
pelo esquerdo com o .terreno baldio
(marinha) sem aforamento ou ocupaO Presidente da República, usando
ção legal, com a área aproximada de
trezentos e quarenta e um metros da atribuíçào que lhe confere a alínea
a, do art.. 74 da Constituição, e tendo
quadrados (341,00 ma) .
em .vlsta as razões apresentadas pelo
§ 1.0 A desapropriação ora declarada utilidade pública tem por finalida- Govêrno do Estado do Rio de Janeiro,
de a obtenção de área suficiente .e decreta:
adequada à construção do edifício' da
Ar't. 1.0 Fica o Município de Sáo
AJiândega de Parnaíba. \
Fidélis, no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° Fica o Ministério da Fazenda, de que é atual concessionária a S. A.
pela Divisão de Obras, autorizado a Fôrça e Luz Ibero Americana, incluípromover, nos têrmos do ar~" 10 do do na zona de fornecimento de enerDecreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho gia elétrica, em alta tensâo, a que se
de 1941, a desapropriação dos imó- refere o ~ 1.0, do art. 3,° do Decret.o
veis mencionados no artigo anterior.
n." 2.871, de 6 de julho de 1938. mornArt..' 3,° O pagamento .das indeniza- ficado pelo Decreto n.v 5.067, de 27 de
ções decorrentes da desapropriação dos dezembro do mesmo ano, que' outorimóveis de que se trata correrá à con- gou ao referido Estado, concessão para
ta do "Plano de Obras e Equípamen- os aproveitamentos de energia mdrau-
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líca, discriminados no citado Decreto
n.v 2.871.
Art. 2.° O presente.decreto entra em
vigor na data da sua publicação, re··
voga das as disposições em c\lutrárlü.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de
1945, 124,° da Independência e 57. 0 da
República.
.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 19.389 - DE' 26 DE
OUTUBRO DE 1945
Autoriza a Prefeitura Municipal

de

Silvianópolis, Estado de Minas

Ge~

rais, concessionária do serviço público de eletriciâcuie na sede dêsse
Município, a COnstruir uma Zinha de

transmissão dessa sede até a usina
do Dourado, para receber suprimento de energia elétrica dessa USina de
propriedade da Companhia Sui-M'ineira de

Eletricuiaâe

o Presidente da República, usando
eía atribuição que lhe confere o artigo 74,_ letra a, da Constituição, e na
conformidade do Decreto-lei n.? 2.059,
de 5 de março de 1940; e 'atendendo
ao que requereu a Prefeitura Municipal de Silvianópclís, Estado de Mílias Gerais, concessionária do serviço
público de eletricidade na sede dêsse
município; e

Agricultura dentro do prazo de trinta
(30) dias;
II - a apresentar projeto e orçamento da referida linha à mesma Divisão de .Aguas no prazo de cento e
vinte (20) dias, a contar da data do
registro;
IH - a iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão, por justo motivo, ser. prorrogados por ato do
Ministro da Agricultura, depois de ouvida a Divisão de Águas.
Art. 3.° As tarifas do suprimento
da Companhia Sul-Mineira, de Eletricidade à Prefeitura Municipal
de
Sílvianópolís serão determinadas pela
Divisão de Aguas e aprovadas pelo
Ministro da Agricultura.
Art. 4.° Faraconstrução da linha
de transmissão, autorizada pelo presente Decreto, gozara a Prefeitura Municipal de Stlvianópolis dos direitos do
art. 151 do código de Águas, na forma do art.· 6.° do Decreto-lei n." 3.763,
de 25 de .outubr.. o de 1941.
Art. 5,° O presente Decreto entra:
em vigor na data de sua publicaçac,
revogadas as dísposiçôcs em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de
1945, 124." da Independência e 57.° da

República.
GETULIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

Considerando que o Conselho Na-

cíonal de Aguas e Energia Elétrica
julgou conveniente a medida requerida pela interessada,
Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a ·Prefeitura Municípaf de Silvianópolis, Estado de Minas Gerais, a construir uma
linha de transmissão scb a tensão
de 10 kv, ligando a cidade do mesmo
nome à usina do Dourado de propriedade da Companhia Sul-Mineira de
Eletricidade.
Art. 2.° Obriga-se aquela Prefattura, sob pena de caducidade da presente autorização:
I - a registrar o presente titulo r:
Divisão de Águas do Ministério da

DECRETO N." 19.390 - DE 26 DE
OUTUBRO DE J.945'
Concede à Sociedade Industrial
de
Rochas Betuminoscs, Limitada autorização para tímcionar

O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artigo. 74, letra a, da Oonstdtuíçâo e nos
têrmos dos Decretos-leis ns. 938, de 8
de dezembro de 1938; 1. 985 de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas); e
3.236, de 7 de maio de 1941, decreta:
Art. 1.0 É concedida à Sociedade
Industrial de Rochas Betuminosas, Límitada, com sede na cidade de São
Paulo, autorização para funcionar

ATOS

DO PODER

como emprésa de mineração de rochas
betuminosas e píro-betumínosas, ficando a mesma Sociedade obrigada a
cumprir Integralmente as leis e regulamenteis em vigor ou que vierem a
vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art.' 2.0 Revogam-se' as "disposições
em contrário:
Rio de Janeiro, 26 de outubro de
1945, 124.0 da Independência e 57.L
da República.
GETULIO VARGAS.
Agamemn~n

DECRETO N.' 19.891 -

Magalhães.

DE 26 DE

OUTUBRO DE 1945
Revoga o Decreto n.o 4.750, d,e 5 de
outubro de 1939

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição,
decreta:
Artigo único. Fica revogado o Decreto n.v 4.750, de 5 de outubro de
1939, que autorizou a firma Sudeletro
S.A., estabelecida nesta Capital, a
comprar pedras preciosas, nos têrmos
do Decreto-lei n.o 456, de 4 de junho
de 1938.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.o 19.892 - DE 26 DE
OUTUBRO DE 1945
AutorizaA1idréa Stuno, de nacionalidade italiana, a adquirir fração ideal
da ocupação do terreno de marinha
que menciona, situado no Distrito
Federal.

o

Presidente da República, 'usando
da atribuição que lhe confere o l:j..r~
tígo '74, letra a, da Constituição, e
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tendo em- vista o disposto na letra b,
do art. 18 do Decreto-Ieí n.c 3.438,
de 17 de julho de 1941, e no § 1.0 do
art. 24 do mesmo Decreto-lei, decreta:
Artigo único. Fica o Sr. Andréa
Sávíc, de nacionalidade italiana, autorizado a adquirir a Quem de direito
a fração ideal onze cinqüenta centésimos quatrocentos e trinta ávos
(11,50/430) da ocupação do terreno de
marinha situado na Avenida Atlântica n." 190, correspondente ao apartamento n.? 402, construido naquele terreno, de que trata o processo protocolado no Minístér.io da Fazenda sob o
n.c 1'73.791, de 1945, para efeito de
o aforamento do citado terreno processar-se em nome do ora autorizado,
como condômino.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de
1945, 124.° da Independência. 8' 57.° da
República.:
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.' 19.893, DE 26 DE
OUTUBRO DE 1945
Autoriza a firma José Ganem & Cia,
a comprar pedras preciosas

o Presidente da República, usando
da atribtnçac que lhe confere o artdgo
74, letra a, da Gonstitmção, e tendo
em vista o Decreto-lei n'' 466, de 4
de' junho de 193'8, decreta:
Artigo ÚnlCO - Fica autorizada a
firma brasileira José Ganem & üia.,
estabelecida em Andaraí, no Estado
da Bahia, a comprar 'pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n.o 11:66, de
4 de junho de IS38, constituindo tít no
desta autorrsaçâo urna via autêntica
do presente Decr-eto.
Rio de: Janeiro, 26 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

254

ATOS

DO PODER

DECRETO N.' 19.894 DE 26 DE
OUTUB:S:,.Q DE 1945
Autoriza ., o cidadão brasileiro José
Afonso HeÚwclc a con:z,prar pedras
preciosas .

OPresident-e da República, usando
da atribuição que lhe confere. o ar-

tigo 74, letra a, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei número
466, de

4

de junho de

1933, de-

creta: '

EXECUTIVO

justo motivo, prorrogados por ato do
Ministro da Agricultura, depois de ouvida a Dívísào de Aguas, do Departamento wecionai da Produção Mineral; do Ministério da Agricultura.
Art. 2.° apresente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 29 de outubro de
1G45, 121.0 da Independência e 57.0
da República.
VARGAS.

GETULIO

Artigo único. Pica autorizado o
cidadão brasileiro José Afonso Heineck, residente em Lageado, no Estado do Rio Grande do Sul, a com-

prar pedras preciosas nos têrmos do

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 19.896

1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
GETULIO Vt,RGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N.o 19.895 -

DE 29 'DE
OUTUBRO DE 1945

Altera os dispositivos referentes aos
prazos constantes do art. 4.°, do De-'
ereto e.» 2.871, de 6 de iulno de
1'938:

O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere c artigo 74, letra a, da Conatituiçâo. e
tendo em vista as disposições do CÓ 4
digo de Aguas; e
Considerando que o Conselho Na4
cional de Aguas .e Energia Elétrica
julgou conveniente o deferimento da
medida que, justificadamente, requereu o Govêrno do Estado do Rio de
Janeiro, decreta:
Art. 1.0 Os prazos estipulados no
inciso n.o I do' art. 4.°, do Decreto nÚ
mero 2.871, de 6 de julho de 1938, serão contados a partir de 1,0 de jeneiro de 1946.
§ 1.0 Os mesmos prazos, a que se
refere êste artigo, poderão ser, por
4

~

DE 29 DE

OUTUBRO DE 1945

Decreto-lei n.o 466, de 4 de junho' de

Concede ao Govêrno do Estado do
Rio Grande do Sul um conjunto
de aproveitamentos ae energia hidráulica, autoriza o mesmo Govêrno a construir usinas têrmo-eíétriC:1S,' e dá outras providências relativas à execução do piamo de eletrificação daquele Estado.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos 164" letra c e 167 do Código de
Aguas (Decreto n.o 24.643, de 10 de
julho de 1934), e no art. 10 do Decreto-lei n.? 2.281,de'5 de junho de
1940, decreta:
Art .. 1.0 Respeitados os direitos de
terceiros. são outorgadas, sob as 'condições estabeleoídas neste decreto, ao
Govêrno do Estado do Rio Grande
do Sul ou tà emprêsa que, na 'forma
da legislação Vigente, organizar:
a) concessão para utilização imediata do potencial hidráulico do Pas80 do Inferno. no rio Santa Cruz, no
Município São Francisco de Paula
corr a potência' total aproximada de

1.600 kw.;

.

concessão progressiva do potencial hidráulico da cachoeira do' Ivaí,
no rio Ivai, no Mun.cípío de Júlio de
Castilhos para utilização imediata de
cêrca de 800 kw e final de 1.600 kw;
, c) concessão para o aproveitamento
progressivo de Cachoeira dos Touros,
bl
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rio do mesmo nome, no Município
te Aparados da Serra, com aprovei.amento imediato de cêrca de 400 kw
~ final de 800 kw:
d) 'conoessâo para o aproveítameno progressivo das Cachoeiras do Gua-íta no rio do mesmo nome, Munícípío
te Palmeira, cem aproveitamento Inínal de cêrca de 400 kw e final de
lOO -kw
er concessão para o aproveitamento
ia energia hidráulica da Cachoeira
10 Icamaquâ, no rio do mesmo nome,
JlIunicípio de S. Borja, com a potênaia aproximada de 200 kw; .
'1) concessão para aproveitamento
orogressívo da energia hidráulica da
Jachoeira Erncstina, no rio Jacuí, no
Mumcíplo de Passo Func. J, com as
potências apro-rímadas inicial de
i,600 kw e final de 3.200 kw;
g) concessão para o aproveitamento
progressivo da Cachoeira Grande' do
jacuí, entre os municípios de Cruz
Alta e Soledade, com as potências
aproximadas inicial de 8.000 e final
de 64.000 kw:
h), concessão para aproveitamentos
dos potenciais existentes no rio .Iacuí,
entre a Cachoeira Grande e' a Cachoeira Ernestina, a jusante das
acumulações para regularização das
águas, interessando ao aproveitamento maior referido na alínea anterior;
i) concessão para o aproveitamento
progressivo da' energia -hidràulica do
rto voamanuã, nas vlsinhanças dos
passos Bom -Será 0:'1 Mendonça, entre
os municípios de Encruzilhadas, Cangussú, Oamaquã e São Lourenço, com
as potências aproximadas inicial de
3.200 kw e final de 6.400 kw:
1) concessão para aproveitamento
progressivo da energia hídráulíca do
riu Camaquâ, nas proxfmídades do
local chamado Paredão, entre os munícíplos de Oaçapava do Sul, Piratínf
e Encruzilhada do Sul, com as potênctee' inicial de 16.000 kw e final de
32.000 kw, ambas, aproximadas;

10

k) concessão para aproveitamento
progressivo da energia hidráulica. do
rio das Antas, nas proximidades da
f0Z do rio da Prata e do .Jabotícaba,
incluída a Cachoeira Grande, na volta
"Castro Alves". tudo entre os muni-

I
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cipios de Bento Gonçalves; Veranópolia, Antônio _prado, Flores da Cunha
e Farroupilha, com as potências
aproximadas inicial de 16.000 kw e
fínal de 80.000 kw ;
l) concessão para
aproveitamento
progressívc J. energia hidráulica do
rio das Antas, entre os municípios de
Aparados da Serra e São' Francisco
de Paula, de seus tributários Camisa
e 'I'ainhas e dos afluentes dêstes, no
último município citado, em qualquer
C8.S0 à jusante de uma ou mais bacias de acumulação, interessando ao
a: _oveítamento referido na alínea an-,

tenor:
m) concessão para aproveitamento
da energia hidráulica existente no rio
Guaporé, entre os municípios dêsse
mesmo nome, de Encantado e 801edade, e em suas cabeceiras, no mumcípío de Passo Fundo. à jusante
d, grande reprêsa, já em construção
nesse municfpto, 'para a ragularizaçâo
dar águas utilizadas na atual usina
hldroelétrlca da Prereiturr Municipal
de Passo Fundo;
. n) concessão
para aproveitamento
dos potenciais hidráulicos existentes
no rio da Prata e seus afluentes, entre
cs municípios de Veranópolís, Antônio
Prado, Neva Prata e Lagoa Vermelha
e 'no munícípío de Vacaria, à jusante
das acumulações para regularização
das águas, interessando ao aprovei..
tamento referido na alínea k;
~) concessão progresísva da energia
hidráulica das Cachoeiras do rio
Forquilha, Município de Lagoa Vermclha, com a utilização ínírãal de
cerca de 400 kw e final de 800 kw;
p) concessão progressiva da energia
hídráulíca da Cachoeira Santa Rosa,
no rio e município do mesmo nome,
cem o aproveitamento inicial de cerca
(te 300 kw e final de 1.600 kw;
q) concessão da energia hidráulica
da Cachoeira do Ptrapó, no rio rjuí,
município de' São Luís de Gonzaga,
con. aproveitamento de cerca de
1 600 kw:
r)
tra~sferência, para o nome do
Govêmo do Estado do Rio Grande
do Sul, da concessão outorgada à Prefeitura de Santo Angelo pelo Decreto
n.o.13.594. de 2 de outubro de 1943:
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SJ autorização para instalação de
uma Central 'I'êrmo-Elétrica. nas proximidades das minas de carvão existentes nó Município de São Jerônimo,
com a potência de cerca de 16.000
kw e instalação inicial de 3.200 kw;
t) autorização para instalação de
uma Central Termo-Elétrica com a
potência de 'cerca de 8.000 kw e instalação inicial de 1-.600 kw,nas minas
de carvão do Rio Negro, no Município
de Dage ;
ul autorização j.ara montagem de
uma usina 'I'êrmo-Elétrica com. a potência de cerca de 1.600 kw, e instalação inicial de 800 kw, no munícípio
de São Gabriel. nas proximidades da
Iir.ha da vtacão Férrea elo Rir.. Grande
do Sul, para" utdlízaçâo de carvão das
jazidas nacionais;
v)
concessão )ar8, <:'. construção de
linhas de transmissão entre as usinas
e as zonas a serem servidas, bem
como as de ínterhgaçâo de usinas ou
sistemas, de conformidade t com o
plano de eletrificação do Estado;
x), autorização para encampar, incorporar 011 fundir, com assistência
da Divisão de Águas do D:' N _ P. M ..
as instalações de produção, transmíssão e distribuição que atualmente
fornecem energia a serviços públicos
0'1 as destinadas ao comércio de encrgia no território do Estado do Rio
Grande do SuL mediante exame prévto, pelo Conselho Nacional de Aguas
é Energia Elétrica.. a respeito de sua
conveníêncía, economia e oportunidade.
§ Lo As concessões e autorizações,
de que trata êste artigo destinam-se
ao suprtmentc de energia elétrica a
todos os munícíptos do Estado, de
acôrdo com .... plano de eletrificação.
§2.0 As alturas de queda e descargas concedidas "serão determinadas
definitivamente por portaria do Ministro da Agricultura. depois de aprovados os projetos, CG~~l indicação das
pcténcías a utilizar em cada etapa,
de qualquer um dos aproveitamentos
progressivos, sendo as potências definitivas fixadas désse mr
independentemente' dos valores do. presente
artigo, que são meramente indicativos.

EXECUTIVO

§ 3.° No caso de surgir outro protendente, para o aproveitamento íme-

diato da parte não utilizada das concessões retecionaôas nas alíneas dêste
artigo, serão observadas as restrições
constantes dos parágrafos do art. 164
do Código de Aguas .
Art. 2.° As concessões e autorizações outorgadas neste decreto. ficam
S' .jeitas às seguintes condições que o
Govêrno do Rio Grande do Sul, ou
emprêsa que organizar, deve satisfazer, sob pena de caducidade:
I ~ Registrar o presente decreto
lia Divisão de Aguas. Departamento
Nacional de Produção Mineral do Ministério da Agricultura, dentro do
praac de trinta (30) dias, a partir
de sua publicação;
II ~ Apresentar, em três vias, com
prazos a contar da ciata da publicação
dêste decreto, os projetos relativos aos
aproveitamentos e instalações, rela,
ctonados nas alíneas do art. 1. 0, nos
prazos que forem fixados. pelo Ministro da Agricultura;

IIr ~ Apresentar dentro do prazo
, de um ano, a contar do inicio do mês
em ctue se venrtcar. durante 5 mtnutos. em 5 dias consecutívos, cargas
que absorvam \3/4 da potência utilizada nos arroveítamentos e instalações, concedidas e autorizadas por
êste decrete, os projetos atualizados
das amr-liaçôes realizáveis econômicamcnte ,
IV - Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de trinta (30)
dias, contados da data em que fôr
publicado o despacha de aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da
Agricultura;
V ~ Apresentar c mesmo contrato
à Divisão de Águas," para fins de registro, até sessenta (60) elas, depois
de registrado n- 'I'rjbunal de Contas.
§ 1.0 Os projetos poderão ser apresentados pelo Govêrno do Estado do
Rio Grande do Sul, ou pela' emprêsa
que o mesmo organizar para- executar
o plano de eletrificação do Estado;
§

2.°

Mediante

requerimento

do

concesstonárto; os prazos estipulados
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leste artigo' poderão ser ampliados,
)0;1- portaria do Ministro.· da Agrícul'irra, de acôrdo com o ínterêsse das
ibras e 2.S possibilidades de sua reatzaçâo .

Art. 3.° O prazo da presente concessão é de cí.iqüenta (50) anos, con.ados a partir da data do registro de
rue trata o n~:rnero I do art. 2.°.
Art. 4.° O capital a remunerar,
chamado Investimento, será o efetivamente gasto na propriedade do
enncessíonárío, desde' que em função
permanente de sua indústria, concorrendo, direta ou Indiretamente, para
a produção, transmissão, transformação e distribuição da energia.
Art. 5..Q As tabelas de preço' de
energia serão fixadas pela Divisão de
Águas no momento oportuno, e trienalmente revistas, de acôrdo com' o
disposto no art. 180 do Código de
Águas. sendo que a justa remuneração do capital será de dez por cento
-ao ano 00% aa.), conforme estipulado no art. 9.° do Decreto-lei número 3.128, de 19 de março de 1941.
Art. 6,° Para manutenção de integridade do capital, a que se refere
o art. 8.°' do presente decreto, será.
criada uma reserva, que proverá as
renovações determinadas pela depreciaçâo ou impostas por acidentes.
Parágrafo único. A constituição
dessa reserva, que se denominará
"reserva de renovação", ter-se-é pela
aplicação de uma taxa especial sôbre
o montante do consumo e demanda
debitados aos consumidores, em cada
mês, e Inclusão do seu produto nas
contas' respectivas" como parcela do
total, pelos mesmos devido. Esta taxa
será determinada, para cada período
de tarifas, pela relação entre os encargos de depreciação do Investímento e a receita da operação, estimadas
para o período,
Art. 7.° No caso de existência da
1.0, onde
haja participação do capital privado,
tôda a propriedade da concessionária,
que no momento existir em função
exclusiva e permanente da produção,

emprêsa prevísta, no art.

Gol, de Leis -

VDI. -

VIII
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transmissão, transformação e distri~'
buição da energia / elétrica. referente
aos
aproveitamentos híoroeiétrtcos
concedidos, reverterá para o Govêrno
da União, para o do Estado do Rio
Grande do Sul ou para os dos Muni. cipíos dêste Estado, em conformidade'
com .os arts. 165 e 166 do Código de
. Águas, mediante indenização, na base
do custo histórico, do capital não
amortizado, deduzida a "reserva de
renovação" a que se refere o parágrafo único do art. 6.° dêste decreto.
§ 1.0 Se o Govêrno da União, o
do Estado e os dos Municípios não
fízerem uso dos seus direitos à reversão, do que fôr atribuído a cada
um dêles, a emprêsa poderá requerer; ao primeiro, a renovação da concessão, no todo ou em parte, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
§ 2.° A reversão
das instalações
termoelétricas, assim como das linhas
de interligação de usinas, far-se-á
para o Govêrno do Estado.

Art: 8.° Dois anos antes do -esaotamento do prazo da. concessão, referido no art. 3.° dêste decreto, o Govêrno do Estado do Rio Grande do
SUl, se estiver explorando diretamente a mesma .obríga-se a requerer a
renovação do contrato relativo à parte
não reversível para a União ou para
os Munícípíos ,
Art. 9.° 0, Govêrno do Estado do
Rio Grande do Sul, ou emprêsa que
organizar, na forma prevista no arM
tigo 1.0, gozará, 'desde 'a data do registro, de que trata o número. I do
art. 2,° do presente decreto, e enquanto vigorar esta concessão, dos favare? constantes do Código de águas
e das leis especiais sôbre o assunto.
iF .17
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Art. 10. f:ste decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em oontrárlo ,
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
1945, 12~.0 da Independência e 57.a
da Repúbltea .
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.o 19.897 - DE G DE
NOVEMBRO DE 1945Concede reccmrcecimenio, sob regime
de inspeção permanente, ao Ginásià
Dois de Dezembro, do Distrito Federal.
.

O Presidente da Rer-tblica, usando
ela e.tribuíção que lhe .confere o art. 74,
letra a, da.JonstitUlção,' e nos têrmos
de artigo 72 d- lei orgânica do ensino
secundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento,
sôb regime de Inspeção permanente, ao
curso ginasial '1D Glnáro "reis de Dezembro, com sede no Distrito Federal.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em. contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

.
osà LINHARES.

DECRETO N. ° 19.898 ,....- D'E '7 DE
NOVEMBRO' DE 1945
Prcaiuüqa o Convênio para permuta
de uoroe. e publicações, entre o Brasil e a _"R,.epública Dominicana, firmado no Rio de Janeiro. -a 9 de
abril de 1945.
O Presidente da República, tendo
em vista que foi aprovado a 25 de
abril de 1945 e ratífícadc a 12 de
junho 'de 1945, pelo Govêrno brasileiro, o Convênio para permuta de
livros e publicações, entre o Brasil e
a República Dominicana, firmado no
Rio de Janeiro, a 9 de abrít de 1945; e
Havendo sido trocados os respectivos instrumentos de ratificação em
Ciudad Trujillo, a 27 de outubro de
1945, e usando da atribuição 'que lhe
confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica promulgado.o Convênio para permuta de livros e publicações apenso por cópia ao presente Decreto e' firmado no Rio de Janeiro, a 9 de abril de 1945.
Art. 2.° f!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57,°
da República.
JosÉ LINHARES.

P. Leão Veloso.

Raul Leitão da Cunha.

Getulio Dornelles Vargas. Presidente da República dos Estados Unidos
do Brasil
Faço saber, aos que a presente Carta de ratificação virem, que, entre
a República dos Estados Unidos do 'Brasil e a República Dominicana foi
concluído e assinado, pelos respectivos Plenipotenciários, no Rio de Janeiro,
a 9 de abril de 1945, o Convênio para permuta de livros e publicações, do
teor seguinte:
CONVJ':NIO PARA PERMUTA DE
LIVROS E PUBLICAÇõES ENTRE
A REPúBLICA DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL E A REPúBLICA DOMINICANA.

Os governos da- República dos Estados Unidos do Brasil e .da República Dominicana, com o intuito de
afirmar as relações culturais entre
"os dois /- países e de desenvolver o
ínetrcãmbio permanente de publica-

'.

CONVENIO PARA EL CAMBIO DE
LIBROS Y PUBLICACIONES ENTRE LA REPúBLICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Y LA REPúBLICA DOMINICANA.

Los Gobiernos de la República de
los Estados Unidos deI Brasil y de
la República Dominicana, con eI propósito de afirmar las relaciones culturales entre los dos países y de .
desarrcllar el Intercambío perma-
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ções ofücaís, culturais e científicas,
em harmonia com a Convenção de
Bruxelas 'de 15 de março de' 1886;
sôbre permuta de documentos oficiais é publícações-científlcas e literárias, resolveram celebrar um Convênio com áquêle objetivo e para tal
fim, nomearam seus Plenlpotencíários, a saber:
O .Exoelentfssímo Senhor Presidente da República dos Estados Unidos
do Brasil. Sua Excelência o Senhor
Doutor Pedro. Leão Veloso, Ministro
de 'Estado das Relações Exteriores do
Brasil; e
O Excelentlssímo Senhor Presidente dá República Dominicana, Sua
Excelência o Senhor Doutor Max
Henrfquez Urefía, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da
República. Dominicana nó Brasil;
Os quais, após terem exibido reciprocamente seus Plenos Poderes,
achados em boa e devida forma,
convieram no seguinte:

nentc de publícaciones ofíciales, culturales y ciimtíficas,de acuerdo con
la .Oonvencíón de Bruselas deI 15 -de
maTZO del 1886, sobre cambio de documentos ofícialea y pubhcacionea
científicas y literarias, han resueltc
celebrar un convenio con ese objetivo, y para tal fin, han designado
sus Plenípotenciartos, a saber:
EI Excelentísimo scüor Presidente
de la República de los Estàdos Unidos del Brasil, a Su Excelencia el
'Sefior Doctor Pedro Les,o Velloso
Ministro de Estado de Relaciones .
Exteriores del Brasil; y
EI Excelentísimo Sefior Presidente
de la República Dominicana, a Su
Excelencia el Sefior Doctor Max
Henríquez Urefia, Embajador Extraordinario y Plenípotencíario de la
República Dominicana en "el BrasilLos cuales, después de haber-se
mostrado reciprocamente sus Plenos
Poderes, hallados en buena y debida
forma, han convenido e11 lo sigulente:

ARTIGO I

ARTÍCULO I

O Govêrno do Brasil se compromete a remeter à Biblioteca 'dá Univeraidade de São Domingos, Cíudad
Trujillo, um exemplar' de cada uma.
das publicações oficiais. Por sua
vez o Govêrno da República Domí..
nicana se obriga a fazer igual remassa à Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro.

El Gobierno del Brasil se compromete a remitir a' la .Bíbltoteca de
la Uníversidad de Santo Domingo.
de Ciudad 'rrujln- unvejemplar de
cada' una de las publlcaciones orjcíales . A su vez, el Gobíerno de la
República Don.inícana -se obhga a'
hacer igual remesa a la Biblioteca
Nacional .de Rio de Janeiro.

ARTIGO

rr

Serão criadas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e na Biblioteca da Universidade de Sâc Domingos, Ciudad Trujillo. respectivamente,
uma Seção dcmtnicana" e. outra brasileira, destinadas a receber o material mencionado no artigo anterior,
e -a organizá-lo devidamente para a
consulta pública.
ARC:-IGO. ITI

msees duas Seções fomentarão o
'intercâmbio de obras de caráter cientifico, técnico, artístico e literário
entre as entidades Interessadas das
Partes Contratantes, mesmo quando
não' se trate de publicações oífcíàíe.

fl:R'rÍCULO II

de

Eu la Biblioteca Nacional
Rio
de Janeiro y eu la de la Universidad
de Santo Domingo, de Ciudad Trujillo, se crearán,. respectivamente,
una Secciõn dominícana y otra brasilefia, destinadas a recíbír el material mencionado en .el articulo anterior y a organizarlo debídamente
para consulta pública.
ARTÍCULO

rrr

Esas dos secclones fomentarán el
Intercambio de obras de carácter
cientifico, técnico, artístico y literário
entre las entidades ínteresadas de
las partes contratantes, aún cuando.
no-se trate de publícacíones ofícíales.,
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ARTÍCULO

ARTIGO IV

O presente Convênio' será ratificadó depois de preenchidas as formalidades .legaís em uso em cada uma
das Partes oontratentes e entrará
em vigor sessenta dias após a troca
dos instrumentos de ratifícaçào, a
efetuar-se em Oíudad Trujillo, no
mais breve prazo possível.'

Cada uma das Partes Oontratantes poderá denuncíá-' em qualquer
momento, mas seus efeitos só cessarão um ano depois da denúncia.
Em fé do. que. os Plenipotenciários
acima meneíonados firmam o presente Convênio, em dois exemplares, nas
línguas portuguesa e. castelhana, e
lhes apôem seus selos, na Cidade do

Río'<de Janeiro, aos nove dias 'do
mês de abril .do ano d, mil novecentos e quarenta e cinco,
L. S.
L. S.

IV

EI presente Convento será ratificado después de cumplidas las formalidades legales usuales en cada nU'1
de las Partes Contratntes y entrará
en vigor .sesenta dias después deI
cambio de los instrumentos de ratírtcactón, que se erectuará en Cíudad
'I'rujillo, en el más breve plazo
posíble .
Cada una de las Partes Contratantes podrá denuncíarlo en cualquier momento, pero sus efectos s610
cesarán un ",fio después de la denuncia ..
En fe de lo cual, los Plenipotencianos arriba mencionados, ürman
el presente Oonvenío, en dos ejemplares, en los .díomas português y
castellano, imponiéndol- ~ sus sellos,
en la ciudad de Rio de Janeiro, a
los nueve dias deI mes de abril del
afio mil novecientos cuarenta y cinco.
P. Leão Velloso.
Max Henríquez Ureiía.

E, havendo o Govêrno do Brasil aprovado o mesmo Convênio nos têrmos
aeíma transcritos, pela presente o dou por firme e valioso para -rn-odusír os
seus devidos efeitos, prometendo que será cumprido ínviolàvelmente.
Em firmeza do que, mandei passar esta, Carta que assino e é selada
com. o sêlo das armas da República e subscrita pelo Ministro de Estado
das Relações Exteriores.
Dada no Palácio da Presidência, no Rio de Janeiro, aos doze dias do
mês de junho de mil novecentos e quarenta e cinco, 124.° da Independência
e 57.° da República.
GETULIO VARGAS.

José Roberto de Macedo Soares.

DECRETO N.' 19.899 - DE 13 DE
NOVEMBRO DE 1945
.Aprova a tabela de gratificação, a titulo de representação, de que trata o
Decreto-lei n.o 791, de 14 de outubro de 1938.

o

Presidente da República, usando

-da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74 da Constituição, e tendo em
vista o disposto nó § 2.° do art. 26 do
Decreto-lei n.c 791, de 14 de outubro
.de 1938, -decreta.:
Art. 1.0 Fica aprovada, para o ano
de 1946, a anexa tabela .re gratificação,
'a título de representação, do pessoal

em exercício no exterior, em funções'
diplomáticas ou consulares, organizada pelo Ministério das Relações Exteriores.
Art. 2,° A tabela de que trata o
artigo anterior entrará em vigor a
partir de 1 de janeiro de 19,46.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
.República .

P. Leão Veloso

.rosé

LINHARES

TABELA DE

REPRESK~TAÇÃO

MISSÕES DIPLOMÁTICAS E REPARTIÇÕES CONSULARES

"A"

"B"

"O"

"D'.'

c-s

Cr$
250.000,06

CrS
300.0ÓO,00

350.000,00

200.000,00

Embaixadores

crs.

~

o

~

Classes lVI e N

~

Ministros Plenipotenciários ..

150.000,00

160.000,00

. 170.000.00

180.000,00

Classe M

Ministros Conselheiros, Cônsules Gerais e Oonselheí1'OS Comerciais

,.

110.000,00

120.000,00

130.000,00

140.000,00

80.000,00

85.000,00

90.000,00

95.000,00

70.000,00

75.000,00

80.000,00

85.000,00

Classe L

Secretários e Cônsules
Classe

o

g
""
"x
2"

~

Ir-

Secretários e Cônsules

~
~

Classe J

~p(>,.""h!i,.i",,-

t:>

,
Více-Cônsules ..

"A"

"EU

"D"
70.0ÓO,00

55.000,00
Belgrado

60.000,00
Antuérpia

Berlim
Boulogne

Alexandria

Bremen
Bucarest
Budapest

Baía Blanca
Bogotá

Amsterdam
Ancara
Beirute
Berna
Calcutá

Chei'burgo
Colônia
Dantzig
Franctort

Bordéus
Bruxelas

Chunkíng
Haia

Cadiz

Londres
Moscou
Nova York
Praga
Roterdam
Teeran
Varsóvia"
Washington

Gldínía

Hamburgo
Havre
Iocoama
Kaunas
Kobe
Trieste
Tóquio

Bhangaí
Viena

Athenas

Dacar
Funchal

Gênova
Gotemburgo
Guatemala
Las Palmas
Lima
Livorno
Lion
Málaga
Marselha
-Méxíco
Mil?,o

Montreal
Nápoles

Ottawa
Quito
Roma
Rosário
Santiago
Trujillo
Valência
Valparaíso

Vaticano
Viga
Wellíngton

'"
l'l

~
~

8

~w
'"

M

§'"
~
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DEORETO N.O 19.900 ' - DE 13 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime o Consulado Geral em
Beirute
O 'Presidente -da República, usando

ãa atribuição que. lhe confere o arLigo 7( letras "a" e "c" da Constituição e nos têrmos do art. 13 do Deereto-lei n.v 791, de 14 de outubro de
1938, decreta:
Art.. 1.0 Fica suprtmtdo o Consulado Geral' em Beirute.
Ar'G. 2.0 zste Decreto entrará em,
vigor na data de sua publtcaçâo,
Rio de Janeiro, 13 de novembro de
1945,,12:,1:.° da Independência e 57.° da
República.

.rosa

LINHARES

P. Leão Veloso

DECRETO N.o 19~901 - DE 13 DE
NOVEMBRO DE 1945

Cria U1na Legaçâo -nas Repüblicas do
Libano e da Suíá
O Presidente da República, usando

da atrtbutçào que lhe confere o artigo 74, letras "a" e "c" da Constituição e uos têrmoa do art. 13 do Decreto-lei n.v 791, de 14. de outubro de
1938, decreta:

Art. 1.0 Fica criada uma Legação
nas Repúblicas do Líbano e da Stria.,
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Art. 2.° ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
Jcsá LINHARES
P. Leão Veloso
DECRETO N.? 19.902 -

DE 13 DE
NOVEMBJW DE 1945
Promulga o Convênio de Intercâmbio
Cultural, entre o Brasil e a Colômbia, firmado no Rio de Janeiro, a 14
de outuoro c.:..;: 1941.
'
O Presidente da República, tendo
em vista que foi aprovado a 5 de abril
de 1943 e ratificado a 29 de maio de
1943, pelo Govêrno brásíletro, o Convênio de. Intercâmbio Cultural, entre
o Brasil e a Colômbia, firmado no Rio
de Janeiro, a 14 de outubro de 1941; e
Havendo sido trocados os respectivos
h.strumentos de ratificação na cidade
de 'Bogotá, a Ide agosto de 1945, e
usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra "a", da Oonatituíçác,
decreta:
Art. 1.0 Fica promulgado o Convênio de Intercâmbio Cultural apenso
por cópia ao 'presente Decreto e firmado no Rio de Janeiro, a 14 de outubro de 1941.
Art. 2.° inste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo ,
Rio de Janeiro, 13 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
.ross. LINH!\RES
P. Leâo Veloso

GETúLIO DORNELLES VARGAS

Presísientc da Repúbliw dos Estados Unidos do Brasil
Faço saber, aos que a presente Carta-de ratificaçâo virem, que, entre a
República dos Estados Unidos do Brasil e a República da Colômbia, foi concíuído e assinado. pe.os respectivos Plenipotenciários, no' Rio de Janeiro, a H:
de outubro de 1941, o oonvênto de In tercàmbíc" Cultural d'o teor seguinte:
CONV"li:NIO DE INTERCAMBIO
CULTURAL. ENTRE A REPúBLICA
DOS ESTADOS UNIDOS- DO BRASIL E A REPúBLICA DA
COLOMBIA

Os -Govêrnos da República dos Estados Unidos do Brasil e da -Repu. bhca da' Colômbia, animados do desejo de incrementar o mtcrcâmc:o
cultural entre os dois' países, pro-

CüNVENIO . DE INTERCAMBIü
CULTURAL ENTRE LA REPuBLICA DE LOS ESTADOS UNIDü:::;
DEL BRASIL

Y LA REPúBLIOA

DE COLOMBIA

Los Gobiernos de la República de
los Estados Unidos del Brasil y de ia
República de Oolombía, con el deseo
de desarrollar er intercambio culturar
entre, los dos países.r de facilitar tas

264

ATOS

DO

PODER

curando facilitar o contato entre
profissionais e estudantes brasileiros
e colombianos, e tendo em vista os
beneficios que advirâo dessas medidas, resolveram celebrar um Convênio destinado a tais fins e, com êste
objetivo. nomearam seus Plenipotenciários, a saber:
O Excelentísslmo Senhor Prestdente da República, dos Estados .Umdos do Brasil. Sua" Excelência o 81":nhor Doutor Osvaldo Aranha, Ministro de Estado das Relações Exteriores. do Brasil; e
o Excelentíssimo Senhor' Presidente da' República da Oolômbía. Sua
Excelência o Senhor Doutor Luis López de Mesa, Ministro das Relações
Exteriores da Colômbia;
Os quais, após terem exibido reciprocamente os seus Plenos Poderes
achados em boa e devida forma, convieram no seguinte:

EXECUTIVO

,rela-ciones entre profesíonales y .J~
tudiantes brasileúos y cojomtiíanos
Y nabída consíderacíón de los benéficos resultados que pueden tener
esas medidas. han acordado celebra!
un Convento destinado a tal fin .Y
con ese objeto han nombrado sue respectívos Plénipotencíartos, acsauer:
El Excelentístmo ecaor Presidente
de la República de los Estados 0'11dos dei Brasil, a Su Excelencía el '32·
nor Doctor Oswaldo Aranha. Mtntetru de Estado de Relaciones Extertorcs del Brasil: y
EI Excelentisimo Seüor Presidente

de la República de Colombta. a Su
Excelencta el Seüor Doctor Luis López de Mesa. Ministro de Relaciones
Exteriores de Colombía..
Quienes, después 'de haberse comunicado reciprocamente sus Plenos Poderes ,y de hàUarlos en buena
Y debída forma, conviníeron lo s\guiente:

Artigo Primeiro

Articulo Prímero

Os Govêrnos da, República dos Estados', Unidos do Brasil e da República da Colômbia favorecerão a fundação, no Rio de Janeiro e 'em Bogotá, de um organismo permanente
destinado a orientar, de acordo .om
os Governos de ambos -os países, o
intercâmbio cultural e universitário
entre Brasileiros e, Oolombíanoa e
conceder facilidades aos intelectuais
de reconhecida idoneidade que se interessarem por assuntos de caráter
cultural do outro país,

Los Gobíernos .de la República de
los Estados Unidos del Brasil V de la
República de Colombía favorece-án
la fundacíón, en Rio de .Ianeíro y en
Bogotá, .de un organismo' permancnte que tanga por objeto orientar de
acuerdo con los Gobíernos de ambcu
países, l!1 Intercambio cultural v universitarío entre braeilefios y colombianos y conceder facilidades a :0"
íntelectuales de reconocídà idonetdad que se interesen en cada lU10 de
los dos países por las cuestdones de
índole cultural del otro.

Arligo .tt

As altas Partes Contratantes estimularão o desenvolvimento das relações intelectuais entre os dois países, esforçando-se por prestigiar as
visitas de profeseôres de unlversldade e membros de instituições ctenu. ficas, literárias e artísticas, que torem designados, de acôrdo com orogramas previamente traçados, para
realizar conferências sôbre as suas
especialidades ou a respeito das atividades culturais brasileiras e colombianas,

Articule II
Las. Altas Partes Contratantes

e~

tlmularân el-desenvolvímiento de ias
relaciones íntelectuales entre los dos
países, esforzándose por prestigiar
las visitas de professores uníversttarios y míembros de tnstdtucíones científicas, Iiterarias y ar-tísticas que
sean designados de acuerdo con programas previamente trazados, para
realizar conferencias sobre sus respectivas especialidades o respecto de
las actividades culturales brasilefias
y colombianas.
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Artigo III

Artículo IH

Cada uma das Altas Partes CO~1
tratantes concederá anualmente cruco bõlsas para estudantes de curses
superiores ou profísíonaís brasileiros
ou colombianos, 'enviados de um ao'
outro país, para prosseguir. ou aperfeiçoar seus estudos, sendo três em
estabelecimentos de ensino uníversitáno e duas em institutos agrtcoías.

Cada una de las Altas' Partes Contratantes concederá anualmente cin..
co becas para estudíantes de cursos
superiores o profesíonales brasilefios
o colombianos, enviados de] uno 3,1'
otro país para continuar à perfeccíonar sus estudos, las cuales se aojudlcarán asi: tresen estabIecimientos de ensenanza uníversítarra y dG:3
cn institutos agrícolas.

Artigo IV

Os Govêrnos da República dos Es- .
tados Unidos do Brasil e da Republíca da Colômbia, consignarão,~l1l
seus respectivos orçamentos, no prazo mais breve possível, dotações "!spectats para pagamento das, bôlsas
de que trata o artigo anterior.
Artigo

V

Além das cinco bôlsas mencionadas no artigo H'l , as Altas Partes
Contratantes concederão facíhdades
aos dtplomados orasneíros ou colembianos que desejarem aperfeíço-ir
seus, estudos no outro pais, no qual
ftcarâo dispensados das formalidades
usuais exigidas pelas leis de ensino.
bem como das taxas de matriculas,
exames e outras do mesmo gênero.

Artículo IV

Los Goblernoa dela .República de
los .Estados Unidos' deI Brasil y de
la República de Colombia consígria..
rán, en sus respectivos presupuestos.
en el p1azo más breve posible, par-eidas especíales para .el pago de las o'~
cas de que trata el articulo anterior
Articulo V

Además de 18.S cinco becas mencionadas en el artículo tercero, las Al-

tas Partes Contratantes concederán
facilidades a los brasileüos o colombíanos .graduadoa que' deseen perfeccíonar sus estudíos en e1 otro pais, en
el cual serán dispensados de las formalidades usuales texigidas por las
1eyes sobre enseúanza. asi como de
'los derechos de matrículas y otros à':-!
mlsmo género .

Artigo VI

Artículo VI

As despesas de viagens dos estudantes e profísstonais . serão pagas
pelos respectivos Govêrnos .

Los gastos de viajes delas ~Stl1C1i
antes y profestonales serán pagudcs
por los respectivos Gobíernoa.

Artiqo VII

Artículo VII

Os títulos, diplomas e certificados,
expedidos pelas escolas superiores de
um 'dos dois países a favor de seus
nacionais, serão reconhecidos nas
universidades do outro, para o efeito exclusivo de ingressar nas mesmas,
sem necessidade de teses ou de 0Xê!,"
me".

Los títulos, diplomas y certdficad )5.
expedidos por' las escuelas superiores
de uno de los dos países a favor de
sus nacionales, serán reeonocídos en
las universidades del outro país -con
el fin exclusivo de íngresar a eüas,
sín necesídad de tesfs ní de examenes .

Artigo VIII

Articulo VIII

O presente Convênio será ratificado, depois de preenchidas as formalidades legais em uso em cada mo
dos dois países, e entrará em vigor
noventa dias após a troca dos íns-

El presente Convenío será ratíftcada, una vez cumplldas las formali-

dades Iegales acostumbradas en cada uno de los dos países, y entrará en
'vigor noventa.idías después de can-
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trumentcs de ratificação, a efetuarse na cidade de Bogotá, no mais bre-

jeadcs los instrumentos de ratificación, acto que se efectuará- en la ctu-

ve prazo possível.

dad de Bogotá, en el plaao más bre-

Cada uma das Partes Contratan
tes poderá denunciá-lo em qualquer

momento, mas seus. efeitos só cessarão um ano depois da denúncia.
Em fé do que ,OS Plenipotenciários

acima nomeados firmam apresente
Convênio, em dois exemplares; nas
Jínguas portuguesa e castelhana, e
lhes apôem seus selos na cidade do
Rio de Janeiro, aos quatorze dias do
mês de outubro do ano de mil novecentos e quarenta e um.
(L.S.l Oswaldo Aranha
(L, s.: Luis López de Mesa.

ve posible.
Cada una de las Partes Contra:":
tantes podrá en cualquíer momento
_denunciar éste Convemo, pero sus
erectos sólo cesarán un afio despues
de hecha la .denuncia..
En fe de )0 cual, los Plenípotenciaríos arriba nombrados firman el presente Convenío, e11 dos ejemplares,
en las Ienguas 'portuguesa y casteilana, y_ estampan en ellos sus respectivos sellos, en la oiudad de Rto
de Janeiro, a los catorce dias del mes
de outubre del afio de mil novecícntos cuarenta y uno ..
(L.

s.:

(L.

s.:

Oswaldo Aranha.

Luis Lopes de Mesa..

E, navendo o gcvêrno co Brasil aprovado o mesmo Convênio nos têrmos
acima transcritos pela presente o dou por firme e valioso para produzir os
seus devidos efeitos prometendo que será cumprido írivíolàvelmente.
Em firmeza do oue mandei -f.J:15E'ar esta Carta, que assino e é selada com
..0 sêlo das armas da República e subscrita pelo Ministro ele Estado interino
das Relações Exter-iores.
\
Dada no Palácio da Presidência, no Rio de Janeiro, aos vinte e nove dias
de mês de maio-de mil novecentos <~ quarenta e cinco, 124.° da Independência
€ 57.° da República.
.
GETULIO VARGAS.

José Roberto de Macedo Soares.

DECRETO N.O 19.903 -r- DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1945

DECRETO N.O 19.904, DÉ 14 DE
NOVEMBRO DE 1-945

-Conceâe reconhecimento a cursos da
EscoZa de Betas Artes ele Pernambuco

Declara sem efeito o Decreto e.c 13.955,
de 5 de novembro de 1945

o Presidente da República, usando
da atribuição- que lhe .confere o artigo 74, letra a. c.a Constituiçâo, e nos
têrmos do art. 23 do -Decreto-Ieí
n.v 421, de lIde maio de_1938, decreta:
Artigo único. :w concedido reconhecimento aos cursos de Arquitetura,
Pintura' e Jâscultura mantidos pela Escola de Belas Artes de Pernambuco,
com sede no Recífe, no Estado de Pernambuco.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

o Presidente da República, usando
da atribuíçâo. que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constátutçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1. 935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica declarado sem efeito,
a pedido do interessado, a autorização
conferida ao cidadão brasileiro Renato Marestd, pelo Decreto número
treze mil novecentos e cinqüenta e
cinco (13.955), de cinco (5) de novembro de mil novecentos e quarenta e
cinco (1945), pará pesquisar- caulim,
argila e associados no distrito e mu-

JOSÉ LINHARES.

Raul LeUãoda Cu'nha.

nicípio de Uberaba, Estado de Minas
Gerais.
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Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de
1945,. 124,° da Independência e 57.°
da Repúbhca..
JOSÉ LINHARES.

Theodureto de Camargo.

Art. 3.° A presente retdücação de
decreto nâo fíca sujeita a pagamento
da taxa na form9.· elo, parágrafo pnmetro do art. 31 do 'Código de Minas.
Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.

DECRETO N'.o 19.905 - DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1945
Altera o Decreto n.o 17.341, de 13 de
dezembro de..J.l~44

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonstftuíçâo e nos
tênnos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 <Código de
Minas) ~ decreta:
O

2ô7
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JOSÉ LINHélRES.

Theodureto de Camargo.
DECRETO N.o 19.9ü-6 r-r- DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1945
Renova o decrete n.o 12.254, de 14 de
o,·bril de 1943

o

Presidente da República, usando

da at-ribuição que lhe confere o, artigo 74-, letra a, da 'Constituição, -e nos
termos do Decreto-lei n.v 1.985, de

Art. ~.o P'Ica alterado o artigo pr! ..
meiro <1.0) do decreto de autorização
2g de janeiro de 1940 (Código de
de lavra número dezessete mil treMinas) ,decreta:
zentos e quarenta e uni. (17.341), de
Art. 1,° Fica renovada a' autorizatreze (13) de dezembro oe mu noveção concedida à emprêsa Mineração
centos e quarenta e quatro (1944), o
qual passa a ter a seguinte redação:
Rici Doce Limitada pelo Decreto núFica autorizada a Companhia Geral
mero doze mil duzentos e cinqüenta
de Minas S. A. a lavrar feldspato,
e 'quatro (12.254), de quatorze (14)
mica 'e' associados em terrenos situadI:' abril de mil novecentos e quarenta
dos no imóvel .Iaboticabal, no distrito
e três -(943), para pesquisar mica e
e município de Botelhos, Estado de
associados em terrenos situados no
: Minas Gerais, numa área de oito heclugar denominado' Carrapato" distrito
tares (8 na) , definida por um pentá...
de- Brejaubinha, munícípío de Govergono que tem um vétíce situado á .dísnador Valadares, Estado de Minas Ge··
tâncía de cento e oitenta e dois meraís, numa área de cinqüenta hectares
tros (182 mj , no rumo magnético nove
(50 ha), delimitada por um retângulo
graus sudoeste (90 SW), da confluênque tem um vértice a quinhentos e
cia dos córregos. Jabotícabat e Grotão,
setenta e Cinco metros (575 m) , no
e os lados, a partir dêsse vértice, os
rumo magnético oitenta graus nordesseguintes comprimentos e rumos magte (80° NE), da confluência do CÓ1'néticos: .cento e quarenta e quatro
rego da Chica com o rtcBuassuí Pemetros (144 m) , oeste (W); trezentos
queno, e os lados convergentes 'no
e vinte e seis metros (326mi ,quavértice considerado com .os seguintes .
renta e três graus sudoeste (43° SW);
quarenta e -seis metros (46 m) , quaren- (",p:Nmprimeutos e rumos magnéticos:
ta e sete graus e trinta' minutos su- "~'nül metros (1.00.0 fi), cinqüenta graus
nordeste (50° NE); quinhentos medeste (47° 30' SE); trezentos e trinta e
seis metros (336 m) , oitenta e um- tros' (500 m) , quarenta graus noroeste
(40" NW).
graus sudeste (810SE); trezentos/ e
Art. 2.° Esta autorização é outorvinte e três metros (323 m) , norte
gada nos têrmos estabelecidos no Có<N) •
digo de Minas.
-Art.' 2.° Ficam mantidas as demais
disposições dos artigos do referido de-:
Art. 3.° O título da autorização de
ereto, que passam a- fazer parte intepesquise, que será uma vía autêntica
grante do presente.
dêste .decreto, pagará a taxa de qui-
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nnentos cruzeíros (Cr$ 500,00), e será.
transcrtto no livro próprio. d.t Divisão
de Fomento daProduçâo Mineral do
Mmistérío da Agricultura.
,
Art. ~.c Revogam-se as disposições
em contrárto .
Rio de Janeiro, 14 de noverr-br o fie
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
República.
J osá

LINHARES.

7'heodureto de Camargo.

DECRETO N.? 19.907 - DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1945
Renova o Decreto n. o 12.351, de 7
de maio de 1943

EXECUTIVo'

sessenta e seis graus nordeste (66 0
NE); duzentos e 'setenta e quatro metros e cinqüenta centímetros (274,50ill)
cinqüenta e um graus sudeste (51 0
SE); duzentos e cinqüenta metros
(250 m) , sessenta e dois graus nordeste (629 NE); quinhentos metros
(500 m), quarenta e dois graus noroeste (42 0 NW); duzentos .e cinqüentu metros (250 m) , sessenta e dois
graus sudoeste (62 0 SW); trezentos e
doze metros e dezesseis centímetros
(312,16 m) , trinta, e três graus e cinqüenta e um minutos sudoeste (33 0
51' SW): cem 6netros (100 m) , vinte
e cinco graus sudeste (25 0 SE) ..
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada .nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

O Presidente da República, usando
Art. 3. o O titulo da autorização de
da atrtbuíçãc que lhe confere o arpesquisa, que Je1" uma, via autêntica
tigo 74, letra a, da Çonstituição, e nos
dêste decreto, pagará a taxa de tretêrmcs do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29
zentos cruzeiros (Cj'S 300,00), e será
de janeiro de 1940 <Código de Minas),
transcrtto no livro próprio da Divisão
decreta. :
de Fomento da Produção Mineral do
, Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
Mínístério da Agricultura.
brasileiro Joaquim José de Freitas em
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições
- renovação à autorização que lhe -foí
em
.contrário.
conferida pelo decreto doze mil .trezentos e cinqüenta e um (12.351), de
Rio de Janeiro, '14 de novembro de
sete (7) de maio de mil novecentos
1945, '124. 0 da Independência e 57. 0
e quarenta c três (1943) ,a pesquisa!'
da 'R,epública.
talco, ferro e' associados nq imóvel
denominado Fazenda do Quintiliano,
Josú LI:NHARES.
distrito' de Piedade do Paraopeba, mu'Pheodureto de Camargo.
nícípío de Brumadínho, Estado de Minas Gerais, numa área de dezessete
hectares, noventa ares e dez centdà1'83 07,9010 haj , deürmtada por um
DECRETO N.? 19.908 - DE 14 DE
contôrno poligonal que tem um vértiNOVEMBRO DE 1945
ce no marco de candeia cravado na
divisa das terras dos herdeiros de
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Ouinttllano Praga, situado à distânde Carvalho a lavrar 1azida de
cia de duzentos e' vinte metros
ciuirtzc no município de Sento Sé,
(220 m) , no rumo vinte e nove
Estado da Bahia.
0
graus sudoeste (29 SW) do córrego do QHint~liano 'ou ,.,p~lhano,. e. o~ O Presidente da República, usando
lados, a pa:rtll' do rei.endo vértice,
da atribuição que lhe confere o arcom os seguintes compr-imentos e rutãgo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
mos: cento e sesse~1j8. e quatro metros e noventa centímetros (164,90m),
':'9 d ..
. d 1940 (Códi
d M·
cinqüenta e oito graus nordeste (580
., ) e decreta e
IgO
e. 1NP.); cem metros e vinte centímetros
nas, ecre a:
OOC,20 m) , cinqüenta e nove graus
Art. 1.0 Pica autorizado o cidadão
nordeste (590 NE); vinte e nove mebrasileiro Antônio de Carvalho a latros e setenta centímetros (29,70 m) , vrar jazida de quartzo localizada em
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terrenos da Fazenda Alegre, no mUR
Art. 7.° Revogam-se as disposições
nicípio de Sento Sé, Estado da Bahia,
em contrário.
numa área de cem hectares (IOÓ ha) ,
Rio de Janeiro; 1~ de novembro de
definida por um quadrado que tem
1945. 124.° da Independência e 57.0
um vértice situado à distância de seisda República.
centos e 'cinqüenta Ç; cinco' metros
.Iosá LU;IIf.RES.
(655 m) , no rumo magnético sessenta
e três graus e vir.te e três minutos
Theotiureto de Camargo.
noroeste (63 0 23' NW), do canto noroeste (NW) da casa de residência
de sua propriedade, e os lados, diDECRETO N.o 19.90S - DE 14 DE
vergentes dêsse vértice, com o -comNOVEMBRO DE 1945
primento de mil metros (1. 000 m) e
Autoriza o cidadão brasileiro Obior
-ú':i rumos magnéticos respectivos
de
José de Castro a pesquisar OUTO,
vinte e um graus e. trinta minutos
cassiterita e associados, no municí·'
sudeste (21° 30' SE) e sessenta e olto
. pio ae Bonsucesso, Estado de Minas
graus e trinta minutos nordeste (68°
Gerais.
30' NE). Esta autorização é outorgada
mediante. as condições constantes do
o Presidente da República, usando
parágrafo único do art. 2G do Código
de ,Minas e dos artigos 32, 33, 34 e "da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituíçâo, e nos têrsuas alíneas, além das seguintes e de
mos do Decreto-lei n.c ...1.985, de 2'9
outras constantes do mesmo Código,
de janeiro de 1940 <Código de Mínas) ,
não expressamente mencionadas neste
decreta:
decreto.
Art. L° Fica autorizado o cidadão
Art. 2.° O concessionário da.autorlbrasileiro .Objar José ele Castro a peszação fica obrigado a recolher aos
quisar ouro, cassiterita e associados
cofres públicos, na forma da' lei. .os
em terrenos do imóvel denominado
tributos que forem devidos à União,
fazenda do Oagengá, no distrito de
ao Estado e ao Município. em cumSão 'I'Iago, município de Bonsuceseo,
primento do disposto no art. 68 do
Código .de Minas'.
Estado de Minas Gerais, numa área
de trinta e um hectares, noventa e
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das . seis ares e setenta ::; sete centcares
obrigações que lhe incumbem, a aUR (31,967'"1 ha) , definida por um polígono
que tem um vértice situado na barra
torízação de lavra será declarada cado córrego do Vicente, no rio
das
.-d.UC3. ou nula, na forma dos artigos 37
Mortes e os lados, a partir desse vére 38 do Código de Minas.
tice, com os seguintes comprimentos
Art. 4.° As propriedades vizinhas
e rumos magnéticos: setecentos e
estão sujeitas às servidões de solo e
trinta metros <730 mi . dezessete graus
subsolo para os rins -da lavra, na
e trinta minutos noroeste (17° 30'
forma dos artigos 39 e 40 do Código
NW); quinhem.os e quinze metros
-de Minas.
(515 rm , setenta graus e qtrínzetrrriArt. 5.° O concessionário da autonutos nordeste (70° 15' NE); duzen-ríaacão será fiscaliza do pelo Departatcs e dez metros (210 m) , sul (S);
mento Nacional da. Produção Mineral quatrocentos e vinte e cinco metros
. e gozará dos favore; discriminados no
(425 m) , vinte e dois graus sudeste
art. 71 do mesmo Código.
(22 0 SE); quinhentos metros (500m)_
cinqüenta
e oito graus sudoeste
Art. 6.° A autorização de lavra terá
(58° SVV).
por título êste decreto, que será transArt.» 2,° Esta autorização é autor"
crito no livro próprio da Divisão de
gada nos têrmos estabelecidos no CÕ~
Fomento da Produção Mineral do Midigo de Minas.
nistério da Agricultura, após o paga.mento da taxa de. dois mil cruzeiros
Art. 3.° O título da autorização de
«ns 2.000,00).
riescutse, que será uma via autêntica
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dêste decreto, pagará a taxa de tre-

Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
altneaa, além das -eguintes e de
e s-erá tranecrtto no livro próprio da
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
Divisão de Pomento da Produção Midecreto.
neraí do Ministério da Agricultura.
Art. 2.° O concessionário da autoArt. 4.° Revogam-se as disposições
rlzacão fies. obrigado a recolher aos
em contrário.
cofres públicos. na forma da lei, os
Rio de Janeiro, 14 de novembro de
tributos que forem devidos à União;
1945, 124.° da Independência e 57.°'
ao Estado e ao Município, em cumda República.
primento do disposto no art. 68 do
José LrNH.'\RES.
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da
Theodureto de' Camargo.
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caDECRETO N.O 19.910 - DE 14 DE
duca ou nula. na forma dos artigos
NOVEMBRO DE 1945
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
Autoriza o cidadão brcsiteíro Oliveiestão sujeitas às ·servidões de solo e
ras A.lves de Sousa a lavrar jazida
subsolo para os fins da lavra, na forde mica e oseccíoaoe no município
ma dos artigos 39 e 40 do Código de
de Conselheiro Pena, Estado de

zentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320r00),

,Minas Gesais,

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere 'o artdgo 74, letra a, dr. Constituição, -e nos
têrmos do Decreto n.c 1.985. de 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas),

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Oliveiras Alves de Sousa a
íavrar: jazida de mica e assôctados lo~
calizada no lugar denominado Macaco'
Sêco, distrito de São Tomé. município
de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais. numa área de trinta hectares (30 ha) . definida por um quadrilátero que tem um vértice. situado
à distância de cento e séssenta metros
(160 rm . no rumo magnético dezoito
graus noroeste (18° NW), da confluênela dos córregos Agua Branca e Ma~
caco, e os lados. a partir dêsse vértice: com os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: quinhentos e
trinta e cinco metros <535 m) . dez
graus nordeste (10° NE) setecentos
oito graus
metros (700 mj . setenta
sudoeste <78° SW): quinhentos metros (500 m) , doze graus sudeste (12°
SE): quinhentos metros <500 m) . S€tenta e oito graus nordeste (78° :N"E).
Esta autortzacão é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do 'Código de

Minas ,

-

Art. 5.° O 'concessionário da autortzação será flscallzado pelo Departamenta Nacional .,~ Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
da Fomento da Produção Mineral 'do
Ministério da Agricultura. após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiro? <CrS 600.00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 14 de novembro de
1945. 1"24.° da Independência e 57.°
da República.
.Iosá

LINHARES,

rneoaweto

de Camargo.

DECRETO N.' 19.911 - DE 14 DE·
NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Frederico. Dolabela Portela a lavrar jazi
da de quartzo. no municipio de
Conceição do Mato' Dentro, no Estado de Minas Gerais.
M

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 74, letra a, da Constituíção, e
'nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985',
de 29 de janeiro de 1940 (Códlgo de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Frederico Dolabela Portela
a lavrar jazida de quartzo em torrenos situados no lugar denominado
Gentio, no distrito -de Morro do Pilar,
município de Conceição do Mato Dentro, no Estado de Minas Gerais, numa
área de OItenta hectares (80 ha),' definida Dor um retângulo que tem um
vértice ~sitl'!ado à distànciade quatro...
centos e setenta metros (470 m) , com
orientação magnética oitenta graus
sudoeste (80 SW) do quilômetro cento e cinqüenta e quatro (km. 154) da
rodovia Belo _Horizonte- Víamâo-Oonceíçâo e cujos lados, divergentes dêsse
vértice, têm os seguintes comprímento:; e orfentacôes magnéticas: mil metros (1.000
.dez graus noroeste_
(10° NW); oitocentos metros (800m),
oitenta graus nordeste (80° NE). Esta
autcrtzacão 6 outorgada mediante as
condicões constantes do parágrafo
único" do art , 28 do Código de Minas,
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não -expressemente mencionadas neste decreto.

m),

Art. 2.° O concessionário da autorização fica. obrigado a recolher aos
cofres públícos.. na forma. da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Muntcipio. em cumprimento do disposto do art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se "o concessionário da
autorizacão não cumprir qualquer das
obrigacões que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art.. 4.° As propriedades vizinhas
estão .sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39' e 40 do Código de
Mínas .
Art." 5.° O -concesaíonárto da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 uo mesmo Código.

Art. 6.° A autonzacão de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no hvrovpróprto da Divisão de
Fomento "da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil e seiscentos
cruzeiros (,Cr$ 1.600,00).
Art. 7.°' Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de
1945, 124.° da-Independência e 57.0

da República.

.

JOSE LINHARES.

Thcodureto de Camargo.

DECRETO N.o 19.912 - DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Fidélis
Guimarães a lavrar íaeiâa: de calcário e associados no município de
Dores do Campo, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando'
da atribuição que lhe" confere o artlgo 74.:, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasüeíro Fidélis Guimarães a lavrar
jazida de calcário e associados, localizada à margem esquerda do córrego
da Praia, distrito de Barroso. município de Dores do Campo, Estado de "
Minas Gerais, numa área de nove
hectares.. dezessete ares e setenta cenüares (9,1770 ha) , definida por um
hexágono que tem um vértice situado
à distância de cento e noventa e oito
metros 098 m) , no rumo oitenta graus
nordeste (80° NE), da confluência dos
córregos da Cana e da Praia, e os
la-dos, a partdr dêsse vértice, os se~
gumtes comprimentos e rumos: cento
e cinqüenta e um metros (151 m) , dez
graus noroeste 00° NW): cento e
vinte metros 020 m) , cinqüenta e
cinco graus nordeste (550 NE); cento
e sessenta e nove metros (169 m) ,
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sessenta e seis graus nordeste

(660

NE); trezentos e dois mctrcs

m) ,

rana

DECRE.'l'U N.'" 19.91~ - .LJ~ 1'1: Ul!i
NOVEMBRO DE 1945

cinqüenta e dois graus e trinta mlnutoe sudeste (520 30' SE); cento e cinqüenta e nove metros (159 m) , cin-

qüenta e cinco graus sudoeste (550
trezentos e trinta
cinco metros (335 m) , oitenta e oito graus sudoeste (88° SW). Esta autorização é
outorgada mediante as condições cons-

SW);

é

tantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas. e dos arts. 32,
33, 34 e suas alíneas, além das se-

guintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorizaçã-o fica obrígadc a recolher aos
catres públicos, na forma da lei os
tributos .que forem devidos à União,

ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da
.autorizaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada ca-duca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As .proprledades vizinhas
estão sujeitas as servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na
forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.

Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo. Departamente Nacional da Produção Mineral.
e gozará dos favores discriminados no
-arü. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autonzacâo de lavra terá
por titulo êste decreto, que será transcrito no livro próprtotda Divisão de
Fomento da Produção Mineral do.Mirústério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros

cc-s

600,00).

Art. 7.° Revogam-se as disposições
'e111 contrário.
Rio de Janeíro, 14 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0
.da República.

JosÉ

LINHARES.

Theodureto

de Camargo,

Autoriza. o cidadão brasileiro João
Zanotti a pesquisar pedras coradas
e associados no municipio de BaixoGiunuiu, eetoao do Espíríto Santo.

O Presidente. da .República, usando
da atribuição que lhe- confere o artigo 74, letra a, da oonstituiçâo, e
nos têrmos' do Decreto-lei n.v 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas) , decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Zancttí a pesquisar
pedras coradas e associados em terrenos situados no lugar denominado
Córrego do Campo, distrito de Ibituba, município de Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo, numa área de
quatro hectares, setenta ares e quarenta ccntiares (4.7040 ha) , delimitada por um retângulo que tem um
vértice a cento c quarenta e cinco
metros (145 m'i, no rumo magnético
vinte e dois graus e quinze minutos
sudoeste (22° 15'SW), do canto sudoeste .(SW) da casa da residência
de Valdevina Assunção, e os lados
divergentes do vértice considerado com
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e sessenta e oito
metros (168 m) , setenta e sete graus
e quinze minutos noroeste (77° 15'
NW) ; duzentos e oitenta metros
(280 m) , doze graus e quarenta- e
cinco minutos nordeste (12°' 45' NE).
Art. 2.° Esta' autorização é cutorgada nos têrmos estabelecidos no Cádigo de Minas.
Art.. 3.° O título da autorfaaçao
de pesquisa, que será uma via autêntíca dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros <Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as .disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
.rosé LINHARES.
Theodureto de Camargo.
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DECRETO N.o 19.914 -r-- DE 14' DE
NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Atno
Adolfo Rassweiler a pesquisar ágata,
quartzo. e -cssocéúdos no mumicipio
de Soledade, Estado do Rio Grande
do Sul.,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arbígo 74, letra a, da Constituição,' e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta: .

Art. 4P Revogam-se as díspostçõee
em contrário.
Rio de Janeiro," 14 de novembro de
.1945, 124.° da Independência e 575' da
República.
JOSÉ .LINHARES.

Theodureto deC.amar(Jo.

DECRETO N.o' 19.915 -

DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1945

Autoriza o çuicuião brasileiro Armando iYlassaroppe a pesquisar argila,
.caulim e associados, no municípiq
de Sanio André, Estado de São
Paulo.

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Arno Adolfo Rassweiler a
pesquisar ágata, quartzo e associados
em terrenos de propriedade de Hugo
"Válter Rassweiler situados no lugar
o Presidente da República, usando."
denominado Potreirinho, distrito de
da atribuição que lhe confere o artdJacuizinho, município de Soledade, go 74, letra a; da Constttuição, e nos
Estado do Rio Grande do Sul, numa
têrmos do Decreto-lei n.v 1.935, de 29
área de cento e noventa e- três hectade janeiro de 1940 (Código "de Minas),
res e sessenta ares (193,60 ha) , limi- . decreta:
tada por uma poligonal mis-tilínea que
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
tem um vértice na margem esquerda
brasileiro Armando Massaroppe a pesdo rio .Iacui, aproximadamente a mil
trezentos e sessenta metros (1.360 m.) , quisar argila, caulím e associados em
no rumo magnético vinte e nove graus terrenos situados no distrito de São
Bernardo, município de Santo André,
e trinta minutos sudoeste (29° 30' SW)
Estado de São Paulo, numa área de
da cachoeira Salto Grande; a partir
vinte e nove hectares e trinta e quado vértice considerado segue uma reta,
tro ares (29,34 ha) , delimitada por
eom rumo treze graus e trinta mínuum polígono, que tem um vértice a
tos sudoeste (13° 30' SW), .até encondistância de cínqüents, e sete metros
trar novamente a margem esquerda
e vinte centímetros (57,20 .mr , no rumo
co Tio Jacuino lugar onde o mesmo
magnético sessenta e sete graus e
rio faz uma volta envolvendo os terrenos de Hugo Válter Rassweiler , A quarenta e cinco minutos sudeste (67°
45' SE), do encontro sudeste (SE)
área é limitada pela última reta desda ponte sôbre o córrego Divisa, no
crlta e -pelo contôrno da margem esquerdavdo rio Jacuí no trecho com-' cruzamento da estrada 'de rodagem
Alvarenga-São Bernardo.: e os la-dos,
preendído entre as extremidades do
a partir dêsse vértice, têm os seguincitado alinhamento.
tes comprimentos e rumos magnéti-'
Art. 2.° Esta autorização é outorgacos: cinqüenta e três metros e oítenda nos têrmos estabelecidos no Código
ta centímetros (53,80 m) , vinte e cinco
de Minas.
graus e quarenta e dois minutos suArt. 3.° O título datautorizaçâo de .doeste (25° 42' SW);' noventa e seis
pesquisa, que será uma via autêntica metros e cinqüenta centímetros (96,50
cêsce decreto, pagará a taxa de mil
m) , cnee graus e quarenta e dois minovecentos e quarenta cruzeiros (Cr$
nutos sudoeste (11° 42' SW); sessenta
e seis metros (66 mr.. vinte e nove
1:940,00), e será transcrito no livro
graus e vinte e um minutos sudeste
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
(29° 21' SE); quarenta' e oito metros
Agricultura.
e dez centímetros (48,10 m) , sete

Col, de Leis -
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graus e cinqüenta e dois minutos sU
deste ('l0 52' SE)-; cento e oitenta
metros (180 m) • quarenta e nove
graus e vinte minutos sudoeste (49°
28 SW); oito metros e setenta centímetros (8,70 mj , quarenta e sete
graus e dezenove minutos sudeste (47°
19' SE); cento e quarenta· metros
(140 m) , dois graus e quarenta' e
cinco minutos sudeste (2° 45' SE);quarenta e oito metros (48 m) , um
graus e vinte e sete minutos sudeste
(lo 27' SE); quarenta e dois metros
(42 m) , sul (8); trezentos e setenta
e quatro metros (374 mr. oeste (W.);
Quatrocentos e oitenta e oito metros
(483 m) , norte (N); cento e quarenta
metros 040 .m) , oeste (W); cento e
vinte metros (120 m) , norte (N) e
seiscentos ersessenta e cinco metros
<G65 m) . pela estrada de rodagem' até
c. ponto de partida.
Art. 2.° Esta autortzacâo é outorgada nos têrmcs estabelecidos' no Código de Minas.
Art. 3.° O título da, autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros <Cr$ 300,00). e será
transcrito mo livro próprio da Divísâo
de Fomento da Produção Mineral do
Míntstrío da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da'
República.
H

JOSÉ. LINHARES.

Theodureto de Camargo.

DECRETO N.' 19.916 - DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Valdemar Barbosa dos Santos a pesquisar
quartzo no município de Pirapora,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 'artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos .dc Decreto-lei n.v 1.985. de
Mí. 29 de janeiro de 1940 <Código
nas), decreta:

de

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Valdemar Barbosa dos San-

tos a pesquisar quar-tzo numa área
de trezentos .hectares (300 ha) , situada ona fazenda Bananal, distrito de Guaicuí, município de Pírapara, Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo, que tem
UJY: vértice no ponto em que a estrada
Joaquim Felicío - Barra do -Guacuí
atravessa o córrego Antonio José, e
os lados, que partem désse vértice,
têm três mil metro" (3.000 m) rumo
setenta e seis graus sudoeste (76° SW) ;
mil metros (1.000 m) , rumo quatorze
graus noroeste: (14° NW) magnéticos
Art. 2. G Esta. autorização' é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓdigo de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêcte decreto" pagará a taxa' -íe três
mil cruzeiros (Cr$ 3.000.00), e será
transcrito no livro próprio da Dívlsâo
OI." Fomento da Produção Miner-al <1,0
Ministério da' Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 14 de novembro de
1945. 124.° da Independência e 57.°
da República.

José

L!NHARE5.

Theodureto de Camargo,

DEORETO N.' 19.917 - DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1945
Autoriza a Cia. de Indústria. Comércio, Minemção e Açricuitura Cicma
a pesquisar cauíim, feldspato, mica
e associados no município de Miracatai, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nós
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas) , decreta:
Art. l. ô Fica autorizada a Campanhiade .Indústria, Comércio, Mineraçâc e .Agrtcultura Cícma _a pesquisar
caulím. feldspato, mica
associados
nc lugar denominado Cabeceiras do
Ribeirão Bôca para Cima, distrito de
Tupiniquins, município de Miracatu.
Estado de São Paulo, numa área de

e
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cem hectares (10-0, haô , delimitada por
ur» quadrado de mil metros (1, Oüüm)
de lado, que tem um vértice a cento
e oitenta e sete metros (187 m) , no
rumo magnético cinqüenta e um graus
e trinta e' seis minutos nordeste (51°
36' NE), da confluência do _ córrego
da Mina com o ribeirão Bõca para
Cima, e os lados, divergentes do vértice considerado, têm os seguintes rumos magnéticos: cinqüenta ~ um graus
e trinta seis minutos sudoeste (51°
36' SW); trinta e oito gr aus vinte _e
quatro minutos noroeste (38° 24'-NW),
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de "Minas.
AI't. 3.° O .título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
cruzeiros -rors 1.000,00). e será transortto mo livro próprio da. Divisão deFomento da Produção Mineral do Ministrto da Agricultura.
Art. 4,° Revogam-s-e as disposições
em contrário:
Rio de Janeiro, 14 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 5't.o da
República.
'
Josá

LI.NH,\RES.

Theoduretc de Camargo,

DECRETO N.O 19.918 -DE 14 DE1\fOVEMBRO DE 1945
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centíàres (43,8750 ha) , delimitada por

um retângulo que tem um vértice a
duzentos e sessenta e eete metros
(267 fi), no rumo magnético vinte e
dois graus e trinta e seis minutos nordeste (22°36' NE), du centre do
boeiro existente no cruzamento da
eanga do Tristão Maria com a rodovia
de Bagé para o Aceguá, e Os lados:
convergentes no, vértice considerado
com. os seguintes comprímentoa e rumos magnéticos: seiscentos e cinqúent.rtl1le~r0S (650 mj . sessenta e sete
graus e trinta e quatro minutos sudoeste U37° -34' SVol): seiscentos e setenta e cinco metros (675 m) , vinte
e dois gTuUS e vinte e seis minutos
nct oeste (22° 26' NVi!) ,
Artigo 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos esta-belecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrccentos e' quarenta cruzeiros (Cr$
440,00), e· será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Mínístério da
Agricultura,
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de 'Janeiro, 14 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
J oss

L!NHI>R'''S.

rtxecaureto de Camargo
Autoriza o cidadão brasileiro Nuno
Silva Colares a pesquisar. calcário e
associados no município de tsaçé,
Estado do .Rio. Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 'o artigo 74, letra a. da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Nuno Silva Colares a pesquisar calcário e associados_em. terrenos situados no lugar denominado
cerro de Bagé, distritc e município de
Bagé, Estado do Rio Grande do Sul,
numa área de quarenta e três hectares .ottenta e sete ares e .cinqüenta

DECRETO N.' 19.919 - DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1945
Autorize O' cidadão brasileiro Antônio
Balbíno de Carvalho Filho a pesquisar ouro, diamantes e associados
nos municípios de Queimadas e
Santa Luz,· Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra' a, .da 'Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Balbíno de oarva-
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lho Filho a' pesquisar ouro, dlamante, e associados numa área de trinta
hectares '(30 ha) , situada na fazenda
Conceição, nos distritos e municípios
de ouennaees e Santa Luz, Estado
dó Bahia, e constituída por uma ràtxa
abrangendo leito e margens do 1'10 do
Peixe e cujo eixo tem cinco mil metros (5,000 m) de ccmprímento, contados pelo talvegue dêsse rio, a partil da foz, e cuja largura tem trinta
metros (30 m) contados em partes
iguais, para cada lado do referido
eixo.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3,° O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, ~ .igará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), será
transcrtto no Iívro próprio da Dlvlsâo
de FOI:í18r1tQ, da, Produção Mineral do
Ministério' da Agricultura.
Art. 1,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República.
,aosé LINi.ARES.
;>

rnecanrctc de Camargo.
DECHETO N.o 19.920 - DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1945
AutoTiza os cidadãos brasileiros Moacir
de Morais Miranda e José Amaral
dos' Santos a pesquisar quartzo e
associados i10 município de Pitonçui;
Estado de Minas Gerais.

Ô Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, c nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1. 985, de
2\;1 de janeiro de 1940 (Código' de

Minas) ," decreta:

Art. 1.0 Ficam autorizados os cida-dãos brasileiros Moacir de Morais
Miranda e José Amaral dos Santos a
pesquisar quartzo·e associados no lugar denominado Grota da Braúna,
distrito de Cercado, município de Pitangui, Estado de Minas Gerais, numa

área de quarenta e ' um hectares e
sessenta ares (41,60 na) . delimitada
p01.' um polígono irregular. que tem
um .vértdce na confluência dos córregos da Pontinha e da Lagoa, e os
lados, a partir do vértice considerado
com. os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: quatrocentos e S0S·
senta e cinco metros (465 m) . setenta
ê oito, graus e trinta minutos sudeste
('73° 30' SE); quatrocentos e cinco
metros (405 m r, cinqüenta e quatro
graus - c trinta minutos sudeste (540
30' SE); quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) , trinta e três graus sudoeste (33°. SW); seiscentos metros'
(600 mj , setenta e oito graus noroeste
(78 0 NWJ; quinhentos e oitenta metros (580 m) , cinco graus .nordeste
(50 NE).

Art. ~.o Esta autorização "é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será urna via autêntica
ctéste decreto, pagará a taxa de quetr ocentos e vinte cruzeiros (Cr$ 420,00)
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da ProduçãoMineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as, disposições
em contrário.
Rio de .Janeiro, 14 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
;;osf

LINHARES.

r necaureto de Camargo.
DEORETO H.o 19.921 - DE 14 DE
NOVElv.CBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Jacó
Negrão Neto a pesquisai calcário e
associados no município de Passos,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
1\':inas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jacó Negrâo Neto a pesquí-

N.fCS
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sal' calcário e associados em terrenos
ete' sua propriedade situados no dis-

ta-ítc e município de Passos, Estado

de' Minas Gerais, numa área de duo
sentes e quarenta e cinco hectares
(245 ha) , delimitada por um retângulo, que 'tem um vértice a oitocentos
metros (SOO m) no rumc magnético
sessenta graus nordeste (60° NE), do
cento de cruzamento do córrego Fun-

do

com

a

rodovia Passos-Santa Cruz

das Areias, 8 os lados divergentes do
vértice considerado têm, a parti! dêle
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pesquisar cajcán e assocíados no lugar denominado Pípóca. no distrito e
município de Sete Lagoas, Estado de
Minas Gerais, numa área de seis hectares, treze ares e sessenta e cinco
centiàres (f:i,136b' ha) , delimitada por
um paralelogramo. que tem um vertice a seiscentos e cinqüSJ.ta e oito
metros \ 658 mj nc rumc magnético
dezenove graus nordeste (19° NE), da
confluência do córrego da Tábua ou
'I'abocas no rfbelrãc São .Ioâo. e as
lados. divergentes do vértice conside-

os seguintes comprimentos e rumos

rado. têm os seguintes comprtmeneos

magnéticos: setecentos metros ('!OOm).
nuarenta e nove graus nordeste (49 G
NE); três mil e quinhentos metros

. e rumos magnéticos: duzentos e vinte
metros (220 rm . oitenta graus sudes-e
(80' SE); duzentos e oitenta metros
(28D mi , cinco graus nordeste (5° :NE.)
Art . 2.° Esta autortzaçao é outorgada nos termos estaoelecídos no Código de Minas.
'- Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que Será uma via autêntica
. dêate decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr5 300.00) e será
transcrito no livro oróprto da Divisão

(3 500 rm , quarenta ::; um graus SU~
deste (lHO SE).
Art. 2.° Esta autonzeção é outor.
gada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, Que &Br8, uma via autêntica
deste decreto., pagará a taxa de dois
nu. quatrocentos e cinqüenta cruzeiro (Cr$ 2.450,00). e será transcrito
nc . livro próprf da 'Divlsão de Fumente da Produção Mineral do Minís.tério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
Pro contrário.
Rio de Janeiro, 14 de nover-ibrc de
;.945, 121.° da Independência e 57.0 da
República.
JOSÉ LINEARES.

dePm:rl(-:nto da Produção Minerar (;0

Apicultura.
Art.. 4.° Revogam-se as disposições
Cri contrário.
Rio de Janeiro. H de novembro de
l\}'H~, 124.°
da Independência e 57 y

I\''En:..st\:'r-',n ca

da Repúbllca .
.toss LINHI\RES.

Tlieotlur

J

(;e Camargo.

Theodureto de Camargo.

DECRETO N,« 19.923 - DE 14 DE
NOVEMBR.O DE 1945
DECRETO N.o 19.922 - DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1945
Autorizá o cidaãâobrasileiro Artur
flortêncio Bastos a pesquisar calcário e associados 1''1 município de
Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais

o

Presidente ta República, usando

da atrlbuíçâo que lhe confere o erttgo 74, letra ", da Constituição. e nos
têrmos do Decreto-lei 11. c J .985. de 29
dI::, janeiro de 1040 (Código de Minas),
decreta:
Art , 1.0 Fica autorizado o cidadão
a

brasílelro Artur Hortêncío Bastos

Autoriza o' cidadão brasileiro José de
Castilho a pesquisar fek:spato, caulim e associados no mainicípio de
São Paulo, Bstaâo de São Paulo.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constitutçào, e nos
têrmos do Decreto-lei u.c L 985, de
2~'
de janeiro de 1940 (Código de
ldnas) , decreta:

Art. 1.0 Fica autorlzato o cidadão
brasileiro José de Oastühc a pesqui-

S8/ feldspato, caulím e .tssocíados em
terrenos situados .no dístritc de Perus, .
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município de São Paulo, Estado de82.0 Paulo, numa área de trezentos' e

vinte e nove hectares, noventa e dois
ates e setenta centdares (32;-),9270 ha) ,
delimitada por uni paralelogramo que
tem um vértice a duzentos t oitenta
e cinco metros (285 mi . 110 rumo verdadelro setenta e três graus sudoeste
(nO SW), do quilômetro noventa e
sete mais cento e vinte e nove metros
(km 97' + 12.úill) da linha de Sâc
Pculo Raílway, no trecho 'I'àípas-Pe-

e os lados convergentes no vértice considerado com os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:

1118,

mil e quinhentos metros (l.500

fi),

setenta e três graus sudoeste (73° SW) ;
dois. mil e trezentos metros (2.300m),
norte (N).
Art. 2.° Esta autorização é 'outorgada nos têrmos estabelecidos no C6~
digo de Minas.
Art. 3.° O' título da ãutorizaçâo de
pesquisa. que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de três
mü e trezentos oruzeíros (Cr$ 3.300,00)
e será transcrito no. livro próprio da
Divisão de Fomente da Produção Mlneral do Ministério da Agricultura,
Art , 4-" Revogam-se as dlspostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro. 14 de uoverooro (;8
1945, 124.°' da Independência e 57.0. da

República,
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quísar quartzo e associados. em .terrenos situados no lugar denominado
Carneiro, na Fazenda uo Espírito Sank, distrito de Barreiras, município ao
Bccaíuva. Estado de Minas Gerais,
numa área ue cento e trinta, e oito
hectares (138 na) , delimitada por um
retângulo que tem um vértcee na confluência dos córregos Carnetrc e da
Pe-dra do' Forno. ~ os lados dívergentcs 0.0 vértice considerado com os segutr-tes comprimentos ~ rumo, magnéticos: seiscentos e noventa metros
,(090 m) , quarenta é quatro graus nordois mil metros
deste (440 NE."
U 000 nn ,quarenta e seis graus sudos te (4W: SE).
Aí-t. 2.0 Esta autorização é outorgnda nos termos estabelecidos no Có0.1';50 de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será urna via autêntica
dêste decreto, pagará a 'taxa de mil
trezentos e oitenta cruzeiros (C1'8
1 880.00), e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Minera.. do Ministério da

h,3Ti.:::tLltl1ra.

Art. 4." Revogam-se as dlspostções
-m contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novem'tro d-e
HH5, 124.° da Independência e 57.° da
EcpiH.)Iica..
JOSÉ' LINHARES.

JosÉ LINHARES.

rheod:~reto de' .camorço.

Theoâuretc de Camargo,

DECRETO N.' 19.925 - DE 14 DE
NOVEMBRC DE 1945
DEÇRETO N.o 19. S24 - DE 14: DE
NOVEMBRO DE l.945
Autoriza o cida~ao brasileiro João Pedro da Silva a pesquisarquw·tzo e
associados no município ce Bocaiuva· Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo '/4, letra a. da Constituição, e nos
têrmcs do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 <Código de
Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão
brasfleiro Toão Pedro da Silva u pes-

A uto?iza o cidadão brasileiro Roberto
Cardoso a pesquisar coroao. mineral
no município de São Jerônimo, Estado .do Rio Grande do Sul,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere Q artdgo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Roberto Cardoso a pesquisar carvão .mineral, em terrenos situados "no distrito e município de São

ATOS 'DO

PODER

Jerônimo, Estado do Rto Grande doSul, numa área de mil hectares t l . 000
har , delimitada por um políguao nusrílíneo que tem um verttee no marco
co quilômetro nove tKm 9) da estrada
que de Xarqueadas vai à Mina dos
R8-tos, e os lados assim definidos: um
seamento retilíneo com quatro mil
oitocentos::; cinqüenta metros (4.850
nu que parte do vértice considerado,
com rumo magnético quarenta e cinco
graus noroeste (4.5° NW); o segundo
(2.Q)
lado é, um segmento retníneo
de mil novecentos e quarenta metros
,1 G'iO nu de ccmprímcntc que parte
da extremidade do .prüneiro (1.0) com
'rumo quarenta e cinco graus sudoeste
(450 SW), magnétacc: o terceiro (3.°'
lado e o segmento retilíneo que partíndo da extremidade do segundo. com
rumo quarenta e cinco graus sudeste
(45° SE) magnético, alcança a rodovia Xarqueadas-Mina dos Ratos; o
último lado é constituído pela rodovia
mencionada no trecho compreendtdc
entre a extremidade ele último lado
descrito e o vértice. de partida.
Art.2.0 Esta autor.ízaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas ,
Art. 3,° O titulo da autorizaçào de
pesquísa. que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de cinco
míticruzairos (Cr3 5,000.00), e será
transcrito no livro próprio da' Divisão
de Fomento da Producâo Mineral do
Ministérf o da Aa-lcultura ..
Art. 4.° Revogam-se
disposições

as

em contrário,
Rio de Janeiro, 14 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 5'1.° da
República.

aose

LINHARES.

Thcoâureto de Camargo:

DECRETO N.' _0.926 - DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1945

Autoriza o ziâaâão brasileiro João Bri-

2'19

EX~CUTIVO

de 29 de anetrc de IMO {Código de
Mtnaai , decreta:
Art. L° Fica autorizado o cidadão
brastleíro i oâo Srísol
a pesquisar
calei ta. calcário e associados muna
área de quatrocentos ~ noventa e nove
hectares t, oitenta ares (;199.80 ha: ,
situada no lugar denominado Guapíara. distrito de Guapiara. município
de Capâo Bomtc. Estado de 88,0 Paulo. e delirmtaua por um polígono 11'regular que tem UJ:"J vertãce à dtstàn-

cía de trezentos metros (300 nu . no
rumo magnético leste (E). da confluência do ribeirão do' Padre Doutor
no rto São -José do Guaptara, e os
lados, que [J8..r tem do referido vértice,
com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil oitocentos e quarenta metros (_.840 mi , quarenta e
cinco graus sudoeste (450 sv:n; H-ezen tos e quarenta metros (340 mi .
oeste (Vi): mil oitocentos e quarenta metros (1-840 m) . quarenta e cinco
graus sudoeste' (450 SW); três mil
metros (3.000- m) . norte (N): doi.'>
mü novecentos e quarenta metros
(2.940 m) , testo- ,E); quatrocentos
metros (4:00 rru , sui rsn _
Art. 2.° -Esta autortzaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Mínas ,
Art. 3.° O título da autorização
de pesquisa, que será um-, "lia autêntica dêste ecreto. pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (CrS 5.000,00), e
será transcrito no livro próprio da

Divisão de Fomento da Produção Mineral do Min.stór!o da Agricultura.
'Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro 14 de novembro de
19·'!-5. 124~0. da Independência e 57Y
dn República.

aose

LUTIi:\RES_

Tneoâur-to de Camargo.
DECRETO N.' 19.;)27 - DE 14 DE
Nü""EM:BRO DE 1945

sola a 'Jes"quil;ar calcita, calcário e
associados no município de Capão
Bonito, Estado de São eaiao,
O Presidente da República. Usando
da. atribuição que "lhe confere o ar-

Autoriza o cidadão
de Silveira Brum
mica e asscciaâ:s
Carançoia, ,fJstado

tigo 74, letra a, da Constituição, e'
nos têrmos do Decreto-lei n.c 1. 985,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

brasileiro Manuel
Filho a pesquisar
no municipio de
de Minas Gerais.
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gc 74; letraa. da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-Ieí n.? 1.985, de
\ ~L de janeiro de 1940 (Código -de Minas) , decreta:
.
Art. 1.0
br as.íleiro

Fica autorizado o cidadão
da Silveira Brum
Filho a pesquisar mica e associados
em terrenos situa -s no .ocal denominado Bícuíba. na fazenda da Liberdade, distrito de "tão Francisco do
Gloria" murrícípto de Oarangola, Estado do Minas Gerais, numa área de
d.OZE i:ltCUJ,:!'~;S e q-ra.'. ares 02.04 ha) .
delimitada por um polígono irregular
qu- tem um vértace a cento e quatorze
metros e oitenta centímetros (114,80
!E) no rumo magnético setenta e seis
jn-eus e quinze nlnutos sudoeste (760
li) SW), do canto si-deste (SE) da
sede da fazenda Liberdade. moradia
de José Hígtno dr Silva e os lados,
oarür do vértice considerado. têm
Ô3 seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos e oitenta e dois
M.::h1UC

metros (382 rm , juarenta e um graus
e quarenta mlmn.oe sudoeste (41(' 40'
S~N): cento c sessenta metros e cín-

qüenta centímecfos

1.GO.58

m i.

ses-

senta e quatro gTaÚS .~ quarenta c;
CÍY1C( minutos .oroestc (fW' 45' Nwi :
duzentos .ietrcs 1.20 mi . seis graus
noroeste (6° NW): trezentos e dezoito metros (318 m) . vinte e oito
graus e quinze minutos nordeste {23°
li}' NE); trezentos e setenta e sete
metros (377 m) . quarenta e seis graus
sudeste (16 0 E).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos termos estabelecido: no Código de Minas
Art. 3. 0 J r.ísúl., da autorização de
pesquisa, que .será urna via autêntica
dêste decreto. r-agará a taxa de trezentos cruzeiros rCrS 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura
Art .4.0 Revogam-se as disposições
e!11 contrário.
Rio de' .Ianesre, 14 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.

.rose

LINHARES.

Tneotiureto de Camargo,

DECRETO NP 19,928 - DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1945
Concede subvenções extraordinárias a
entidades desportivas

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constituíçâo, e nos
térmcs da Iegrclaçâo em vigor, deereta:
.

Art. 1.0 Ficam concedidas, no corrente ano, às' entidades desportivas
adiante indicadas as seguintes subvenções extraordinárias, destinadas à
realização de campeonatos de amadores:

o-s
1. Confederação Braslleí,.
ra de Desportos
2. Confederação Brasileíta de Baskot- ball . , ' .
3. Oonfcderaçêo Brasileira de pugilismo , .. ,
"L Confederação Brasílei:ra de Vela e Motor ..
5. Confederação Braslleira-de Xadrez , ' , .. . , ,
G. Centro Brasileiro de

....

200.000,00
70.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00

Desportos dos Baneá-.

.

, . , , , ., ., .. , . , .
rios
7. Oonfederacâo Brasileíra de EsgTirr:.a " " . "
8. Confederação Brastleíra de Caça e Tiro
"
9. Confederação Brasileíra de Hipismo .. , ...
10. União Brasileira de

..

Excursionísmo
Soma

30,000;00

. 30.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
500.000,00

Art. 2.0 A despesa será atendida
pela Verba. 3 - Serviços e Encargos,
Consignação ! - Diversos, Subconslgnaçâo 06 - Auxílios, contribuições
e subvenções, incíso03, item 24 Conselho Nacional de Desportos, alínea a - Diversas Confederações Era"sí1eiras 'e outras entidades desportivas
de direção nacional para a realização
de campeonatos de amadores, anexo
15; art. 3.° do Decreto-lei n.c 7.191,
de 23 de dezembro de 1944.
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Art. 3.° :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação.
Rio de Janeiro, 14 de novembro
de 1945; 124,° da Independência e 57.°
da República.
.josá LINHARES.
Raul Leitão de Cunha.

bro de mil novecentos e quarenta e
-quatro (1944), para pesquisar quartzo
e pedras coradas no município de
Atalaia, Estado de Minas Gerais.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
J osú LINHARES.

DECRETO N.o 19.929 - DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945

tsectara sem-ejeito o Decreto n.O 18.633,
de 16 de maio de 1915
O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o artigt74, letra. "a", da Constituição
e nos termos do' Decreto-lei n.o 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas) e tendo em vista o que 'consta
do processo P.R22.555··45, decreta:
Artigo único. Fica sem efeito -o Deereto nú.mero deserto mil seiscentos e
trinta e três (18.633\, de dezesseis (16)
de maio de mil novecentos e quarenta
e cinco (1945), que autorizou Manuel
da Cunha Andrade a pesquisar ouro no
município de Pau-d'Alho, Estado de
Pernambuco.
Rio de Janeiro, 16 de nóvembrc de
1945, 124:° da Independência e 57;° da
República.
JosÉ LINHARES.
Theodur~to

de Camargo.

DECRETO N. ° 19.930 - DE 16 DE
NOVEMBRO DE "1945
Declara sem efeito o decreto n.O 16.9121
de 19 de outubro de 1944
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 'l4, letra "a", da Constituição
e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985,
. de 29 de janeiro de' 1940 (Código de
Minas), decreta:
Artigo único. Fica declarada sem
efeito a autorização conferida a Lucas
Abílio Saldanha pelo Decreto número
dezesseis mil novecentos e doze
(16.912), de dezenove (19) de outubro de mil novecentos e quarenta e
Quatro 194'4) , publicada no Diário
Oficial de vinte e três (23) de outu-

Tnecuiureto de Camargo"
DECRETO N.o 1D.931 -

DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945

Declara sem efeito o Decreto n.o 19.241,

de 20 de julho de 1945
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artígo 74, letra "a", da Constituição
e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
. Minas), decreta:
art. 1.0 Fica declarada sem efeito, a
pedido do titular, a autortzaçâo conferida EO cidadão brasileiro José .Júlío
Rodrigues Alves pelo Decreto número
dezenove mil duzentos e quarenta e
um (19,241) , de vinte (20) de julho
de mil novecentos e quarenta e cinco
(1945), para pesquisar feldspato e as:"
saciados em terrenos situados no dístrito e município de Socorro, Estado
de São Paulo.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em'. contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124.? da Independência e 57.° da
República.

rosa

LINHi\RES.

I'heodureto de Camargo.

DECRETO N.o 19.932 -

DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945

Renova o Decret. n.o 9.731, de 17 de
junho de 1942
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 74, letra a. c' Constituição, e -nos
têrmos do Decreto-lei.1.° 1.985 de
29 -.de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica- autorizado o cidadão
brasileiro Orivado Lima Cardoso, em
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reuovaçâo da autorização que lhe foi

conferida pele Decreto número nove
mil setecentos c trinta c-um. (9.731),
de

dezessete

(17)

de

junho de. mil

novecentos e quarenta e dois (1942),
a pesquisar gua mineral numa área
de dez hectares 00 haj , situada no
distrito e murü-vpio de

Campos de

.Iordão, Estado de São, .Paulo, e delítros (250 m) , na direção quarenta
graus sudeste (400 SE)" magnético, da
confluência dos córregos Marmelos e
Parreiras, e os lados adjacentes a
êsse' vérbíce. têrr, os seguintes comprimentos e nanes magnéticos: quatrocentos metros (400 m) , dez gÍ"âus
sudoeste (10° SW); duzentos e cínqüenta metros (250 m) , oitenta graus
noroeste (80 0 NW).
Art. 2.° Esta autortzação é outorgnda nos têrmos estabelecidos DO CÓdígc de Minas.
Art. 3.° O título da autcrlzação de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêete decreto, pagará a taxa de tre-zentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e seca
.transcríto no livro próprio da Divisão
,de Fomento da Produção Mineral do
Ministério. da Agricultura.

Art. 4." Revogam-se as cnsnostcões
em contrárto .
Rio de Janeiro, 16 de novemoro de
1945, 124,° da Independência e 57.° da

República.
J08""

L!NHARES.

Theodureto ele Camargo.

DECRETb N.? 19.933 - DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945
Renova o Decreto n,o 12.601, de 16
de iunho de 1943
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 74, letra a, da Constituição, ,8 nos
têrmos do Decreto-lei n." 1.985,' de
29 de janeiro de 1940 <Código de
Minas) , decreta:

Art. 1.0 Fica renovada a autorização conferida ao cidadão brasileiro

Elpidio Gonçalves da Costa por Decreto número doze mil seiscentos e
um (12.60l) . de dezer
nSl. de junho de mil noveeentos .e quarenta e
três (1943) para pesquisar cassitertta
. e associados. muna .área de cinqüenta
e quatro hectares e vinte e nove ares
(51,29 har , situada no lugar dencmi-'
nado fazenda da Barra, distrito de'
Oassttertta, "municípío de São João del
Hei, Estado de Minas Gerais, área essa
delimitada por um, octógono irregular,
q~e tem um vértice a duzentos e oi,.
tênta e dois metros (282/ m) , rumo
magnético quatro graus noroeste (4°
NW), do marco quilométrico cento e
cinqüenta e dois em. 15~) da Rêde
Mineira de Viação c os lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprímentos e rumos magnéticos: quinhentos e' cinqüenta e três metros
(553 mj , vinte e dois graua.« vinte
'minutos 'nordeste (22 0 20' NE); quatrccentos e trmta metros (430 m) ,
sessenta e cinco graus e vinte minu..
tos sudeste (65° 20' ~E); quatrocentos
e sessenta e seis metros (4GB m'r, setenta e cinco graus e trinta minutos
sudeste (75° SO' SE); duzentos e três
metros (203 rm , dezenove graus e
trinta minutos sudeste <19° 30' SE);
duzentos e três metros (203 m) , S0tenta e três graus e quarenta minutos sudoeste (73° 40' SW); duzentos
e quarenta e quatro metros (244 m) .
oitenta e quatro graus e quarenta minutos sudoeste (84040' SV:n ; quinhentos e setenta e cinco metros (575 m) ,
trinta e oito graus e. quarenta mínutos sudoeste (38° 40' S'W); seiscentos
e três metros (603 m) , trinta e dois
graus e vinte. minutos noroeste ·(32°
I

20' NW).

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas
Art. 3.0 O titulo da autorização de

pesquisa, que será uma, via autêntica
dêste - decreto, pagará a taxa de quinhentos e cinqüenta cruzeiros (C1'$
55G,00), e será transcrito no livro próprio, da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrícultura,
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Art. 4.", Revogam-se

,;;.s

oisposiçôes

em cone-ano.
Rio de .taneíro. 16 de Yiovembro de
1945, 124.0:> da Independência e 57.° da
República.
J osú

LrC',T:IARES.

Theodureto de Camargo.

DECRETO N.O 19.934 - DE 16
NOVEMB:r-""' DE 1945
Renova

DE

o Decreto

n.o 12.602, de 16
de junho de 1943

oito metros «38 - m) , sessenta e oito
graus 'nordeste (68° NE) .
Art. 2.° Esta autorização, é outorgada nos têrmos estabelecidos nc-Oódigo de Minas.
Art. 3.° O título da autortzacêo de .
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Or·S 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão
d-e Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Arü. 4YRevogam-se as disposições
em corn.rário.
Rio lif' Janeiro _16 de novembro de
1945, 124,° da Independência e 57.0 da
República.

o Presidente da República, usando

.rose

dê, atríbuíçâo que lhe confere o arttgo 7.4, letra a. da Constituição, e nos

têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 . (Código de
Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasalelra Jálh... de Lima Ramalho, em
ronovaçâo à autorização que lhe foi
conferida pe.o De-reto número doze
mil seiscentos e: d.Is <12.602); de dezesseis (16) de junho de mil novecentoe:e quarenta e três" tí9~3f: a pcsqufsar calcítà, calcárto e associados,
numa área de três -hectares e oitenta
e um ares (3,~ 1 ha) , situada na lugar
denominado Patrimônio 'da Vila Ria
Negro, distrito de Euclidelândía, mumcípio de Oantagalo. Estado do Rio
de Janeiro, e delimitada por uma
linha poligonal que tem um vértice
no canto direito da últitma casa da
RU3
J oaquím Pires, pertencente a
João Batista Alves Vieira, e os lados.
a partir do vértice considerado, com
.oa seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: noventa metros (90 mj .
setenta e três graus nordeste (73°
NE); quarenta e cinco metros (45m).
oitenta e cinco graus nordeste (85°
NE); oitenta netros (80 m) , sessenta
e quatro graus sudeste (64° SE) ; cem
metros 000 m) , vinte graus sudeste
(20° SE); duzentos e cinqüenta metros (250 mj , "sessenta 'e oito graus
su.do'esteC68° SW); cento e setenta
e seis metros (176 in), vinte e dois
graúsvnoroeste (22° NW); sessenta e

LINEARES.

Tlieoâurc

DEORETO

N.' 19.935 -

~e

Camargo.

DE 16 DE

NOVEMBRO DE 1945
Concede à Indústria de Sílica Limit: ,i,W.
autorização para funcionar come emp~êsÇl de nuneraçtio,

O Presidente da República, usando
ela atribuíçâo que lhe' confere o arr, 74,
letra a, da Constitutção e nos têrmos
do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 <Código de Minas) deereta:
AI't. 1.0 ~ concedida à "Indústria de
Sílic-. Ltda., sociedade' por qUOt8.5 de
responsabilidade limitada. com sede na
cidade de .Sâo Paulo, autortzaçào )2.1'a
funcionar como empresa de rmneracão
de acordo com o que dispõe o arr . G.('.
~ LO do Lrecreto-Ieí n.v 1.985, de 29
de janeiro de' ~g40 <Código de Mmasi .
ficando a mesma' sociedade obrigada a
cumprir integralmente as Ieís e regulamentes em vigor ou que vierem a vigorar sõbre o objeto da referida autorização ~
Art. 2.° Revogam-se as díspostçôes
em contrário.
Río de Janeiro, 16, de novembro de
1945, 124.° da independência, e 57. da
L
•

República.
.rosà LINHARES.

Theccureto de Camorço
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DECRETO N.o 19.936 ..,.- DE 16 DE
NOVEMBRO DE H145
Concede autorização 'para tuncumur
como emqirésa de energia elétrica, à
Companhia de Estanho São João
'deZ Rei.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea - a, da Constituição e

tendo em vista o disposto no Decretolei n,o 938, de 8 de dezembro de 1938,
e o que requereu a Companhia de
Estanho SáoJoão deI nei, decreta:

PJ·t. 1.0 E' concedida àCompanhb
de Estanho São ...108.0 dcl Hei. com

sede no distrito de Nazareno. munícípio de .sao .loâo deI Rei, Estado de

Minas Gerais, a. autorização pera tuncicnar ccmo emprêsa de energia elétrica, de que trata Q. Decreto-lei número 938, de 8 de dezembro de 1938,
ficando a mesma obrigada, para os
.seus objetivos, a satisfazer integralmente as exigôncías do Código. de
.éguaa (Decreto n.". 24.64.3, de 10 de
julho de 193'D. leis subseqüentes e
sem) regulamentes.c sob pena de' re~
vogaçâc do presente ato.
Ai-t: 2.° O presente decreto entra
em vigor na. data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 ele 'novembro de
1945, 124.° da Independência e'.57.0 da
República.
Josá L1Ni-Il\.RES.
'I'tieodureto de Camargo.

DEORETO N.o 19.937 ~ DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945
Concede autorização para funcionar,
como emprésa de enertfiti elétrica,
â Emprêsa Fôrça e Luz de Inhu-

mas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a da Com,tituiçáo,' e
tendo em vista o disposto 110 Deereto-lei n.o 938, de 8 de d-ezembro'
de 1938 e o que requereu a Emprêsa
Fôrça e Luz de Inhumas, decreta:
Art , 1.0. :gl' concedida à Emorêsa
Fôrça e Luz de Inhumas, com" sede

EXECUTIVO

na cidade de Inhumas,Estado de
Goiás, autortzação para funcionar
como emprêsa doe energia elétrica, de
que trata o Decreto-lei n.? 938, de'
8 . de dezembro de 1938, ficando a
mesma obrigada, para os seus objetivos, a satisfazer integralmente as
exigências do Código de Águas (Deereto-lei n.c 24.643, de 10 de julho
de 1934) leis subseqüentes e seus
regulamentos, sob pena de revogação
do presente ato.
Art. 2.°. O presente decreto entra
em vigor na data dã sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de .novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.

JosE

LINHARES.

Theodureto de Camarg!?

DECRETO N.O 19.938
DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945
Ausonea o culudao brasileiro Roberto
Manuel de Oliveira Chagas a lavrar
ilmenità e associados no município
de Serra, Estado elo Espírito Santo.

O Presidente da' República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de - 1940 (Código 'de
l\'.Iinas), decreta:
Art. L° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Roberto Manuel de Oliveira.
Chagas. a lavrar Ilmenita e associados
em' terrenos sítu:..lOS no lugarcdenominado Oapuba, distrito de Carapina,
município de Serra. Estado ch Espírito
Santo, nas duas seguintes áreas, perfazendo vinte c. quatro hectares e dez
ares (21,10 11a): uma de nove hectares
e trinta e cinco ares (9.35 ha) , deIímitada por um quadrilátero que
tem um vértice situado à distância
de' duzentoa.e oito metros (208 m) .
no rumo magnético vinte e quatro
graus e vinte e doic minutos noroeste
(24° 22' NW), c1r. quilômetro vinte e
sete (km. 27) da estrada de rodagem
de Vitória a São Mateus. e os lados.
a partir dêsse vértice, com os segtnn-
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tcs comprimentos rumos magnéticos:
cento c sessenta e oito metros 068ro) ,
sessenta e nove graus e cete minutos
noroeste (69° 7' NW); duzentos metros (200 m) , onze graus e cinqüenta
e oito minutos noroeste (11° 58' NW);
quinhentos e seis metros (506 fi), trin.
ta e cinco graus nordeste (35° NE);
seiscentos e oitenta metros (6S0m),
sete graus e vinte e dois minutos sudoeste (7° 2"2' SW); outra, de quatorze
hectares 'e setenta e cinco ares 04,75
ha) , definida, por um polígono místflíneo que tem 1
vértice situado na
estrada ele rodagem Vitória a São
Mateus. a distância de quarenta metros (40 rm medido" por essa estrada,
no sentido de Sâo Mateus, da ponte
sôbre o córrego Oapuba, e os lados. U
partir úêsse vérttcc, cem os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
duzentos e cinqüenta metros (250 m:
pelo eixo da referida estrada no sentido de São M2/~US: duzentos e quarenta e oito metros (248 mj, trinta e
cinco graus c trinta e dois minutos
noroeste (35° 32' NW); quinhentos e
trinta metros (53'0 m) , cinqüenta e
quatro graus e vinte e oito minutos
sudoeste (54° 28' SW); trezentos metros(300 m) , trinta e cinco graus e
trinta e dois minutos sudeste (35'° 32'
SE); duzentos e noventa metros (290
In), cinqüenta e quatro graus e vinte
e oito minutos nordeste '(54° 28' NE) .
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e' suas"
alíneas, além das seguintes e de outras
constantes do mesmo código, não expressamente mencionadas neste decreto.
~
Art. 2.° O concessionário da autorização fica cbrlgado a recolher aos
cofres públicos, na forma .da lei os
tributos que forem devidos. à União,
ao Estado e ao ", Município, em cumprimento do disposto lia art. 68 do
Código de Minas.'
Art. 3.° Se o concessionário da autortzaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que .lhe incumbem, a autotorízaçâo de lavra será declarada caduca
nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.

ou

Arb. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dàs artigos 39 e 40 do- Código de
Minas.
Art.. 5.° O concessionário da 'autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art.. 71 do mesmo Código.
Art. 6,° A autorização de lavra terá
por .título êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
. <Cr$ 600,00l.
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio d~ Janeiro, 16 de ~ovembro de
1945, 124.° da Lidependência e 57,0,
dn República.
JOSÉ

LINHARES.

Thcodureto de Camargo,

DECRETO N.o 19.939

DE 16 DE

NOVEMBRO DE 1945

Autoriza o cidadão ·bmsileiro Sebastião Soares de Faria a pesquisar
diamante no munscuno. de Diamantina, Esuuio de Minas Gerais,

O Presidente da República, usando
da -atribuiçâo que lhe confere o artigo 74, letra 'a, da Constituição, e nos
têrmos do Oecreto-Ieí n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 CCódigo de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sebastião Soares de Faria,
a pesquisar diamante. numa área de
cinqüenta e sete hectares, noventa e
cinco ares e cinqüenta e oito centrares
(57,9558 ha) , situada no 'lugar denominado Curral de Conselho, distrito
de Guinda, município de Diamantina,
Estado de Minas Gerais, e delimitada
por um paralelogramo que tem um
vértice a duzentos e sessenta e cinco
'metrosC265 m) , no rumo dez graus
nordeste (10° NE) magnético, do ponto em que a estrada São José da Chapada-Diamantina. atravessa o rio das
Pedras, e os lados que partem dêsse
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vértice com os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: mil metros
(1.000 rrn , sessenta e cinco graus noroeste (650 NvV); seiscentos metros
(600' m) , dez graus sudoeste (10° SW) .

Art: 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será:' uma via- .autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e oitenta cruzeiros (Cr$
580,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento. da Produçâo ...Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em 'contrário"
Rio de Janeiro. 16 ôe nov .- mbro de
1945, 1~4.o da Independência e 57.0 da
República.
JosÉ

LTNH!I.;"l.ES.

Theodureto de Camargo,

DECRETO, N.o 19,940
DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945
Autoriza a Companhia de Mineração
Serra da Moeda S. -A. a pesquisar
minérios de ferro- e de manganês e
associados nos municipios de Congonhas do Campo, Belo VaZe e OW'o
Préto, no Estado de Minas Gerais,
O Presidente da República,-usando
da atribuição que lhe confere o arü.go 74, letra a. da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei 1)..0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

nas Gerais no Alto da Bandeira ou
, Alto da Casa, de Pedra, têm .os see
gutntes comprimentos e rumos: oitocentos metros (800 mj , cinqüenta e
oito graus e quarenta e cinco minutos
noroeste (58° 45' NW); três mil cento
c trinta metros (3.130 m) , quarenta.
'e um graus e trinta minutos nordeste
(41° 30' NE); mil qnatrocentes e sessenta -metros (1.46D m) , sessenta. e
um graus e trinta minutos sudeste
(61° 30' SE);· três mil quatrocentos e
sessenta metros (3.460 m)', quarenta
e tnn graus e trinta minutos sudoeste
(410 30' SW) ; seiscentos e' oitenta me.
tros (680 m) , trinta e quatro graus
e quarenta minutos' noroeste (34°
AO' NW).

.

Art. 2.° Esta autorizaçã-o é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma 'via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro
mil seiscentos e sesrenta cruzeiros (Cr$
4.660,00), e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da Pro.
duçãc Mineral do Ministério da Agrlcultura.
Art. 4.° Revogam-se as díspostçôes
em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de novembro je
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
J 05i':

LINHARES.

Thec-iureto de Camargo.

DECRETO N.O 19.941 -

DE 16 DE

NOVEMBRO DE 1945

Art. 1.0 Fica autorizada a CompaAutoriza o cidadão brasileiro Antônio
nhia Mineração Serra da Moeda S~,A.
Aita. a pesquisar caulim, argila e
a pesquisar minérios de ferro e de
associados no município de São Paumanganês e associa-dos n uma área -de
lo, Estado de São Paulo.
quatrocentos e sessenta e cinco hectaO Presidente da República, usando
res e setenta e cinco ares (455,75 ha) ,
situada nas fazendas João Pereira e da atribuição que lhe confere o arti..
Casas Velhas, nos distritos de Con- . go 74, letra c.. da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
ganhas do Campo, Belo Vale e São
29
de janeiro de 1940 (Código de
Julião, nos municípios de Congonhas
Minas), decreta:
do Campo, Belo Vale e Ouro Préto,
no Estado de Minas Gerais, e delimiArt. 1.6 Fica autorizado o cidadão
tada por um pentágono cujos lados,
brasileiro Antônio Aita a pesquisar
a -'partdr do marco colocado pela Co.. caulím, argila e associadas em terrcmissão Gaográfíc e Geológica de Mie
nos situados no lugar denominado

A'fOS
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go 74, letra a, da Constituição, e nos
Vila Ema, distrito e município de São
Pe.uld,Estado de São Paulo, numa
têrmos do Decreto-lei n.c 1;985, de 29
área de cinqüenta e dois hectares,
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
.
trinta e dois ares e trinta e quatro
centiares (52,3234 ha) , delimitada por
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
um polígono, Irregular que tem um
brasileiro Edgar Pereira Armond a
vértice a cento e setenta e cinco mepesquisar quartzo, caulím e argila
tros {l75 m) , no rumo magnético vin"numa área de trinta e três hectares
te' e três graus e trinta minutos sue cinqüenta e quatro ares <"33,54 ha) ,
deste (23° 30' SE), do ponto de crusituada no distrito, município e Eszamento da estrada que liga os badrtado 'de Sã-o Paulo, e delimitada por
1'OS Vila Prudente 8 Sapopemba, e os
uma linha poligonal que 'tem um vérlados, a partir do vértice considerado
tice a mil seiscentos e vinte e cinco
com os seguintes comprimentos e rumetros (1.625 m) , no rumo vinte e
mos magnéticos: .ovecentos e quatrês graus nordeste (23° NE) magnérenta metros (940 m) , oitenta e sete
tico, do ponto em que a estrada que
graus sudeste (87 0 SE); mil seiscentos
vai para Santo Amaro atravessa o
e cinqüenta e três metros e oitenta
rio Embu-Mírím, e os lados, a partir
centímetros (1.653,80 m) , cinqüenta
dêsse vértice, com os' seguintes come quatro graus noroeste (54° NW) ; duprimentos e rumos magnéttcos; duzentos e trinta metros e oitenta cenzentos e trinta e seis metros (236 m) ,
tímetros (230,80 m) , trinta e seis graus
quarenta e três graus e trinta mlnusudoeste (36° 'T'T); novecentos e dez
tos nordeste (43° 30' NE); duzentos
metros (910 m) , trinta -e seis graus
e
trinta metros' (230 nu. cinqüenta e
sudeste (36° SE) .
um graus e dez minutos nordeste (510
Art. 2.° Esta autorização é outor10' NE); duzentos e sessenta e quatro
gada nos tê-mos estabelecidos no Cómetros (264 m) , vinte e nove graus
digo d-e Minas.
nordeste (29° NE); cento e oitenta
Art. 3.° O título da autorização de
metros 080 mj , sessenta e nove graus
pesquisa, que será uma "vla: autêntica
e trinta minutos noroeste (690 30'
dêste decreto, pagará a taxa de quiNW); quatrocentos e vinte metros
rihentos e trinta cruzeiros (Cr$ 530,00) ,
(420 m) , setenta e seis graus noroeste
e será transcrito "no livro próprio da
(76° NW); duzentos e quarenta e seis
Divisão de Fomento da Produção Mimetros (246 m) , oitenta e três graus
neral do Ministério da Agricultura.
e vinte minutos s-udoeste (83 0 20' SW) ;
duzentos e sessenta metros (260 m)
Art. 4.° Revogam-sf as disposíçôes
vir-te e dois graus sudoeste (220 SW) ;
em contrário.
quatrocentos e cinqüenta
metros
Bio de Janeiro, 16 de novembro de
(450 rn) , sessenta e cinco graus sudeste
1945, 124.° da Independência e 57.° da
(65° SE); cento e noventa metros
República.
(190 mj , sul (S); cento e dez metros
Josá LINHARES.
010 m) , dezessete graus e .trinta mí-nutca sudeste <17° 80' SE, .
Theodureto de Camargo

DECRETO N.o 19.942

'DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro Edgar
Pereira J.4rmond a pesquisar quartzo,
caulim e argila no município e Estado de São Paulo.

O Pr;esidente -da República, uS8.J1do
da atribuição qúe lhe confere o artd-

Art. 2.° Esta autorização 'e out.irgada nos termos estabelecidos no Código de Minas.
Art-. 3.° O título da autortzaçâc de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste , decreto, pagará a taxa de trezentos e quarenta cruzeiros (Cr$
340.00), e será transcrito no livro
próprio da Divisãc de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
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Art. 4.° Revogam-se as dísposiçôes
em contrárto.:
Rio ele Janeiro, 15 de novembro de
U.l45, 12·1.° da Independência e 57.0 da
República.

.rose

Rio de Janeiro, 16 de _novembro de
1945, ,.124.° da Independência e 57.° da

República.
J oss

LINHAP..ES.

Theodureto de Camargo.

LINHAllES.

'I'tieodureto de camarço.

DECRETO. N.O 19.944 ~ DE 16 DE
j'lOVEMERO DE 1945
DECRETON.O 19.943 ~ DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Rachid
Al'meida a :vesquisar, mica, quartzo
e associados no município "de Mala~

cucneta. Estado "e Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rachid Almeida a pesquisar

mica, quartzo e associados em terrenos situados .10 lugar denominado Pei~
xlnho, no distrito e município de Ma ..
lacacheta, Estado de Minas Gerais,
numa área de trinta e nove hectares,
setenta ares e vinte centiares (39,7020
ha) , delimitada por um parelelogramc
que tem um vértice na confluência
dos córregos João Peixinho e Laran..
jeira, e os lados divergentes do vér ..
. tice considerado têm: quinhentos 'metros (500 m) , cinqüenta e seis graus
e trinta minutos sudoeste (560 30' SW)
magnético e oitocentos metros (800m).
vinte e sete graus sudeste (270 SE)
magnético.
Art. 2. 0 Esta autorfzação
('"'-orgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorlzaçâo de
pesquisa, que será Uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa, de quatrocentos cruzeiros (Cr$ '~OO,OO), e será
transcrito no livro próprio da Divísân
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as' disposições
em contrário.
vé

Autoriza a Companhia de Mineração
Serra da Moeda S. A. a pesquisar
minérios de ferro e de manganês.
quartzo e associados no município
de Itabirito, Estado de Minas Gerais
O

Presidente

da

República,

USaàl4.10

da 'atribuição que lhe confere o artd ..

go

74,

letra a, da Constituiçã-o, e nos

têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29

do janeiro de 1940 (Código de Mtnas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia de Mineração Serra da Moeda
S. A. a pesquisar minérios de ferro
e de manganês, quarta. e associados
no lugar' denominado Grotão do Lopes, no distrito c município de Itebfrito, Estado de Minas Gerais, numa
área. de quatrocentos e cinqüenta e
dois hectares e quarenta ares ,(452,40
ha) , delimitada por um triângulo que
tem um vértice a mil metros (L. aOOm) ,
no rumo 'oitenta e seis graus sudoeste
(86° SW), da barra do córrego Grotão
do Lopes, afluente do ribeirão Paulista ou rio Mata Porcos, e os lados
que divergem do. vértice considerado
têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos: dois mil seiscen..
tos e oitenta metros (2.680 mj , sessenta e dois graus e trinta minutos
noroeste (62° 30' NW); três mil e no..
vécentos metros' (3.900 rm , cinqüenta
e sete graua Ludoeste (57° SW) .
Art. 2.° Esta autorização e outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ..
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que 'será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de qua..
tro mil quinhentos e trinta cruzeiros
(Cr$ 4.530,00); e será transcrito no
livro próprio da Dívísâo de Fomento

ATOS
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.da Produção Mineral do Ministério da
Agrtcultura.,
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .danelro, 16 de novembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.

JosÉ

LINI-IARES,.

Theodureto de Ccmurço,
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zentos cruzeiros )Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Dlvísâo
. de Pomento: .... a Produção Mineral do
Ministério .da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124.0 ' d a Independência e 57.0 da
República.
J oss

LINHAR~S.

Theotiureto de Ccmurçc.

DECRETO N.' 19.945 - DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Jorge
Eduardo Pacheco e Silva a pesquisar quartzo no município do Estado
de São Paulo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jorge Eduardo Pacheco e
Silva a pesquisar quartzo no lugar denominado Granja .Iaraguá, no distrito
e município do Estado de São Paulo,
numa área de UI': hectare e sessenta
ares (1,60 há) ,delimitada por um
quadrilátero que tem r-n vértice a trezentos e noventa metros (390 mi . -no
rumo magnético se' enta e 'seis graus
e trinta minutos sudoeste (75° 30' SW)
do entroncamento .das estradas de
rodagem 'I'aípas-Plrttuba,' e os lados,
a partir dêsse vértice. têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
cem metros (100 m) . sessenta e oito
graus noroeste (~-\J NW); cento e cinqüenta metros (15: m) . crês graus e
trinta minutos SlV'-""
(3° 30' SE);
cento e cinqüenta metros (150 m) ,
oitenta e quatro graus sudeste 0340
SE); cento e quarecta e cinco metros
(145 m) , vinte e sete graus noroeste
(27° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorga da nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será umá via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tre-

Ool , de Leis -

VaI. -

VIII

DECRETO N.o 19.946 -- DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o aaaac: brasileiro. Aderson
Alves Ferreira a pesquisar quartzo e
associados no municipío de Periperi,
Estado do Piaui.

O Presidente, da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgc 74, letra a, da 'Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n,c 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art.· 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Aderson Alves Ferreira a
pesquisar quartzo e associados em terrenos situados' no· local denominado
Pequijeiro, distrito e munícípío de
Períperi. Estado do Piauí, em duas
(2) diferentes áreas, perfazendo um
total de setenta e sete hectares, dezoito ares e oitenta centíares (77,1880
-ha'i , assim definíc.as: a primeira (1.a) ,
com vinte hectar ~'-- (20 ha) . é delimitada por um tângulo que tem um
vértice a mil setecentos e setenta metros (1.770 mj , nc rumo magnético
sessenta graus, noroeste '(60° NW), do
canto sudoeste (SW) da casa de Oesárlo de Sousa Cavalcanti, e os lados
que convergem no vértice considerado
com os seguintes comprimentos, e rumos magnéticos; quatrocentos metros
(40() mj , oitenta e cinco graus noroeste \(85° NW); quinhentos metros
(SOOm), cinco graus nordeste (5,0NE);
a segunda (2,a) , cem cinqüenta e sete
hectares, dezoito .ares e oitenta centíe res (57,1880 ha) , é delimitada por
um retângulo 'que tem um vértice a
trezentos e setenta metros (370 mj ,
iF .19
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no rumo magnético sessenta graus
noroeste (60° NW), do extremo norte
(N) da parede de jusante do açude

público de Umburana, e os lados dívergentes do vértice considerado com
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: oitocentos e' quarenta e
um metros (841 m) , sessenta graus
noroeste (60 0 NW) ,; seiscentos e oitenta metros (680 m) , trinta graus nordeste (30 0 NE).

Ar.t. 2.0 Esta autorização ~ o atergada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 35' O titulo da autorização de

pesquisa, que será .rme via autêntica
dêste decreto. 'f',::,gará a taxa de setecentos e oitenta cruzeiros (CrS 780,00),
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de novembro -de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
.Iosá LINHARl!:S.
Theodureto de Camargo.

DECRETO N." 19.947 - DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Hermamo
Chaves Frmick a. pesquisar gipsita
e associados no município de Missão Velha, Estado do Ceará

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei 'n.« ,1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
. Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Hermano Chaves Franck, a
pesquisar gipaita e associados. "em terrenos situados no lugar dencmmado
Serra do Mato, dist,rito e municípío
de Missão Velha, Escada do Ceará,
numa área de trinta hectare; (30 ha) ,
delimitada por um retângulo que tem
Um vértice a trezentos 'e noventa metros (390 mj , no' rumo' magnético,
'cinqüenta e seis graus sudoeste (560
SW), do ponto de cruzamen,to da es-

EXECUTIVO

brada Santo Inácio-Serra da Mata corri
o riacho' da, Tabaqueírac :e os lados
divergentes do vértice considerado com
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos': quinhentos metros (50ümI
setenta e quatro graus sudeste (74°
SE); seiscentos metros (60ú m) , dezesseis graus nordeste (16° NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da 'autorização de
..pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será.
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.°' Revogam-se -as disposições
em.ccntrárío.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124.° da' Independência e 57.0 da
República.

.ross

LrnHAREs.

Theodureto de Co -ea.oo.

DECRETO N," 19.948 - DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945
Autoriza os cidadãos brasileiros Paulo
Sinna e Fioravante Fiare Greco a
pesquisar caulim e aseocuuios no
município de Santo André, Estado
de São Paulo

O Presidente de República, usando
do. atribuição que lhe confere o art.ígo 74, letra a, da Constibuíçâo, e nos
têrmos do Decreto-lei D.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. LO Ficam autorizados os cidadãos. brasileiros Paulo Sina e Fioravante Fiare Greco a pesquisar caulím e associados -iuma área de cinco
hectares, cinqüenta e um ares e sessenta e oito centtares (5,5168 ha) ,situada nos imóveis Sitio .Pouso Alegre
e Sitio Pouso Aleg, ~ __., Capela, distrito de Ribeirão Pires, município de
Santo André, Estado de São Paulo, e
delimitada por uma linha poligonal
cujos lados, a partir do canto em que
a estrada partícular que "vai para o
sítio Pouso Alegre encontra a Estrada
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Velha de Ouro Fino, têm os seguintes
graus e trinta minutos sudoeste (43°
30' SW); cinqüenta e sete metros e
comprimentos e rumos magnéticos:
quarenta e nove metros e vinte cennoventa e três centímetros (57,93 mi ,
tímetros (49,20 m) , sessenta e quatro
trinta graus e quarenta e cinco migraus sudeste (64° SE); cinqüenta menutos sudoeste (30° 45' SW); sessenta
tros e vinte centímetros (50,20 mj ,
e' oito graus e sete centímetros (68,07
sessenta e cinco g , «us sudeste (65°SE) ;
m) , setenta e um graus e 'trinta e
cinco minutos sudoeste (71°35' SVI!);
sessenta e dois metros e trinta e oito
quarenta e um metros e trinta e oito
centímetros (62,38 mi ; sessenta e oito
centímetros (41,33 m),,' quarenta e
graus sudeste (680 SE); cinqüenta e
quatro graus e quarenta e cinco mium metros e trinta e oito centímetros
nutos sudoeste (44° 45' SW); setenta
(51,38 m) , oitenta e seis graus e trinta
metros e quarenta e cinco centímetros
'minutos nordeste (86° 3D' NE); se<70,45 fi), trinta e três graus sudoeste
tenta, metros e sessenta e cinco centí(33° SW); 'oitenta f:" dois metros e
metros (76,65 m) , oitenta e um graus
e trinta mínutos nordesté (81° 30'NE);
trinta e cinco centímetros (82,35 rrn ,
trinta e seis graus e trinta e seis mivinte e seis metros e vinte e, cinco
nutos sudoeste (36° 36' SV"il); trinta
centímetros (26,25 ui), oitenta graus
e oito metros e treze centímetros
e quarenta e cinco minutos sudeste
(38,13 m) , cinqüenta e dois graus e
(80° 45' SE); quarenta e seis metros
trinta minutos sudoeste (52° 30' SW) :
e vinte e dois centímetros (46,22 m) ,
cinqüenta e nove metros e . quarenta
quinze graus nordeste (15° NE); quae crncovcentãmetros (59,45 m) , sesrenta e um metros e setenta e cinco
centímetros (41,75 mj , dezoito -graus
senta e dois graus sudoeste (62° SW) ;
cinqüenta e três metros e oitenta e
noroeste (18° :N""W"); vinte e sete medois centímetros (53.S') m) , setenta e
. tros e setenta ~ três centímetros
cinco graus e·, quarenta minutos su(27,73 m) , quatorze graus e trinta e
doeste (75° 40' SW).
.cínço minutos noroeste (14° 35' NW):
Art. 2.° Esta autorização é outorquarenta e três metros e oito centímetros (43,08 m) , cinco gr~J,US no- gada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
roeste (5.° NW) dezoito metros e cín- digo de Minas.
Art. 3.° O titulo da autorízacão de
qüenta vcentímetros (18,50 -m) , vinte
pesquisa, que será uma via autêntica
graus e trinta e dois minutos nordêste decreto, pagr.rá a taxa de tredeste (20° 32'NE); cinqüenta e dois
metros e oitenta centímetros (52,SOm); "zentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no hvro próprio da Divisão
quarenta e três graus quarenta e «inca
minutos nordeste (43IJ 45' 'NE); qua- de Fomento da Producão Mineral do
renta e sete metros e trinta e seis ccm- Ministério da Agrtcuttur:i..
tfmetros (47,36 m) , quarenta e três
'Art , 4.° Revogam-se as disposições
graus e cluqüenta minutos nordeste em contrário.
(43° 50' NE); quarenta e oito metros e
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
noventa e três centímetros (48,93 m) , 1945, 124.° (ia Independência 'e 57.° da
quarenta e três graus e trinta e cinco
República. .
'
minutos nordeste (430 35' NE); vinte
.roeé LINlIARES.
e sete metros e três centímetros
(27,03 m) , quarenta e quatro. graus e
Theodureto de Camargo.
trinta e cinco minutos nordeste (440
35' , NE); quarenta e oito metros e
setenta e oito centímetros (48,78 m) , DECRETO N.o 19.949 - DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945
quarenta e cinco graus e quarenta e
cinco minutos nordeste (45° 45' NE);
Autoriza o cidar--' brasileiro Caio da
sessenta e três metros e dois centíSilva Prado a pesquisar argila e
metros <63,02 m) . cinqüenta graus e
associados no municipio de Santana
cinco minutos noroeste "(50° 5' NW);
do Parnaíba, EStado de São Paulo
cinqüenta e cinco metros e cinqüenta
O Presidente da Rer .ríca, usando
centímetros (55,50 m) , quarenta e três
da atribuição que, lhe confere o' artd-

292

ATOS DO PODER EXECUTIVO

go 74, letra a, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei n;~ 1.985, de 29
de janeiro de 1918 (Código de Minas),
. decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Caio da Silva Prado a pesquisar argila e associados em terrenos
situados no lugar denominado Fazenda 'I'amboré, distr.to de Baruert, município de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, numa área de
quarenta hectares (40 ha) , delírmtadà
por um polígono irregular que tem
um vértice a duzentr- e vinte metros
(220 fi), no rumo magnético sessenta
e três graus e trinta. minutos sudeste
(63(> 30' SE), da tôrre número vinte
e quatro (24) -- cento e quinze (115),
ela linha de transmissão da The S.P.T.
Light and Power Company, denomínada Sorocaba - dois (2), e os lados,
a partir do vértíc _ considerado, com
os seguintes comprímentos e rumos
magnéticos: trezentos e trinta metros
(330 m) , oeste (W); trezentos e noventa metros (390 m) , norte (N);
cento e trinta metros (130 m) , oeste
(W); duzentos e trinta metros (239m),
norte (N); cento e trinta metros
(130 m) , leste (E); quatrocentos e
cinco metros (405 m) , dezenove graus
noroeste (19° NVv); quatrocentos e
noventa e cinco metros (495 m) , setenta graus nordc-" - (70 0 _NE); trezentos metros (300 m) , dezessete graus
e trinta minutos sudeste (17° 30' SE);
duzentos e noventa metros (290 m) ,
setenta e dois graus sudoeste (72° SW);
dAllientos metros (200 m), vinte graus
. sudeste (20° SE); cento e vinte e cincu' metros <125 m) , leste (E); seiscentos e dez metros (610 m) , sul (S).
Art. ,2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

e~

Art. 4.° Revogam-se as disposições

cbntrárto.

.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
José

LINHARES.

Theodureto de Camargo.

DECRETO N.O 19.950 - DE 16 .uh;
NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Pedro
Camilo de Miranda a pesquisar
manganês e associados no município
de, Dom Sílnério, Estado de Minas
Gerais

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
térmos do Decrete-lei n.v 1. 985, 'de 29

de janeiro de 1940 (Código de Minas)';
decreta:
Art. 1.0 Fica. autorizado o cidadão
brasileiro Pedro Carnilode Miranda
a pesquisar mangai.ês e associados em
terrenos situados no distrito e município de' Dom Sílvério, Estado de Mínas Gerais, numa áY~l. de cinqüenta
hectares (50 ha) , delimitada por um
retângulo que tem ur.i vértice na ponteda rodovia Don. Silvério-Sem Peixe
sôbre o córrego do Fernando, afluente
do rio do Peixe, e - _ lados divergentes
do vértice considerado com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros <500 rm . setenta graus sudeste <70° SE) ; mil metros (1. 000 m) , vinte graus sudoeste
(20° SW).

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos" têrmos estabelecidos no Código de Minas.

Art. 3.° O título da autorização de.
pesquisa, que será uma via autêntica
Art. 3.° O título da autorização de
dêste decreto, pagará a taxa de quapesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto.. pagará a taxa de quitrocentos cruzeiros rors 400,00). e será
nhentos cruzeiros cors 500,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
de Fomento da Produçâ , Mineral do
Ministério da Agricultura'.
.Ministério da Agricultura.

ATOS, DO" PODER

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário..
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Art. 4.° Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de, Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República_
.rosé LINHARES.

Rio "18' Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.

rneoaureu.

Tlieoâureto

DECRETO N.O 19.951 -

de Camargy

DE 16 DE

NOVEMBR("' DE 1945

Autoriza o' cidadão brasileiro Leonardo Antônio 'Peixeira Leite Sobrinho
a pesquisar calcário, argila, xisto
argiloso e associados no município
de Capão Bonito, Estadv de São
Paulo

O Presidente d aRepública, usando
da atribuçição que lhe confere o artigc 74, letra a, da Constttuiçâó, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 2~
de janeiro de 1940 (Código de Minas ~ ,

«eêreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Leonardo Antônio Teixeira
Leite Sobrinho a pesquisar calcário,
argila, xisto argiloso'? eccocíados numa
área de quinhentos hectares (500 ha.i ,
situada na fazenda Agua Fria, distrito de Guapíara, município de Capâo
Bonito, Estado de São Paulo, e delimitada por um retângulo que tem um
vértice a duzentos e vinte- e seis metros (226 m) , rumo vinte e nove graus
noroeste (29° NW) magnético, da- ex~
tremtdade oeste (W) da fachada norte
(N) da capela do Araçaeíro, e, os
lados que partem dêsse vértice, .com
dois mil e quinhentos metros (2.500m)
e rumo sul (S) magr ético, dois mil
.metros (2.000 m) e rumo leste (E)
magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.° O cítulo da 'autorizaçào de
pesquisa, que será uma. via autêntica
dêste decreto, paga-á a taxa de cinco
mil cruzeiros cora 5.000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão
"de Fomento ih Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

JosÉ

LINHARES.

dI!

comoroe.

DECRETO N,' 19,952 - DE 16 DE
NOVEMBr::) DE 1945
Autoriza a Companhia de Mineração
Serra da Moedr"! S. A, a pesquisar
ferro, manganês, quartzo e associados no' município de ltabiríto, Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, ussndo
da atríbuçiçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do .Decreto-Ie, n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia de Mineração Serra da Moeda
S. A. a pesquisar ferro, .manganês,
quartzo e -asaociaocs em terrenos da
fazenda Rocínha, no local Serra da
Moeda, no distrito e município de
Itabirito, Estado de Minas Gerais.
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada
um triângulo que tem um vértice na bana do
córrego do Lopes, afluente do ribeirão
dos Paulistas ou rio '\ifata Porcos, e
os lados que concorrem nesse vértice
têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumc verdadeiros: três
mf duzentos e quarenta metros
(3.240 m) , setenta graus sudoeste
(70° SW); três mil cento e vinte metros (3.120 m) , vinte e, sete graus
noroeste (27° N\V) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art.. 3.° O título da autorlzaçào de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa, de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
transcrito no livro n":--.rio da Divisão'
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

ATOS DO PODER

Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, '16 de -iovemoro de
'1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

E:X:ECUTIVO

Art. 4.° Revogam-se as. disposições
'
em. contrário.
Rio
Janeiro, 16 de novembro" de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

'

.rose

J oss LINHÂRES.

LINHARES.

Theotluretc de Camargo.

rtveoeureto de Cam':mlo.

DEORETO N.' 19.954 _ DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945'
DEORETO N.' 19.953 - DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945

Autoriza. os cuiasiãoe brasileiros José
Heim Mirandela e Humberto Alves
-Mirasuieui a pesquisar calc,ária e
associados no municipio de Prados,
Estado de Minas Gerais.

Autoriza o cidadão braúleiro Leonardo
Antônio Teixeira Leite Sobrinho a
pesquisar calcário, argila, xisto argiloso .e associados no município de
Capão Bonito. Estado de São Paulo
O Presidente da República', usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c '1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Leonardo Antônio TeiXeira
Leite Sobrinho a pesquisar calcário,
argila, xisto argiloso e associados numa
área de quinhentos hectares (500 ha) ,
situada na fazenda Agua Fria, distrito
de Guapiara; município de Oapão Bonito, Estado de São Paulo, e delimitada por um retângulo que tem um
vértice a duzentos e quarenta metros
(240 m) , rumo doze' graus sudeste
(12° SE) magnético, da confluência
dos córregos do Monjolo e .da Agua
Morna, e os lados que partem dêsse
vértice, com doís mil e quinhentos metros (2.500 rm e rumo' norte '(N)
magnético, dois mil metros e rumo
oeste . (W) magnético.
/

O Presidente da República, us-ando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-Ieí n.c L985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
.

Art. 1.0 Ficam autorizados os cídadâos brasileiros José Heím- Mirandela
e Humberto Al'·~- l\[irandela a pesquisar calcárío e associados em terrenos situados no lugar denominado
Pedreira Gertrudes, na fazenda da Invernada, no distrito emunicipici de
Prados, Estado r' - Minas Gerais, numa
área de vinte e cinco hectares: (25 11a.) ,
dehmítada por um quadrado com quinhentos metros (500 m) de lado, que
ter!": um vértice a quinhentos e noventa e cinco metros (5:'; m , no rumo
magnético trinta e seté graus sudoeste
(37° SW), do quilômetro sessenta
(km 60) da linha da Rêde Mineira
de Viação, nó trecho Prados-Barroso,
e os lados, divergentes do vértice' considerado, com os rumos magnéticos de
trinta graus sudeste (30° SE) e sessenta graus .ruüoeste «(;'}o SW);
Art. 2;° Esta autorização é outorArt . 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cógada nos têrmcs estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
digo de Minas.
Art. -3.0 O título da' autorjaacâo . de
Art. 3.l;) O título da autorizaçã-o de
pesquíea, que será uma via autêntica
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tredêstc decreto, pagará a' taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000.00). e será \ zentos cruzeiros (Cr$ 3úú,Oü), ,e será
transcrito no livro próprio da" Divisão
transcrito no livro próprio da Divisão
de, Fomento da Producâo: Mineral do
de Fomento da Produção Mineral do
Míntstérío da Agricultura.
~inistério da Agricultura.
I

I

ATOS

»o

PODER

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 5'JP da
República,
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go 74, letra a; da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco Gonçalves Loura
Falho a pesquisar. calcário, calcedônia.
Theodureto de Camargo
calcita e 'associados em terrenos do
imóvel Araçás, no distrito e município de Matozinhos, Estado de Minas
DECRETO N.' 19.955 - DE 16 DE
Gc -aís, em duas (2) diferentes áreas,
NOVEMBRO DE 1945
perfazendo um total de quarenta' e
dois rectares (42 ha) , e assim definiSuspende o estado de guerra e dá
das: a primeira (V),), com doze hecta, outras providências
res (12 -ha) , está situada no lugar deO Presidente da República, usando
nominado Samamb ia, e é delimitada
da atribuição que lhe confere o ar-' por um retângulo que tem um vértice
tigq 74 da' Constituição, decreta:
a cento e setenta r: um metros U71m) ,
no rumo magné'<-o oitenta e nove
Art. 1.0 Ficam revogados os Decregraus nordeste ~89° NE), do ponto toe
tos TI.o 10.358, de 31 de agôsto de 1942,
cruzamento da rodovia Araçá-dequí'SíI'Bd
_
_
'
e Íl.o 18.811, de- 6 de junho de 1945;
tibá com a linha -da Estrada de Feros bens dos súditos dos países com os ro Central do Brasil, no. trecho Sete
quais o BrasJl esteve em guerra conLagoas-Belo Horizonte, e os lados que
tinuam, porém, sujeitos às restrições divergem do vértice considerado têm,
decorrentes de leis ,e decretos em via partir dêle, os seguintes comprigor.
mentos e rumos magnéticos: .trezenArt. 2.° zste Decreto entra em vitos metros (300 m) , quarenta e cinco
gor na data de sua publicação.
graus sudeste (45° SE); quatrocentos
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
metros (4{)O m) , quarenta e cinco
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
graus sudoeste (45° SW); a segunda
República.
(2 :1'), com trinta hectares (3{) haj ,
está situada no lugar denominado
JosÉ LINHf!.RES.
Olhos Dágua e é delimitada por um
A. de Sampaio Doria,
retângulo que tem um vértice a duJorge Dodsworth Martins.
zentos e oitenta e quatro metros
P. Góes Monteiro.
(284 mj , no rv no magnético sessenta
P. Leão Velloso.
e três graus nordeste (63Ó NE), do
J. Pires do Rio.
marco quilométrico seiscentos e sesMauricio-Joppert da Silva.
senta e três rkm 663), da linha da
Theodureto de Camargo.
Estrada de Ferro Central do Brasil,
Raul Leitão da Cunha.
no trecho Belo Hortzonte-Se-c Lagoas,
R. Carneiro' de Mendonça.
e os lados divergentes do vértice conArman'do F. Tl'ompowsky.
siderado têm: quinhentos metros
(500 m) , rumo sessenta e sete graus
nordeste (67° NE) magnético e seíscertos metros (600 m) , rumo vinte e
DECRETO N.O 19.956 - DE 16 DE
três graus sudeste (23 0 SE) magnético,
NOVEMBRO DE 1945
Art.. 2.° Esta autorização é outorAutoriza 6 cidadão brasileiro Francisco
gada nos têrmcs estabelecidos no CÕ~
Gon.calves Loura Filho a pesquisar
digo de Minas.
calcério, calcedônia, calcita e asArt. 3.° O titulo da autorização de
sociados no município de M otozipesquisa, que será uma via autêntica
nhos, Estado de Minas Gerais
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e vinte cruzeiros (Cr$ 420,00)
O Presidente' c República, usando
e s-erá transcrito no livro próprio da
da atribuição que lhe confere o artdJosà

L1NH'ARES.
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Divisão de Fomento da Produção. Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0' Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
JosÉ LlJ."'l"HARES.
Theodureto de Camargo.

Art. 3.0 O título da autorlsacêo.ue
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste vdecretc, pagará a taxa de tree-i-tos cruzeiros rors 300,00), e será
transcrito. no livro' próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as díspostções
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro\ de
1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.

DECRETO N." 19.957 - DE 16 DE
NOVEl\ff..BRO DE 1945
Autoriza
Eulália
quisar
nícípio

o cidadela brasileiro José
de Matos Pimenta a pesargila e associados no mu~
e Estado de _São Paulo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29
de janeir-o de tr ~J (Código de Mínas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Eulália de Matos Pimenta a pesquisar argila e associados
numa área de cinco hectares e -dezasseis ares (5,16 ha) , situada' no sítio
dos Marianos, distrito, município e Estudo de São Paulo, e delimitada por
um quadrilátero que tem um vértice a
cento e trinta e nove metros C139m) ,
"rumo quarenta e nove graus e trinta
minutos nordeste (490 30' NE), do quilômetro quatrocentos e setenta e cinco
mais oitocentos e sessenta e seis metros (km 475 + 866 m) da Estrada
de Ferro Central do Brasil. e os lados,
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: duzentos
e noçe metros (209 m) , setenta E:) quatro graus e trinta minutos nordeste
(740 30' NE); trezentos e cinqüenta
e seis metros (356 m) , cinqüenta e
nove sraus e trinta' minutos noroeste
(590 30' NW); cento e cinqüenta e
quatro metros (154 m) , trinta graus
e trinta minutos sudoeste (300 30'
SW); duzentos e quatorze metros
(214 m) , cinqüenta e nove graus sudeste (590 SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmós estabelecidos' no C6digo de Minas.

.rosé

LINHARES.

Theodureto de Camorco.

DECRETO N.' 19.958 - DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão
Freire de Carvalho
nita e associados
Vitória, Estado do

brasileiro Heitor
a pesquisar ilmeno municipio de
EspJrito Santo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo -74, .letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Heitor Freire de Carvalho
a pesquisar ilmenita e associados numa
área de nove hectares e trinta e seis
ares (9,36 ha) , situada no lugar denominado Ponta da Fruta, distrito
do Espírito Santo da Vitória, município de Yitória, Estado do Espírito Santo, e delimitada por uma
linha poligonal, que tem um vértice a novecentos 'metros (900 fi),
rumo quarenta e quatro graus sudoeste, (440 SW), da foz do córrego Ribeiro Salgado no Oceano Atlântico,
e os lados, a, partir dêsse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos:
duzentos e dez metros (210 m) , norte
(N), quatrocentos e setenta metros
(470 m) , sessenta e um graus sudoeste
(610 SW), o talvegue do córrego Doce
numa extensão de cento e sessenta
metros (160 m) , noventa metros
(90 m) e trinta e quatro graus sudoeste (340 SW); quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) , e pela Ilnha .
,<
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da preamar média para oeste (W),
vinte metros (20 m) e norte (N).
Art. 2,° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de treser-tos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão
.de Pomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1945" 124.° da Independência e 57.° da
República.
JOSÉ

LINHARES.

Theodureto de Camargo.

DECRETO N.' 19.959 - DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo dos Santos Patury a pesquisar conchas calcárias e associados
no municipio de Salvador, Estado
da Bahia
O Presidente da República, usando
da atribuição qu- lhe confere o arti-

go 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Oódígo de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Raimundo dos Santos Patury a pesquisar -cnchas calcárias e
associados em terrenos situados na
bahia de Todos -os Santos, distrito
e município de Salvador, Estado da
Bahia, numa área de quatrocentos
hectares (400 ha) assim definida:
área com quatro mil metros (4.000m)
de comprimento contados sõbre o contôrno da costa, na direção norte (N).
a partir de ~._.1 ponto situado à distância de seiscentos metros (60Ú rm
medidos também sôbre aquêle contôrno e na direção norte (N), a parti!
da canto norte (N) da fgreja de Nosse Senhora das Candeias. A área tem
mil metros (1. 000 m) de largura total
medida sôbre a normal ao contôrno
I,

da praia, compreendendo uma faixa.
terrestre com cento e cinqüenta metros (150 m) na ilha de Maré, a contar da linha de preamar média, e uma
faixa sob o mar com oitocentos e cinqüenta metros (850 m) , abrangendo
os trechos designados por Praia do
Majór, Pontas do Mangue e da Coroa, Cruz e Praia dos Martelos.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil cruzeiros (01'$4.000,00), e será.
transcrito no livro próprio. da Divisão
de Fomento da Produção Minerald:)
Ministério da. Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.

.ross

LINHARES.

Theodureto de Camargo.

DECRETO N.' 19.960 -

16 DE

NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0 alínea n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe C da carreira de Servente, do Quadro X - Parte Suplementar - do Ministério da Viação
e Obras Públicas, vago em virtude da
aposentadoria de Manuel da Silva Nobre, ficando sem aplicação a dotação
correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124.Q . d a Independêncía -e 57.° da
República.
JOSÉLINHARES.

Mauricio Joppert da Silva.

ATOS
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DECRETO N.' 19.961 - DE 16
NOVEMBRO DE 1945

DECRETO N.O 19.963 - DE 16 DE
NOVE1\1BRO DE 1945
Suprime cargos extintos

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o .artdgo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0 alínea rz, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1)
cargo da classe E da carreira de Maquinista de estrada de ferro, do Quadro IX - Parte suplementar - do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da aposentadoria
de Gustavo pias da Silva, ficando sem
aplicação a cotecão ' correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
.em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
'

República.
JosÉ

LINHARES.

Mauricio J oppert da. Silva.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos

têrmos do artigo 1.0 alínea n, do Decreto-Iéí n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos quatro
cargos da cresse D da carreira
de Agente de estrada de' ferro; do
Quadro VII - Parte Suplementar do Ministério da. Viação e Obras PÚblicas, vagos em, virtude da aposentadoria de Angelo Gonçalves de Araújo e da promoção de Durvalino 'Moreira França, Luís Alvarenga e Tan'credo Noronha, ficando sem aplícaçãc
a dotação. correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da.
República.
(4)

.rose

LINHARES.

Mauricio·Joppert da Silva.

DECRETO N.' 19.962 - DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945

DECRETO N.' 19.964 ~ DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0 alínea n" do Decreto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1)
Cargo da classe D da carreira de Condutor de trem, do Quadro VII . Parte Suplementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vago em
virtude da promoção de Miguel Anastácio, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124.° da Independência e .57.° da
República.
.

o

.Josú

LINHA~ES.

Mauricio Joppert da Silva.

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o artigo 74, 'letra a, da Constituição, e n06
têrmos do artigo 1.0 alínéa n, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1541, _decreta:
, Art. 1.0 Fica suprimido um (1)
cargo da classe D da carreira de Condutor ,de trem, do .Quadro vrn Parte' Suplementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vago em
virtude da· exoneração de Luis Mendes de Morais, ficando sem aplicação
a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

.rose

LINHARES.

Mauricio -Joppert da

susa.

ATOS

DO

PODER

DECRETO N.O 19.965 - DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos

têrmos do artigo 1.0 alínea n, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe C - da carreira de
Maquinista de estrada de ,ferro, do
Quadro VIII - Parte Suplementar do Mlnístérío da Viação e Obras PÚblicas, vagos _em virtude da exoneração de Amaro da Silva e José Pereira de Castro, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art; 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1945, 124:.° da Independência e 57.° da
República.
JosÉ LINHARES.
Mauricio Joppert da Silva.

DEDR.E'I'O N.' 19.966, DE 19 DE ~1O
VEMBRO DE 1945
Revoga o Decreto n.o 19.110, de 5 de
julho de 194'5, e dá outras providên...,

cães:

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74 da Constituição, e
'

Considerando que, pelo Decreto número 19.110, de 5 de julho de ,1945, foi
declarada perempta a concessão outorgada à Rádi-o Sociedade Farroupilha
Limitada para exploração do serviço
de radiodifusão;
considerando que o aludido ato é
válido por que obedeceu à' legislação
em vigor e ao contrato;
Conslderando, porém: que a referfda
Companhia cumpriu as exigências Iegais e é idônea para obter prorrogação;

Considerando, entretanto, que deCOITerSim alguns meses a contar da perempção,
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Decreta:

°

Artigo único .,....- Fica revogado Decreto n.v 19.110, de 5 de julho de 1945,
e assegurada à Rádio Sociedade Farroupilha Limitada a exploração do .ser..;
viço, depois de satisfeitas as exigências legais, e nos têrmos do contrato.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° 'da
República .
JOSÉ UNHARES.

Mauricio Joppert da Silva.

DECRETO N.? 19.967 ~ DE '19 DE
NOVEMBRO DE· 1945
Altera o Regulamento dos Tiros de
Guerra, aprotxuio por Decreto nú.mero 19.694, de 1 de outubro de 1945.

,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ao artigo 1.0 do Regulamento dos Tiros de Guerra, aprovado
por Decreto. n.c 19.694, de 1 de outubro de 1945, fica acrescentado o seguinte parágrafo:
"Parágrafo' único. Nas localidades
onde existir Guarnição Federal, não
funcionarão Tiros de Guerra".
Art. 2.° O Capítulo' X ~ "Atribuições do Presidente" do Regulamento
a que se refere o artigo 1.0 passa ri
ter o seguinte título: "Atribuições do
Diretor" .
Art. 3.° O presente Decreto entra
em vigor .na data de sua publicação,
revogadasas disposições' em. contrário.
Rio. de . Janeiro, 19 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
.Josá LINHARES.

P. Góis Monteiro.
DECRETO NY 19. 968 ~ DE 19 DE
NOVEMBRO DE 1945
Altera disposição contida no art. 2.°,
do Decreto n.o 18.041, de 12 de março de 1945.

O Presidente da República, usando
da' atribuição que lhe, contere o arü-
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Constituição, de-

ereta:
Art. 1.0. O artigo 2.° do Decreto nu-

mero 18.041, de 12 de março de 1945,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2.° A despesa resultante
dessa desapropriação correrá à
conta dos recursos de que trata o
Decreto-lei n.? 7.658-A,. de 21 de
junho de 1945".

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da

República.
JosÉ LINHARES.

Armando F.

Trdmpowslty.

DECRETO N.o 19.969 -'- DE 19 DE
NOVEMBRO DE 1945
Declara de utilidade pública, para desapTOpriação~ imóveis necessários à
ampliação da Base Aérea de Belém,
Estado do Pará
.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

go 74, letra a, da Constituição, e de
acôrdo com o art. 6.°, combinado
com o art. 5.°, letras a, b e n, do Decreto-lei n.v 3.365 de 21 de junho de
1941, decreta:
Art. 1.0 São declarados de utilidade
pública, para desapropriação, os terrenas, inclusive benfeitorias nêles
existentes, situados nas vizinhanças da
Base' Aérea de Belém, compreendidos
entre a Avenida Dr . Freitas, Travessa·
Itororô, Avenida Duque de Caxias e
Avenida Marquês de Herval (quadras
26, 27, 28,29, 39, 40, 41 e 42), com
a área total de 462.867,05 metros quadrados, pertencentes a Rosa Vicêncta
Ribeiro de Sousa Campos e outros ou
a. seus herdeiros, ou sucessores, nem
como os terrenos, inclusive benfettorias nêles existentes, si tuados na Aven1da Vito Franco, vizinhos à Base
Aérea, e pertencentes a João da Costa
Matias, Antônio Gomes Ribeiro e outros ou a seus herdeírna ou sucessores,
com a área total de 44.304,47 metros

quadrados, tudo conforme consta do
processo protocolado na Diretoria de
Obras do Ministério da Aeronáutica
sob o número 3.324-45 .no 'qual se encontram as respectivas plantas e deecrições.
Art. 2.° Destinam-se êsses imóveis
à ampliação' da Base Aérea de Belém.
Art. 3.° Fica O Ministério da Aerc
náutica autorizado a efetivar a desapropriação respectiva, na forma do
art. 10, do Decreto-lei n.o 3.365,de
21 de junho de 1941.
Art. 4.0 A despesa resultante correrá à conta dos recursos próprios distribuídos ao Ministério da Aeronáutica.
Art. 5.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua. publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de
1945, 124.° .da Independência e 57.° da
República.
Josâ LINHARES.
Armando F. Trompowsky.
u

DECRETO N.O 19.970 - DE 19 DE
. NOVEMBRO DE 1945
Altera disposição contida no art. 1.Q
do Decreto nY 14.429, de 31 de dezembro de 1943.
.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, c
atendendo às razões apresentadas pelo
Ministro de Estado dos Negócios da
Aeronáutica, decreta:
Art. 1,0 O art. 1.0 do Decreto número 14.429, de 31 de dezembro de
1943, passa a vigorar com a seguinte
redação:
'-'Art. 1.0 São declarados de utilidade pública, para desapropriaçêo, os terrenos inclusive benfeítortas neles existentes, situados em
São Luis, Estado do Maranhão,
pertencentes à Prefeitura Municipal de S. Luís (2.659.782,1883 m2),
ao Aprendizado Agrícola do Estado do Maranhão, (200.972,8135 mãj ,
ao Sr. Antônio Chaves
.
0.737.686,2147 mai . e ao Sr. Osveioo Nunes Freire (1.718.267,0201
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m2)ou a seus herdeiros ou sucessores, com a área total de,....
6.316.708,2366 metros quadrados.
tudo conforme consta do processo
protocolado sob o TI.O 3.697-45 na
Diretoria de' Obras do Ministério
da Aeronáutica, no qual se encontra a planta respectiva (número
105-S0.1), que vai assinada pelo
Diretor 'de Obras dêsse Ministério" .

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

aoss

LINHARES.

Armando F. Trompowsky.

Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, "que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de mil
e quinhentos cruzeiros (Cr$ 1.500,00) e
será transcrito no hvro próprio do
Conselho Nacíonal dó Petróleo.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de
1945,,124.° da Independência e 57.° da
República.
.rosé LrnHARES.

A. de Sampaio Daria.

DECRETO N.' 19.972 - DE 19 DE
NOVEMBRO DE 1945
Altera a lotação numérica do Ministério da Agricultura

DECRETO N.o 19.971 -

DE 19 DE

NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasilrÚm Antônio
de Barros Mota a pesquisar iazidas
de rochas betuminosas e piro-betuminosas - classe IX - no munici...
pio 'de ttcpeoa Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artágo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio de Barros Mata a
pesquisar, jazidas de rochas betumínosas e píro-betumlnosas - classe IX
- numa área de trezentos hectares
(300 ha) , situada, no distrito e município de Itapeva, Estado de São Paulo,
e delimitada por um retângulo que
tem um vértice a mil e quinhentos:
metros (1.500mj , rumo' norte (N)
magnético, de um ponto situado a oíto centos metros (800m) , rumo magnético oeste (iN), da ponte existente
na estrada de Itapeva para Itaberá
sôbre o rio Taquarlguaçu e os lados,
que partem dêsee vértice, com três mil
metros (3.000 m) , rumo sul (S) mágnético e mil metros (L 000m) , rumo
leste (E) magnético.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas.

O Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, -da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Passa a lotação numéríca
das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do
Ministério da Agricultura a vigorar
com as seguintes alterações:
na carreira de Escriturário:
transfere-se um cargo da lotação permanente do 1.0 Distrito da
Divisão .de Aguas, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, em
São Paulo, para a Agência do Serviço
de Economia Rural no mesmo Estado;
b) transfere-se um cargo da lotação permanente do Serviço de Adminlstração, do C.N.E.P.A., .paravo
Pôsto de Análise de Vinho de Nova
Iguaçu, do Instituto de Fermentação,
do mesmo Centro;
II - na carreira de Oficial Administrativo:
a) transferem-se dois cargos da lotação permanente da Divisão do Orçamento, do Departamento de Admi/nístração, para 6 Serviço de Documentação;
.
b) transferem-se seis cargos da lotação permanented.a Divisão do Pessoal, do Departamento de' Administração, respectivamente, um para a Inspetoria Regional, em São Paulo, da
I a)
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Divisão de inspeção de Produtos de
Origem Animal, do Departamento Nacional da Produção Animal; Um para
o 1.0 Distr~to da Divisão de Águas,

(São Paulo), do Departamento Nacional. da Produção Mineral; um para
a Inspetoria em Belo Horizonte (Minas Gerais) da Divisão de Defesa Sanitária Animal do Departamento Nacional da Produção Animal; e três
para o Serviço de Administração do
Centro Nacional de Ensino e PesquiSUB Agronômicas;

c) transfere-se- um cargo da lotação
permanente do Serviço de Oomunícações e um da Divisão do Material, do
Departamento de Administração, para
o Serviço de Admíntstraçâo, do Centro
Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas;
In - na carreira de Inspetor de
'Produtos de Origem Animal, transfere-se um cargo da lotação suplementar da Inspetoria Regional em São
Paulo, da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal,' para' a Diretoria da referida Divisão, do Departamento Nacional da Produção Animal.
IV - Na' carreira de Veterinário
Sanitarista;
a) "transfere-se um cargo .da lotação permanente da Inspetoria Regional em Florianópolis, Santa Catarina,
para a Inspetoria Regional em São
Paulo, ambas da Divisão de Defesa
Sanitária Animal, do 'Departamento
Nacional, da Produção Animal.
b) transfere-se um cargo da lotação
permanente da Inspetoria Regional
em Salvador, Bahia, para a Inspetoria' Regional em Belo Horizonte, Minas Gerais, ambas da, Divisão de Defesa Sanitária Animal, do Departamento Nacional da Produção Anima1.
Art. 2.° :E:ste decreto entrará em
vIgor na data da sua publicação.

Art. 3.° Revogam-se as disposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de.
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
JOSÉ LINHAnES.

Theodureto de Camargo.

DECRETO N.o 19.973 -

DE 19 DE
NOVEMBRO DE 1945

Cria junções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto Nacional de Tecnologia, do Ministério do Trabalho. Indústria e
Comércio.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
'
Art. o 1.0 Fica alterada, conforme
a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto Nacional de Tecn~
logta. do Ministério do "rraoalho.. Indústria e 'Comércio.
Art. 2. o A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na Importâncía anual de ors 44.400,,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos
cruzeiros) > correrá à conta da Verba.
1 - Pessoal, Consignação II .....:.. Pessoal Extranumerário, Subconsignaçãc
05 - Mensalistas, Anexo n . 21; Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, do Orçamento Geral da República para 1945.,
Art. 3. o :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 19 de novembro
de 1945, 124. o da Independência e
57. o da República.
.rosé LrNHARES.
R. Carneiro de Mendonça.
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O Presidente da República, usando

"de 1941, e 11.°,12.10.0, de 25 de março
de 1943, referentes à 'Júventude Brasileira.
Art. 2.° :!tste decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Rio de Janeiro, 20. de novembro de
1945, 124.° da, Independência e 57.) da
República.

DECRETO N.7 19.974 - DE ,19 DE
NOVEMBRO DE 1945
Altera a totaçóc numérica do Minis,.

tério da Guerra

Art. 1. 0 A lotação numérica das repartições atendidas peloa Quadros
Permanente e Suplementar' do Ministério da Guerra, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
I - Inclui-se, na lotação permanente do Supremo Tribunal Militar,
um cargo isolado, de provimento em
comissão, de Diretor da Secretaria;
,lI. - Transfere-se da lotação permanente para a lotação suplementar,
do Supremo Tribunal Militar. um
cargo isolado, de provimento efetivo,
de Subsecretário;

IH ---.:. Com as alterações dos itens
anteriores, passa, a lotação numérica
das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do
Ministério a figurar com um total de
4 995 cargos, sendo 2~925 na lotação
permanente e 2.070 na lotação suplementar.
Art. 3.° 1l.:ste Decreto vigorará a
partir de 15 de novembro de 1945.
Art. 4 ..° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de novembro
de 1945, 124.° da. Independência e
57. ° da República.

aose

LlNHARES.

P. Góes Monteiro.
DECRETO N.O 19.975 - DE 20 DE
NOVElVIBRO DE 1940
Revoga os Decretos n.o 7.807, de 5 de
setembro de 1941, e n.o .12.ioo, de 25
de março de 1943.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, deereta:
Art, 1.0 Ficam revogados os Decretos 11.° 7".8G7, de 5 de setembro

JOSÉ LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.

DECRETO N.o 19.976 .; DE 20 DE
NOVElVIBRO DE 1940
Altera disposições do Decreto número 14:373, de 28 de dezembro de
194-3, relativas ao regulamento ela es, trutura do curso, comercial básico.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Os artigos e parágrafos do
Decreto n.? 14.373, de 28' de dezembro
de 1943, abaixo indicados, passam a
ter a seguinte redação:
"Art. 2.° As disciplinas de cuttura técnica do curso comercial
básico- são as .seguíntes:
1. Caligrafia.
2. Desenho.'
3. Dactálografla.

4. Estenografia,
5. Prática de escritório -

escrituração mercantil."
"Art. 3.° As disciplinas do -curso comercial básico terão a segulnte seriação:
Primeira série: 1) Português. 2~
Francês. 3) Matemática. 4) Geografia geral. 5) História geral. 6)
Desenho.
Segunda série: 1) Português. 2)
Francês. 3) Inglês. 4) Matemãt.ica
. 5) Geografia geral. 6) Histórta geral. 7) Caligrafia.
Terceira série: 1) Português. 2)
Francês. 3) Inglês. 4) Matemátí -a.
5) Geografia do' Brasil. 6) História do Brasil. 7) Dactílogratfa.
Quarta série: 1) Português. 2)
Francês. 3) Inglês. 4) Matemánca.
5) Ciências naturais. 6) Esteno-
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grafia.· 7) Prática de escritório
escrituração mercantil.
Parágrafo único. Na quarta .sérte do curso comercial básico será
ministrado aos alunos' de sexo fe-"
míníno o ensino de mais uma disciplina de cultura geral: "economia doméstica", na qual a hablütaçâo se fará por freqüência e
a-proveitamento, nos exercícios 8S~
colares respectivos."
Art. 2.° ltste Decreto entrará em
vigor a partir de 1 de janeiro de 1946,
revogadas as disposições em centrário.
Rio de Janeiro, 20 .de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

JosÉ

LINHARES.

Ra'ul Leitão da Cunha,

DEORETO N.' 19.977 NOVEMBRO DE

DE 20, DE
1945

Altera a lotação numérica e nominal
do MinistÚio da Justiça ~ Negócios Interiores.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o. artigo 74, letra a, da Constdtutção e
tendo em vista o Decreto-lei n.> 8.187,
de 19 de novembro de 1945, decreta:
ereta:
Art. 1.0 Ficam introduzidas as se·
guintes alterações na lotação numérica das repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar
e pelo Quadro da Justiça, 'do Ministério da Justiça e Negócios Interiores:
I - na relação das repartições, suprime-se o Tribunal de. Segurança
!'f acionei:
II - são excluídos, na lotação permanente do Tribunal de Segurança
Nacional, 5 cargos de Juiz, 6 de Procurador, e 1 de Advogado, todos ísolados, de provimento em comissão e
9 da carreira de Escrivão;
IH - são transferidos, no Tribunal
de Segurança Nacional para o Supremo Tribunal Federal, 3 cargos de rotação permanente' da carreira de Oficial Administrativo e um de lotação
Cal. de Leis -

VaI. -

VIII

suplementar' da carreira de Servente;
IV - são transferidos, do Tribunal
de Segurança Nacional para o Tribunal de Apelação do Distrito ;P'ederal, 3 cargos de lotação permanen-'
te da carreira de Oficial Admtnístrativo;
V - são incluídos,. na lotação permanente do' Departamento Federal de
Segurança Pública, 8 cargos da carreira de Escrivão de Polícia.
Art. 2. ° A lotação nominal das
carreiras de Oficial Administrativo e
Servente do Quadro da Justiça e da
carreira de 'Escrivão de Polícia do
Quadro Permanente fica alterada,
com o acréscimo dos nomes constantes da relação "anexa.
Are. 3.° 1J:ste Decreto entra em VIga! na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de novembro
de 1.945; 124.° da Independência e
57. o da República.
JosÉ
A

LINHARES.

íe Sampaio D6ria.

DECRETO N.' 19.978 - DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1945
Cria a Tàbela Numérica de Pessoal
Mensalista do Estabelecimento de
.Iâateriai de Intendência do' Rio, dO
Ministério da Guerra.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar..
tigo 74, letra a, da Constituição, de.
ereta:
Art. 1.0" Fica criada a Tabela Numérica de Pessoal Mensalista do Estabelecimento de Material de Intendência do Rio, da Subdiretoria de
Subsistência 'do Exército, da Diretoria
de Intendência do Exército, do Míntstério da Guerra, edro uma função de
Enfermeiro, referência VIII.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste Decreto .ne importância de Cr$ 7.200,00 <sete mil e duzentos cruzeiros) anuaís, .correrá à
conta das rendas do referido EstabeiF .20
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lecímento, de acôrdo como art. 1 °
do Decreto-lei n.c 3.490, de 12 de
agõsto de 1941.
Art. 3.° :Éste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação.
'Rio de Janeiro, em 21 de novembro
de 1945, 124.° da Independência e
57.°, da República.
.

.rosé

líiNHARES.

éanrobert Pereira da Costa.

mero Soares Baunilha, Salatiel José
de Farias, Sebastião Félix de Oliveira,
Severino Dé 'de -Carvalho, Severino
Grangeíro Coelho, 'I'eodomíro Siqueira
Machado e Vandir Rodrigues Pinto,
ficando sem aplicação a dotação correspondente. ~
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
-Ric de Janeiro, em 21 de novembro
de 1945, 124.° da Independência e
57,° da República.
Josú LINHARES.

Mauricio J oppçrt da Silva.

DECRETO N.' 19.979 - DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
termos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195,' de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos quarenta

e quatro (44) cargos da classe C da
carreira de Carteiro, do Quadro III Parte .Buplementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vagos em
virtude da promoção de Adatcerto
José Coelho, Adelermo José Ramos dos
Santos, Alberto do Espírito Santo, Alberto. Nascimento dos Santos, Angelo
Euzébio, Angelo 'Pornícola, Antônio
Cirilo Braz, Aristeu de Carvalho Mira,
Aristides Ferreira da Silva Perdigão,
Armindo Meireles Baronto, Artur
Gonçalves, Benedito Rodrigues Garcia,
Carlos Pereira de Morais; Carlos Salustiano Pereira, Constantino Santos,
Geraldo de' Oliveira, Gerson Ernestino
de Sousa, João Alcebíades Marques,
Joaquim Costa, José Olmiro da Silva,
José de Azevedo Ferreira, José da
Costa Filho, José Isalino Ferreira
Neto, Levi Câmara Scala, Luís Fon~
seca, Lírio de Faria, Manuel Augusto
da Silva, Manuel Gabriel Miranda,
Otacflio Nunes de Sousa, Osvaldo
Santana, Paulíno Luís de Melo, Paulo
Jorge, Pedro Afonso de Abreu Chagas,
Pedro Paulo dos Santos, Pedro Toscano Pinto, Raimundo Dias Marques,
Raimundo Ferreira dos Santos, Ro-

DECRETO N.' 19.980
DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,e
nos têrmos do artigo 1. 0, alínea n,
do Decreto-lei n.» 3.195, de 14 de
de abril de 1941, decreta:
Art. 1. ° Ficam suprimidos vinte e
um (21) cargos da classe G da carreira de Postalísta-auxiliar (Decretolei n. ° 145,- de 1937), do Quadro In
- Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vagos em virtude de aposentadoria de
Augusto Pessoa dos. Santos e da nomeação para outro cargo, de Agnelo
Alves da Silva, Agnelo da Paixão e
Silva, Alberto Gabriel da Silva, Alcides Leite, Anésio Afonso de Oliveira, Antônio Vertdíano, Armando
Hígmo de Miranda, Cícero Rodrigues
Vieira, Clotário Ríbelro de Camargo,
Dácia Rudge Ramos Parada, Deusdedit Granja. dos Santos, Eurfpedes
Fonseca, Hilário Antônio Alves, Joaquim Oesárío Leite, Joaquim de Freitas Chaves, José Guilherme Monte
Filho, José Vítor dos Passos, Manuel
Bulcão de Andrade, Milton Mourão
dos Santos e Rivaldo de Matos Moreira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
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Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
-"
em 'contrário.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de
1945; 124.o da Independência e 57. o
da República.
JOSÉ LINHARES.

Maurício J oppert da Silva.

DECRETO N.' 19.981 - DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar ..
tíge 74, letra a, da Constituição, e
nos têrmos do artigo- 1. o, alínea n,
do Decreto-lei n.s 3.195, de 14 de
de abril de 1941, decreta:
Art. 1. o Ficam suprimidos, quatorze (14) cargos da classe G da earreira de Escriturário (Decreto-lei número 145, de 1937), do Quadro ,IH
--:. Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em- virtude da aposentadoria' de
Valfrido de Sousa Lima e da nomeação para outro càrgo de Agostinho
Luna de Castro Nunes; Alaíde Vera
Baltasar da Silveira, Augusto Dunstano de Brito, Clóvis Peixoto Jardim,
mrnant Tunâe, Heitor Ribeiro da Silva, Ivo Martins Gomes, Maria Destri,
Maria de Lourdes Noronha Nascimento Silva, Orlando Dias Varejão;
Plínio Paulino- da Silva Pires,Raul
Dorat Lessa e Rosalina de Castro
Figueiredo, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta Corrente do mesmo Quadro do
referido Minlstérío ,
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de
1945; 124.o da Independência e 57. o
da República.
JOSÉ LINHARES ~

Maurício Joppert da Silva.
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DECRETO N.' 19.982 - DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime car'(jos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 74,-Ietra a, da Constituição, e nos
têrmos do art.' 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 picam suprimidos quarenta
é sete (47) cargos da classe .c da
carreira de Carteiro, do Quadro IH Parte Suplementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vagos em
virtude da aposentadoria de Atanásio
Vieira da Rosa, José Coutinho Garcia
e Paulo Graner, da, exoneração de An..
tônío Guersonl, Mílton Sardellí Barbosa e Osório Miguel de Farias, do
falecimento de Emiliano Cunha e Sinval Leite Seára, da nomeação para
outro cargo de José Narciso .oosta e
da promoção de Alcides Eustáchío da
Silva Filho, Antenor Moreira César,
- Antônio Delgado' Rodrigues, Antônio
Leite da Silva, Antônio Lisboa Machado, Aristides Eduardo. de Vasconcelos,
Arlindo Aguleiras, ~ Brondíslo André.
dos Santos, Carlos Nunes, Oarmíndc
Ferreira Justiniano, Egídio de' Lucena, Enéias de Freitas Noronha, Esmeraldino Borges, Eutacides Alves Viei ..
ra, Francisco Vicente Ferreira, Gastão
de Sousa Osório, Herádio Cícero Telxeíra, Hercílio Silveira de Sousa Júnior, Hiram Ramos de Castro, Jesus
Pereira Duarte, João José de Castro,
João José dos Reis, João Timóteo Siqueira, Joaquim - de Barros, Joaquim
Correia Lima, Jorge Epaminondas da
Rocha, José Amorhn de Andrade, José
Calazans de Aguiar, José de Campos
Dantas, José Nunes 'Ribeiro, José aítônio de Albuquerque, Leríonço Vargas, Luciano 'I'omaz de Carvalho,
Mauro Machado de Campos, Nélson de
Morais Lima, Orlando Ramos de Freitas, Plácido dos Santos Magalhães e
'I'uríbíc Gonçalves Neto, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.

ATOS DO PODER EXECUTIVO,

308

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, ~1 de novembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.a da
República.
J os;': LINHARES.
Mauricio Joppe,rt da Silva.
DECRETO N." 19.983 - DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe R-da carreira de Observador Meteorológico, do Quadro Suplementar do Ministério da Agrieultura, vagos em virtude da apósentadoría
de Euclides Ferraz Viana e da exoneração de Antenor Gomes da Silva,
devendo a -dotação correspondente ser'
levada a crédito da Conta Corrente do
Quadro Permanente do mesmo Minis-

térío.

Art. _2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de _Janeiro, 21 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
.toss LINHARES.
Theodureto de Camorço.

DECRETO N." 19.984 - DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1945
Dispõe sôbre a forma de promoção
dos funcionários públicos civis da
União.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As promoções dos funcionários públicos civis da União, obedecidas as demais prescrições do respectivo Regulamento, serão efetuadas mediante decreto coletivo para cada
quadro.
1.0 O decreto será lavrado pelo órgão de pessoal, depois de escolhidos
ê

pelo Presidente da República oa.funcíonários que devam ser promovidos
por merecimento.
§ 2.° Publicado o decreto coletivo, o
órgão de pessoal fará o devido registro' no assentamento individual do
funcionário promovido e anotará a
promoção no último decreto de provimento do funcionário na carreira
respectiva.
Art. _2.° neto Decreto entrará em
vigor na data de. sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se" as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de
1945,. 124.° da Independência e 57.0 da
Republíca..
.rosé LINHARES.
A. de Sampaio Daria.
Jorge Dodsworth Martins.
Canrobert Pereira da Costa.
P. Leão vezoso.
J. Pires do Rio.
Mauricio Joppert da Silva.
Theosiureto de Camargo.
Raul Leitão da Cunha.
R. Carneiro de Mendonça.
Armando F. Trompowslcy.

DECRETO N." 19.985 - DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1945
Altera dispositivos do Decreto n.o 6.223
de 4 de setembro de 1940

O Presidente de República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As alíneas d e e do inciso
1.0, item I, do art. 1.0 do Decreto número "6.223, de 4 de setembro de 1940,
passam a vigorar com a seguinte redação:
. "d) essa autoridade emitirá parecere encaminhará o processo
ao Ministro de Estado, que o decidirá;
e) se o pedido fór deferldc, o
serviço de pessoal lavrará o ato a
ser assinado pelo Ministro de Estado;''
Art. 2.~·As alineas e e f do inciso V>,
item II, do art." 1.0 do Decreto número 6.223, citado, passam a 'vigorar
com a seguinte redação:
e) essa autoridade emitirá parecer e encanunhará o processo ao

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Ministre de Estado, 'que o decidírá.;'

.

j) se a proposta fôr aprovada,
o serviço do pessoal lavrará o ato
.a ser 'assinado pelo Ministro de
Estado;"
Art. 3.° O art. 2.° do Decreto número 6.223, citado, 'passa a ter a se~
guinte redação:
"Art. 2.° As remoções a pedido
ou er-ottícto, no interêsse da administração; serão feitas:
a) de uma para outra repartição
ou serviço do mesmo quadro, mediante atado .Ministro de Estado; e
b) de um para outro órgão de
repartição ou serviço, mediante
ato do chefe da repartição ou serviço" .
Art. 4,0 1tste Decreto. entrará em
vigor na data de sua publicação. Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de

1945, 124.° da Independência e 57.° da

República.

.rose

LINHARES.

A. de Sampaio Daria.
Jorge Dodsworth Martins.
Canrobert Pereira.da Costa.
P. Leão Veloso.
J. Pires do Rio;
M auricio J oppert da Silva.
Theodureto de Camargo.
Raul Leitão' da Cunha.
R. Carneiro de Mendonça.
Armando F. Trampowsky.

DECRETO N.' 19.986 - DE 22 DE
NOVEMBRO DE 1945
Criá junções na Tabela Numérica de
Extranumerdrio-mensalista da Policia Militar do Distrito Federal, do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe -confere o art, 74",
letra a; da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na TalJeh
Numérica Ordlnácia de Bxtranumerario-mensalista da Polícia Militar do

a09

Distrito Federal, do Ministério ôa
Justiça e Negócios Interiores, quatro
. funções de médico, referência XVI.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância de ors 57.600,00 <cinqüenta e
sete mil e seiscentos cruzeiros) anuais,
correrá, no presente exercício, à CUSta
de destaque da Verba 1 - Pessoal,
Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignaçâc 08 - Novas admissões, etc., Anexo n.e 18 - Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° reste Decreto entrará .em
vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, em 22 de novembro
de 1945, 124.0 da Independência e 57.°
da República..
JosÉ LINMARES.

A. de Sampaio Daria

DECRETO N.' 19.987 - DE 23 DE
NOVEMBRO DE 1945
Dispõe sôbre o pessoal extranumerário
do extinto Tribunal de Segurança
Nacional.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o artigo 74., letra a, da Constituição e tendoem vista o Decreto-lei n.c a.187,
de 19 de novembro de 1945, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidas as Tabelas Numéricas de Extranumerários
mensalistas e diaristas do extinto Tribunal de Segurança Nacional.
Art. 2.° As funções preenchidas das
tabelas a que se, refere o artdgc anterior, são transferidas para as tabelas do Supremo Tribunal Federal e do
Tribunal de Apelação do' Dístrítc Federal; os atuais ocupantes continuarão
em exercício, na éonformidade das tabelas e relação nominal anexas.
Art. 3,0 nste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de
,1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
JosÉ

LINHARES.

A. de Sampaio Vória.

MINISTE:RIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES

~

~

o

SUPREMO TRIBUNAL· FEDERAL

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de.
funções,

SITUAÇÃO PROPOSTA

.

I

I

Séries funcionais

Referência

Número
Tabela

.'

I

.....~ff:i~:~~~i~.....

1

1
1
1
1
1
1
2
3

I

Auxiliar de Escritórlo
(S. T.F.) ........
Auxiliar de Escritório
(S.T.F.) ........
Auxiliar de Escritório
(T.S.N.) ........
Auxiliar de Escritório
CS.T.F.) ., ......
Auxiliar de Escritório
(S.T.F.) .........
Auxiliar de Escritório
(S.T.F.) .: ......

I
1~ I ......
M.ot.ori.s.t~..

XII

Suplem.

1

XI

Ordinária

X

Ordinária

I

I

Séries funcionais

I

Escriturário

Referência

II

Tabela

.I

I

I········.. ···········)

1

I

XII

I,

Suplem.

I

I

~

~

1

~~~i.~; ~.~.~~~~~t.~T.i~ I

2

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

X

Ordinária

Ordínària

XI

~
o

~
~

X

1
f

Ordinária J

.

I

~

Ordinária

1

I..................... II

IX

Ordinária

VIII

Ordinária

2

..................... \

VIII

Ordinária

VII

Ordinária

3

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

\I

VII

I Ordinária

.9
.... )

x

IX

9

1

de
f~nções

I

XI

Ordinária

1
'I

I........·..·....·....
I

Motorista

I
.XI

I
I

Ordinária

~

TRIBUNAL DE APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUA'L

Número \
de
funções

I

Séries funcionais

I

Bscritumrio

I

: ....

1

---

(~:S...N:) .... :.

I

I

I

5

Auxiliar de Escritório

(T.S.N.)

.......

(T.A.D.F.)......

11

I
I

Porteiro

(T.S.N.)

I

Motorista

-

1

I

Suplem.

Séries funcionais

....

1

~scri:~r.ár.w.. . ..

I

I

IX

Ordinária

VII

Ordinária

II
I

Ordinária

I

I Ordinária

I

I

I

I
XUI

\

f

J

6

IX

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

5

1

. VII

1

\

I...... ~o~te>T~

.. ....

I

'Tabela

Suplem.

II

!

I

I
I

I
I

Ordinária

Ordinária

1

~

I

I

! Ordinária
I

Motorista

:1·................·.. ·

~

o

\
XIII

>

a
"o

I
I

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

\

X

I

\ Auxiliar de Escritório
Ordinária 1

XIII

\ Referência

\

1

I

I..................... I
(T.S.N.)

1

Número \
de
funções

11

11 : ....................
1

XIII

IX

(T.A.D.F.) .....

Auxiliar de Escritório

Tabela

I

I Auxiliar de Escritório

2

\

I

I

1

4

.

\ Referência

X

II

Ordinária
w

~
~
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DECRETO N.' 19.988 - DE 23 DE
NOVEMBRO DE 1945
Altera as Tabelas Numéricas' Ordinária e Suplementar, do Pessoal da
Comissão de Marinha Mercante

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confel'eo artigo 74, letra a, da Constituição, de-"
-cretac
Art. 1.0 Ficam alteradas, conforme
as relações anexas, as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar, do
Pessoal da Oomíssão de Marinha Mercante;

Art .. 2.° ~ despesa a verificar-se
com a execução do disposto neste
decreto correrá à conta dos recursos
da "Cormssáo.

Art. 3.° )i:ste Decreto entrará em
vigor na; data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.

.rosa

LINEARES.

Mauricio Joppert da Silva.

C01\UssÃó DE MARINHA MERCANTE

Tabela 'Numérica'

:-1----·

oramósía do Pessoal

I

SITUAÇÃO ATUAL

Num
"'"
' :-,
de
funções
---:-C

Função

~~~~1~~~~~...

_

..
""''',,'',.,''
",., .. ,....
"""",,"""
"""",,"""

_
4
7
12
23

Refer,

I Exce- I
I
!
I Vagos [ Quadro
I"dentesl
1

_
39

_

15

22

".""""",,.

28

."""".,,,,"

-

5
8
14
29

"35

-

-

29
25

-

-

21

17
14
33.""""".""
12
38
" " " " " " " ,,10
136

2

0_

1

-~Amanuense-"aueüior
.. ,.............

Núm.
de
funções

--=-1

-

-

15

-'
-

-

22
28
33
48

-::-

--=-

7

."""".".",

9

,,,"""""."

17
14
12

::

'" " " " " " ."

10

Operador
1
,.,', .. ,.
14
1
."'''''".".,,
12
l' " , " " " . " " ,,10
2
"".""."",,
9
- - 5 -1

1

Função

.

,~~~~~~~~~...

ncrcr.
41

".".".""",39
.,",.,
'
35
."".".""",29
""""""""
25

I
I
I Vagos Obs.
dentes I
"
Exce-

1

I"

I

_

1

2

-

-

1

-

2

1

--~- -~Amanuense-aueiliar
,
,
""0,."""""

"."".""""

""""",,""
" " ." " " " " .

~

21

-

-

17
14
12
10

-

10

-=-1-1~:Conferente

.""""",,."

2
-

-

-=;_1-=_

8
9
11

,-

-

-

-

2
2

1
1
1
4

L

-

--=-

Operador
"
,
" .. ".".,,""
." " ." " ." " .
""".""",,.

14
12
10
9

1
-

-

- - - - ---1

-

~

~

I

2

7-=-1-2~

2
2

""".""",,.
" .... ,,""""

cc
~

M otorísta

17
12

8

10

I
-=-

""",,""""
17
.. ,,""""""
14
""",,,,,,,,,.12

::"""".,,,"" -=-I--H

M otorísta

_
... """""'"
1.".""""""

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

146

Conferente

6

/

I

17
12

1
-

'"

1

---- ---1

L

Funções gratificadas·

1T OAL
Número
de
funções

Gratificação
Função

mensal

I

Número
de
funções I

I

-

Assistente de Secretário Geral

1
3
1

Cr$ 6,0.00

ors
ors

Chefes de Seção ..............
Encarregado do Ma torrar. .....

..... ...........................
...............................
'

-----

'"
:;:

SITUAÇAO PROPOSTA

1
3
1
1
1

350.00
350.00

-

-----

5

\ Gratificação

Função

.\

I
I Assistente

de Secretário Geral
Chefes de Seção ..............
Encarregado do Ma teria!. .....
Encarregado do Pessoal .......
Encarregado de Mecanografia.

mensal

o-s
ors
ors
ors
ors

650.00
350.00
350.00
350.00.
350.00

7

"

.0

j

TABELA SEPLEMENTAR

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

~

.

Exce-

Núm.

Função

de
funções

-

16

I
I

Reter.

j

oes.

I Vagos

dentes/
AuX!Tlar de estór.ío ........

24

Auxaliar de es-

30

tório ........
Auxiliar de estório ........

8

-

7

-

9

\

I

Reter.

Vagos

dentes

9

9.

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

8'

1

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

7

20

70

Função

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

10

,

I Exce-

Núm.

de
funções

~

Obs

I
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DECRETON.' 19.989 - DE 23 DE
NOVEMBRO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista -âa
Estrada de Ferro de Goiaz, do Ministério da Viação e Obras Públi-

cas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, deereta:
Art. 1. o Fica alterada, conforme relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Estrada de Ferro de Golas, do
Departamento Nacional de Estrada de
Ferro, do Ministério da Viação e
Obras Públicas.

Art. 2. 0 A despesa com -a execução
do disposto neste Decreto, na importância. de Cr$ 1.200,00 (mil e duzentos cruzeiros) anuais, correrá à conta
da Verba 1 - Pessoal, Consignação
II . - Pessoal Extramnnerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo
n. o 22 - Ministério da Viação e
Obras Públicas, ao Orçamento. Geral
da República para 1945.

Art. 3. o reste .Decreto entrará em
vigor na data de· sua publicação.
Rio de Janeiro, em 23 de novembro
de 1945, 124.o da Independência e.
57,0 da Repúblicá.

.rcse

LINHARES.

Maurício Joppert -da SilVa.

w

~

O>

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADA DE FERRO -

ESTRADA DE

FERRO DE GOIAS

Tabela Numérica Ordinária
"-

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número"!
de
funções

I

I

Número
Séries funcionais

Referência

Tabela

de

t

Bnçenh.eiro

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

1

-----

Séries funcionais

Referência

funções \

j
~

Ordinária

1

I
-

Mestre

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

2

----2

I

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

-

XIII

I
-

Ordinária

----4

o~
Mestre

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

1
3

I
I

~
:5

,

XXII

Tabela

XIV
XIII
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DECRETO N.' 19.990 - DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1.945

DECRETO N.' 19.992 - DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1945

Concede reconhecimento, sob regime

Revoga o' Decreto n. o 15.480 de 8 de
.
maio de 1944

de inspeção' permanente, ao Ginàsio Jequié, de Jequié.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 72 da Lei Orgânica do Ensino Secundérío.. decreta:
Art. 1. ° ~ concedido reconhecímentó, sob regime de inspeção permanente, ao' curso ginasial do Ginásio
Jequié, com sede em Jequié, no Es~
tado da Bahia.
Art. .2. ° Revogam-se as .disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de novembro
de 1945, 124. 0 da -Independência e
57. o da República.

.ross

LINHARES.

Raul

Leitão

da Cunha.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ° artigo 74, letra a, da Constituição e .de
acôrdo com a que consta dó Processo
n.? 26.033-45, do Departamento de Administração do Ministério da Viação e
Obras Públicas, decreta:
Artigo único. Pica revogado o Deereto n.c 15.480, de 8 de maio de 1944,
que declarou de utilidade pública;
para desapropriação, pela Superírrten...
dência do Pôrtc do Rio de Janeiro,
dois lotes de terreno' de-acrescidos de
marinha, situados na Praià de São
Cristóvão, atrás dos armazéns números 22, 22-A, 23 e 23-A do pôrto do
Rio de Janeiro, com a área total de
13.535,50 metros quadrados cada um,
e de propriedade de "The Lancashtre
General Investment Cornpany Li":
mited" .
Rio de Janeiro, 26 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

.ross

DECRETO N.' 19.991 - DE 26
DE NOVEMBRO DE 194,
Autoriza o funcionamento do curso de
arquitetura no "Instituto de Belas
Artes do Rio Grande do Sul, de Pôrto Alegre.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e nos tõrmas do art , 23 do Decreto-lei n.c 421,
de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo ÚnICO. E' concedida autortzaçâo para o funcionamento do c'.r. rso
de arquitetura do Instituto de Belas
Artes, do Rio Grande do SUl. com
sede .em Pôrto Alegre, Estado do Rio
Grande ·doSul.
Rio de Janeiro, em 26 de novembro
1945, 124.° da Independência e f.7.0
da República.
de

JosÉ
Raul

LINHARES.

Leitão

da

Cunha.

LINHARES.

Mauricio ,Joppert da Silva.

DEORETO N.? 19.993 -

DE

26

DE NO~

VElVIBRO DE 1945

Aprova orçamento para reconstrução
de um trecho do cais de Santa Rita,
no pôrto de Recife.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.' 19.994 - DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1945
Concede permissiio-ã Rádio Cachoeira
de -Itapemirim Limitada para estabelecer, ·na cidade deCachoeiro de
Ltcpemirim, Estado
do' Espírito
Santo, uma estação rtuuo-üüusoro.,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, -deereta:
Artigo único. Fica concedida à Rádia Cachoeira de Itapemirim, Limita-
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da, permissão para estabelecer, na cídade de Oachoeiro de Itapemlrím, Es-

tado do Espírito Santo, com direito
de exclusividade, uma estação destinada a executar os serviços de radiodifusão; nos, têrmos das cláusulas que
com êste baixam, assinadas pelo Mintstro da Viação e Obras Públicas.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro do prazo de 30 dias a
contar da data da publicação dêste
decreto no Diário Oficial, sob pena de
ser desde logo considerado nula a
concessão.
Rio de Janeiro,:C6 de novembro de

IH

A concessionária é obrigada a:

a) constituir sua diretoria exclusivamente de braisleircs natos:
b) dmitâr, exclusivamente, operadores e locutores brasileiros natos e
bem assim a empregar, efetivamente,
nos outros serviços técnicos e admlrnstrativos, dois terços, no mínimo, de
pessoal brasileiro. .
c) não transferir, direta ou indiretamente, a concessão, sem prévia auciência do Govêrno:
d) suspender, por
tempo que fôr
1945, 124.° da Independência e 57.° da determinado, o serviço, todo ou em
parte, nos casos previstos no regulaRepública.
mente
dos serviços de radiocomunica.rosé LINHARES.
ç ã o (decreto n.o21.111 de 1 de março
Maurício Joppert da Silva.
de 1932) ou no que vier a reger a
matéria e obedecer à primeira requesíção da autoridade
competente e,
havendo urgência, fazer cessar o ser~
CLAUSULAS A QUE SE REFERE O
viço em ato ucessivo à intimação, sem
DECRETO NO. 19.994, DESTA DATA que, por isso, assista à sociedade
direito a qualquer indenização;
I
e) submeter-se ao regime de fiscaFica assegurado à Rádio Cachoeira lização que 'fôr ínstdtuido pelo Govêrde Itapemirim Limitada o direito de no, bem como ao pagamento, adianestabelecer, .na cidade de Cachoeira tadamente, da quota mensal para as
c'espesas de fiscalização e de qualquer
de ~ Itapemirim, Estado do Espírito
Santo, uma estação rádío-difusora,
contrtuuícâo que venham a ser estadestinada a executar o serviço de belecida em lei ou regulamento sôbre
rádio-difusão, com a finalidade e ori - ' a matéria;
entação
intelectual e instrutiva, e
f) fornecer ao Departamento dos
com subordinação a tôdas as obri- Correios e Telegráfos todos os -elegações e exigências instituídas nes- mentos que êste venna .« exigir para
te ato de concessão.
os efeitos de fiscalização, e; bem assim, prestar-Ihe, em qualquer tempc', tôdas as informações que permiH
A presente concessão é outorgada tam ao Govêrno apreciar o modo
pelo prazo de 'dez (10), anos, a con- como está sendo executada. a contar da data do registro dêste contra- cessão;
g) manter sempre em ordem e em
to pelo Tribunal de Contas, e renovável, a juízo do Govêrno, sem pre- dia o registro de todos os programas
juizo da faculdade que lhe assegura a e irradiações lidas ao microfone devilegislação vigente, de, em qualquer damente autenticadas' e com ,o visto
do órgão fiscalizador;
tempo desapropriar", no ipterêsse geh) obedecer às' posturas municipais
ral, o serviço outorgado.
aplicáveis ao serviço de concessão;
.Parágrafo único. O Govêrnc não se
i) irradiar, dlàriamente, os boletins
responsabiliza por indenização alguou avisos do serviço meteorológico, bem
ma; se o Tribunal de Contas dene- como transmitir e receber, nos dias e
gar o registro do contrato de que horas determinados, o programa nadatrata esta' cláusula.
nal e o panamericano;
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j) submeter, no prazo de três (3) "meses, a contar da data do registro do
contrato pelo Tribunal de Contas, à
aprovação do Govêrhc o local escolhide para a montagem da estação;
k) submeter, no prazo de seis (B)
meses a contar da mesma data de que.
trata 'a alínea anterior, à aprovação r n
Govêrno, as plantas, orçamentos e to-o
das as especificações técnicas das ins_
talações, inclusive a relação minuclesa
do material a empregar;
L) inaugurar, no prazo de dois ~2)
anos, a contar da data da. aprovação
de que trata a alínea anterior, o oerviço definitivo, salvo motivo de 'ôrça
maior, devidamente comprovado e reconhecido pelo Govêrno;
m) submeter-se à ressalva de direito
da União sobre todo o acervo da sociedade, para garantia da liquidação
de qualquer débito para com ela;
n) submeter-se à ressalva de que a
freqüência distribuída à sociedade não,
constitui direito de propriedade, e ficará sujeita às regras estabelecidas ~1O
regulamento dos serviços de rádio-comunicação (Decreto n.o 21.111) , ou em
outro que vier a ser baixado sõbre o
assunto, incidindo sempre sóbre;;ssa
freqüência o direito de posse da União;
o) submeter-se aos preceitos ínstituídos nas convenções e regulamentos
internacionais, bem como a tôdas as
.disposlções contidas em leis, regulamentos e instruções que existam ou
venham a existir, referentes ou apíícáveís ao serviço da concessão.

IV
A concessionária não poderá alterar,

em qualquer tempo, seus estatutos sem
previa aprovação do Govêrno, assim
como se obriga a manter sua estação
em perfeito funcionamento, com a eftciência necessária e de acôrdo com es
prescrições técnicas que estiverem em
vigor ou vierem a vigorar.
V
No regime de fiscalização que for
instituído fica assegurado ao Governo,
quando julgar conveniente, o .diretto
de examinar como melhor lhe aprouver, os livros, escrituração e tudo que
se tornar necessário a essa ríscaüaação.

VI
Pela inobservância de qualquer das
presentes cláusulas, em que não esteja
prevista. a imediata caducidade-da aoncessão, o Governo. poderá pelo órgão
fiscalizador, impor à concesslonària
multa de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros:
a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)
conforme a gravidade da infração.
Parágrafo único. A importância de
qualquer multa será. recolhida à Tesouraria do Departamento dos Corr eros
e Telégrafos, dentro do prazo ímprorrogável de trinta (30) dias a contar da
data da notificação feita diretamente
à concessionária ou da publicação do
ato no Diário Oficial.

VII
Em qualquer tempo, sao apncaveis j,
concessionária os preceitos .da Iegrs.. f1çâo sôbre desapropriação por necesatdade ou utilidade pública. e requisições
mílítarea.
.

VIII
A concessão será considerada caduca,

para todos os efeitos, sem direito a
qualquer Indenlzação:
a) se, em todo o tempo, for verificada, Inobservância das disposições con'tidas nas alíneas a, b, c, d, e (in fine>,
j, k e 1 da cláusula m:
b) se não forem pagas, dentro dos
prazos estabelecidos a quota e contriburções a que se refere a alínea e da
cláusula IH bem como a nnportâncía
de qualquer multa imposta nos têrmos
da cláusula VI;
c) . se, em qualquer tempo, se venneer
o emprêgo da estação para outros fins,
que não os determinados na concessão
e admitidos pela legrslação que reger a
matéria:
§ 1.0 Poderá a concessão ser declarada caduca, a juizo do Govêrno, sem
direito a qualquer indenização;
a) se, depois de estabelecido, fôr o
serviço interrompido por mais de-trtnta (30) dias consecutivos, ou se se v~
rmcar a incapacidade da concessíonaria para executar o serviço salvo Ir..:Jtive de fôrça maior, devidamente provado e reconhecido pelo Govêrno.
b) se a concessionária incidir reiteradamente em infrações passíveis de
multa.
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§ 2. b A concessão será considerada.
perempta se o Govêrno não jUlgar 'onveníente renovar-lhe o prazo.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de

1945. -

Mauricio Joppen da Silma,

DECRETO N.' 19.995 - DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1945

Altera, sem aumento de despesa, as
Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, da Divisão de Ensino
Ccmeréíal, do Ministério da Educa-

ção e Saúde
O Presidente _da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe confere -o ar-

tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, conforme
a relação anexa, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar- de
Extranumerário-mensalista da Divisão
do Ensino Comercial, do Departamento. Nacional de Educação, do Minístério da Educação e Saúde.
Art. 2.0 ~ste Decreto entrará em
vigor na .data de sua, publicação.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.

.rosá LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.
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DECRETO N.' 19.996
DE 27
DE NOVEMBRO DE 1945
Mínimo de capacidade profissional
para exercício de junções na Marinha Mercante.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74 - letra a da Constituição,

decreta:

.

Art. 1.0 Para os efeitos dos compromissos assumidos pelo Brasil na Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,. reunida em
GenebradeG' a 24 de outubro de
lS36, relativos à exigência -de um mínimo de capacidade profissional dos
Capitães, Oficiais de Convés' e Qfi-

cíata Mecânícos da Marinha Mercante
continua, pelo prazo de um ano, a
partir da cessação legal do estado de
guerra, considerado como motivado
por fôrça maior. o exercício de funções désses oficiais sem observância
dos compromissos assumidos na referida Convenção.
Art. 3.° aste Decreto entrará 'em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1945, 124.0 da Independência, e 57.° da
República.

DECRETO N.o 19.997 -

DE 27 DE

NOVEMBRO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista da
Base Aérea do Galeão, do Ministério
da Aeronáutica.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere Q artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 .Fíca alterada, conforme
a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da Base Aérea do Galeão, do
Quartel General da 3.u Zona Aérea, do
Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.° Da despesa com a execução
de disposto neste' decreto, no corrente
exercício; na importância de Cr$
214.800,00 (duzentos e quatorze mil
e oitocentos cruzeiros) anuais, Org
27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos
cruzeiros) correrão à conta da Subconsignação 05 - Mensalistas e Cr$
187.200,00 (cento e oitenta e sete mil
e duzentos cruzeiros) à conta de des'saque da Subconsignação 08 - Novas
acmissôes etc., ambas da Verba 1 Pessoal, Consignação II - Pessoal
Extranumerário, Anexo n.c 13 - Ministério da Aeronáutica, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° mstc Decreto entrará 'em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1~45, 124.° da Independência e 57;° da

Repúblíca,

JoSÉ LINHAims.
Jorge Doâsuiorth. Martins.

J 081':

LINHARES.

Armando T. Trompowsky.
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.DECRETO N.' 19.998 - DE .27 DE
NOVEMBRO DE 1945
Cria a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensali.sta do
Serviço de Material Bélico da 2.a.
Região Militar, do Ministério da
Guerra, e d~4 outras providências.

O Presidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista do Serviço de Material
Bélico da 2.a Região Militar, da Diretoria do Material Bélico, do Ministério da Guerra.
Art. 2.°' Fica transferida, para a
Tabela a que se refere o artigo anterior, uma função de auxiliar de escritório, referência X, de igual tabela
da Diretoria do Material Bélico., do
.
mesmo Ministério.
Parágrafo único. A função a que
se refere êste artigo continuará exercida por Percilíana Semíramís de Macedo Sousa Bloeh .
_
Art. 3.° àete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de -Ianeiro, 27 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República .
. .rosà LINHARES
Canrobert Pereira da Costa

DECEETO N.' 19.999 - DE 27 DE
NOVEMBEO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária de Bxtramwmerôrio-mensausta
da Imprensa Nacional, do Ministério da Justiça e Neqócícs Interiores.

o Presidente da República, usande
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. i.o Fica alterada, co~forme relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
da Imprensa Nacional, do Mlntstértc
da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2.° A despesa com a execução,
do disposto neste Decreto na importância de CrS 144.000,00 (~ento e quarente e quatro mil cruzeiros) anuais.
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II ~ Pessoal Extranumerário, Subconaignação 05 - Mensalistas. Anexo n.« 18 - Minístérío da
Justiça e Negócios Interiores, do Orçamento Geral da República para
1945.

Art. 3.° aete Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro. 27 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da.
República.
JOSÉ LINHARES.

A. de Sampaio Dóric.

1IUNISTlí:RIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES
Il\TI'RENSA NACIONAL

Tabela N'umérica Ordinária
SITUAÇÃO

ATUAL

I

--N"'u'"m~er='o~I-------'----i1
de
Séries funcionais
Referência,

I
flulções

I

!

Dentista!

i......
.'"
i
1 I...
........ I
- ! , , , " '''-'''''!
---o I
I
2 i
<
\
I
Massagista
1

1

--'--1'
I """"""''',,'',, ..

2

I
i

2

5
10
31

I .....

~~I
50 I

1

3
5

10

20
3~

I
.. . . . .. ...:

___ o

Revisor

I···
I
I .. ............. .. ...
I
.. ... .......
I

....!

I·Ordinária
Ordinária

II

I
I
i

.
-Secretário

-

1
1
1

XI

I

I

,
I
I

I

I
I'~

i

Dentista

.. .

)
I

Ordinária
ordin~ria

52

I

I
I
I
I

\
XVII
XVI
XV
XIV
XIII

I

~

I

I
I

I

I
XVI]
XV I
XIV I
XIII I

:

35 I
---l-~

:

I
. ... .. .... I
".. I
I
I

..." " . . ..

Secretário

j

"XII I
. XI I
I
I

1

1····'··,·········\

"

'\'l

I
I

I

:5

I

i

!

~

'"

I

1 I".".""
""".. I
4 I .... ··" .. ····
I
G ,1,·,,·I

12!
23 I
39 I

.

i

I

I

Revisor

Tabela

I

XVI
XIV
XIII

!
......:

i
i

I
I

XI, Ordínáría

! . ,_

Mestre

I

I Ord~n~r~a

XVI/! ordmana[

I

I

I
I

I

I

I
I

I

2
2 I,,· , , " " " " "
"I
5 I"""." """"." !
11 I .... . ....."......... I
32 I ",,,,,'" " .. " " " . I

Ordinária
Ordinária
Ordinária

I Ordinária
I Ordinária
[Ordinária
I Ordinária

IReferência I

... ... .... 1
.,,""",,' I
I

I,

I
XVII! Ordinária

X.;I

..

IOrdmeIla,

XVII I
XVI!
XV I
XIV I
XIII I

XVI
XV
XIV
XIII

i

I
I,,,
---;
3 !

! , ','

I

I "
"."".
I·"···,, '......

--:-[

-

Séries funcionais

i

1

XVI
XIV

'" """ I
I !
I ]

!,

73

I

I
Redator.]
I····,,· .. ···· . . . . . . .. I

I
1

Tabela

' I

Mestre

I ""'".,,"
""
" " " " '''"
I,,,

I

SITU.WÃO PROPOS'rA

I"

Número
de!
funções I

I

XVI

I

~

326

A1DS

DO PODER. EXECUTIVO

DEORETO N.' 20.000 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1945
Altera a lotação do tâinístêrio da Justiça e N eçõcioe Interiores

\ O Presidente da República usando
da; atribuição' que lthe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto n.o. 19.349,
de 4 de aeõsto de 1945, decreta:
Art. 1.° A Iotaçâo nominal dos ruocíonárlós .dos órgãos integrantes do
Serviço de Assistência a Menores passa a ser' a constante das tabelas ane-

xas ao presente Decreto, em virtude
õas alterações na lotação numérica
íntroduaídas com a vigência do decreto aoíma ci-tado.
Art. 2.° ~e-- Decreto entrará em
Vigor na oete. de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposiçêes
em contrário.
Rio de Janeb.·o, em 2'l de novembro
de 1946.
JOSÉ LINHARES.

A.

de Sampaio DÓria.

DEORETO N.o 20.001 DE
DE NOVEMBRO DE 1945

27

Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista do
Serviço de Meteorologia, do Minis~
tério da Agricultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, deereta:
.

Art. 1. o Fica criada, na Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Meteorologia, do Ministério da Agricultura, uma. .unção de motorista, referência. IX.
Alt.2. o A despesa coma execução
do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 7.800,00 (sete mil e oitocenos cruzeiros) anuais, correrá, no
presente exercício, à conta de d-estaque da Verba 1 - Pessoal, ConsignaPessoal Extranumerário,
çâo II Subeonsígnaçâo 08 - Novas admissões, etc., Anexo 14 -r- Ministério da

Agricultura, do Orçamento Geral da
República para 1945.
Art. 3. o. :&ite Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo,
Rio de Janeiro, em 27 de novembro
de 1945, 124. 0 da Independência e
57. ° da República.
Josá LINHARES.
Teodureto

de

Camargo.

DEORETO N.o 20.002 - DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1945
Torna sem efeito o Decreto n.O 16.55'1,
de 8 de setembro de 1944.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, nos
têrmos do art. 74 do Código de Minas, tendo em vista o que consta
do processo DNPM 3.360-42 e a pedido do interessado, decreta:

Artigo único. Fica sem efeito o Deereto número dezess-eis mil quinhentos é cinqüenta e sete (16.557), de
oito (8) de setembro de mil novecentos e Quarenta e quatro (1944), qué-.
autorizou o cidadão brasileiro RicarJ af et a lavrar jazida de minério
de manganês e associados no município de Conceição, Estado de Minas
Gerais.
Rio de Janeiro, 27- de novembro de
1945, 124. ° da. Independência e 57."
da República.

do

S oSÉ LINHARES;
Teodureto de

DECRETO N.' 20.003 -

camaroo.
DE 27 DE

NOVEMBRO DE 1945
Concede à Minas de são 'José s. A.
autorização para funcionar
emprêsa de mineração.

como

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei 11.° 1.985.
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

Art. 1.° n: concedida à Minas de
São José S. A., sociedade anônima,
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com sede na Cidade do Rio de Janeiro, transformada de sociedade por
quotas de responsabilidade limitada
em sociedade anôníma, conforme escritura pública lavrada em vinte e
seis (26) de outubro de mil novecentos e quarenta e cinco (1945), lias,
notas do Tabelião do 23.° Ofício desta
Capital, às fôlhas trinta e nove (39)
e seguintes do livro noventa e um (91).
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, tendo em vista o
que dispôeo § 1.0 do art. 6.° do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), ficando
a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a
vigorar sôbre o objeto da- referida autorização.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 d-e novembro
de 1945, 124.° da Independência e
57.° da República.
.rosé LINHARES.
Theodureto de Camarço,

DECRETO N.' 20.004 - DE 27
DE NOVEMBRO DE 1945

das. estradas do Dr . Caetano Mcnteírc
e do Muriqui, e os lados, a partir do
referido vértice, com os seguintes comprímentoa e rumos verdadeiros: seiscentos metros (600 m) , nove graus e
cinqüenta e seis minutos noroeste (9°
56' NW): setecentos metros (700 rm ,
oitenta graus e quatro minutos nordeste (80° 4' NE).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e vinte cruzeiros (Cr$ . ,'...
420,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Arü. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de -laneiro, 27 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

.rosa

LINHARES.

., 'I'tieotlureto 'de Camargo.

DECRETO N.' 20.005 - DE 27
DE NOVEMBRO DE 1945

Autoriza a cidadã brasileira Píinê X'1"
vier a pesquisar feldspato, quartzo
e. associados no município de Nite .
rói, Estado do Rio de Janeiro.

Autoriza o cidadão brasileiro seuutião Gomes de Sousa a pesquisar
mica e pedras coradas no numicunn
de Malacacheta, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têr..
mos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:
Art. 1-,0 Fica autorizada a cíd'adâ
brasileira Plínê Xavier a pesquisar
feldspato, quartzo e associados numa
área de quarenta e dois "hectares (42
ha) , situada no lugar denomtna-to
Mata-Paca, distrito e município de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, e
delimitada por um retângulo que tem
um vértice à distância de mil e ce-n
metros <1.100 mj , no rumo verdadeiro
vinte graus e cinqüenta minutos noroeste (20° 50' NW), do cruzamento

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o erneo
74, letra a, da Constituição e nos tê-,
mos do Decretc-Ieí n." 1. 985, de 29 ele
janeiro de 1940 (Código de Minas),
'
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadã)
brasileiro Sebastião Gomes de Sousa
a pesquisar mica e pedras coradas numa área de trinta e sete hectares (37
ha) , situada no distrito de Setubínhe,
município de Malacacheta.. Estado ele
Minas Gerais, e delimitada por um
retângulo que tem um- vértice a. noventa e cinco metros (95 m) , no rumo
quarenta e cinco graus sudoeste (450
SW), de um ponto situado a cento e
cinqüenta e sete metros (157 m) , na
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rumo oitenta graus e cinqüenta e ctn .•
co minutos sudeste (800 55' SE). da
confluência dos córregos São José e
Peixe, e os lados que partem dêsse vértice com os seguintes comprhnentos
e rumos: mil metros (1.000 m) , quarenta e cinco graus sudeste (450 SE);
quinhentos e setenta metros (570 mj ,
quarenta e cinco graus nordeste (450

NEl.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código 'de Minas.

-

Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e setenta cruzeiros (Cr$ ..
370,00), e será _transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da. Produção Mineral do Ministério da Agrtcultura.
Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de -novcmbro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
J osá LINHARES.
Theodureto de Camargo.

DECRETO N.' 20.005 - DE 27
DE NOVEMBRO DE 1945
Autoriza' o cidadão brasileiro Antônlo
Vasconcelos' a pesquisar minérios, de
lerroe associados no municipio de
Brumadinho; Estado de Minas' G2Tais.

O Presidente da República, usando
. da atribuição que lhe confere O artigo
'i4, letra a, da Constituição e nos têr~
mos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de lQ40 (Código de' Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Vasconcelos a pesquisar minérios de ferro e associados
numa área de cento e setenta e ctn-o
Hectares. trinta e nove ares e quarenta e dois centiares <175,3942 ha) , situada no lugar denominado Serrinha,
distrito de Piedade do Paraopeba, município de Brumadlnho, Estado de Minas Gerais, delimitada por um polfgo-

no, irregular, que tem um vértice a
oitocentos e quarenta e oito metros
e cmqüenta e seis centímetros (848,56
m) , no rumo magnético trinta e' quatro graus e, vinte e cinco mínutos 'sudoeste (34° 25' SW), do extremo sul
(S), da Lagoa Sêca, e os lados, a par.
til' do vértice considerado, com os segutntes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e cinqüenta metros (750 m) , cinqüenta e três graus
e cinqüenta minutos sudeste (53° "!)'
SE); mil e duzentos metros (1.200 mj ,
sul (S); seiscentos e cinqüenta e cín ~,J
metros (655 m) , setenta e quatro graus
e vinte minutos sudoeste (74° 20' SW) ;
quatrocentos e cinqüenta metros (450
m) , cinqüenta _e três graus e etu .
qüenta minutos noroeste (53° 50' NW) :
oitocentos e cinqüenta metros (85J
mj , norte (N); 'setecentos e Cinqüenta metros (750 m) , cinqüenta e três:
graus e cinqüenta minutos noroesre
(53 0 50' NW); mil e trinta e nove metros (1.039 m) , setenta e quatro graus
e vinte minutos nordeste (74° 20 NE)
Art. 2.°. Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O .tículo da autorização de
pesquisa, que será uma via 'autêntica
dêste decreto, .pagará a taxa de mil
setecentos e sessenta cruzeiros (Cr$ ..
1.760,00) e será transcrito no livro
próprio' da Divisão
Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de. novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
Josâ LINHARE5.

de

Theodureto de Camargo,

DECRETO N.o 20.007 - DE 27
DE NOVEMBRO DE 1945
Auto1'iza .o cidadéío brasileiro Juvenal
Felicíssimo a pesquisar minérios de
tungstênio, estanho, bismuto, ferro.
chumbO e associados no município
de Sorocaba, Estado de São Paulo.

OPre1>1dcnte da República, usando
da atribuição que lhe confere ó--artig')

329

·ATOS DO PODER EXECUTIVO

74, letra a, da Constituição e nos têemos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código- de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão'
brasileiro .Iuvenal Felicíssimo a pesquisar minérios de .tungstênio, estanho, bismuto, ferro, chumbo e associados numa área de duzentos e' quatorze
hectares, dois ares e sessenta e quatro
centíares ,(214,0264 ha) , situada nos
lugares denominados Areado e Cuiabá,
distrito de Salto de Pirapora, muníctpio de Sorocaba, Estado de São Paulo, e delimitada por um hexágono
irregular que tem um vértice àdisuância de quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) , no rumo magnético S2·~·
tenta e oito graus noroeste (78° N~) ,
do marco do quilômetro ce-rto e dezesseis (Km 116) da estrada Piedade Sorocaba, e os lados, a partir do vértice considerado, com os seguintes comprimentos, e Turnos magnéticos: 'sei3'centos e noventa e um metros e vinte
centímetros (691,20 m) , sul (S); seasenta e quatro metros e 'oito .centímetros <64;03 m) , oitenta e seis graus
sudeste (86° SE); duzentos e noventa
e seis metros e vinte
centímetros
(296,20 mj , quatro graus sudoeste (4°
SV{); mil setecentos e ~ove'1ta e s~te
metros:e sessenta .e seis centímetros
(1.797,6Ô m) , leste (E); mil metros
(1.000 m) , norte (N); mil e oítocentcs
metros n.800 m) , oeste (W).
Art, 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no' Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de- dots
mil cento e cinqüenta cruzeiros (Cr$,.
2.150,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

.rose

LrNHAREB.

rneoõnreto de Camarg /) ,

DECRETO N.'·20.00S -':'DE 27
. DE NO'iENfBRO DE 1945
Autoriza' o cidadão brasileiro Elídio
José de Oliveira a pesquisar calcário e associados no município de Itapeva, Estado de São Paulo,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artrao
74, letra a, da Constituição e nos têfmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 ae
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta :

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
Elídío José de Oliveira a
pesquisar calcário e associados no lugar denominado Sítio Boa Vista, distrito e município de Itapeva, Estado
de São Pauio, numa área de oito hectares (3 ha) , delírrn tada por um retângula que tem um vértice à distância
de oitocentos e quarenta metros (MO
m) , no rumo magnético trinta e trésgraus sudoeste. (33°. SW), do marco
do quilômetro trezentos e quatorze
(Km 314), da rodovia estadual It:'l~
peva-Rfbeírão Branco, e os lados di~
vergentes dêsse vértice com os segumtes comprimentos e rumos magnéticos;
duzentos metros (200 m)", setenta e
sete graus sudoeste (77° SW); quatrocentos metros (400 m) , treze graus sudeste (13° SE) .
~l'asileiro

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Oódigo de Minas.
~
Art. 3,° O título da autorjzação de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ '300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral 10
Ministério da Agricultura.

Art. 4.° Revogam-se, as dísposlçêes
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da.
República.

aoss

LINHARES,

Tneoâureto de Camargo.'
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DECRETO N.' 20.009 - DE 27
DE NOVEMBRO DE 1945

roao

Autoriza o cidadão brasileiro
Ventura Pinto a lapTar jazida de
mica e associados no muniôpio de
Conselheiro Pena - Estado de Mi~

nas Gerais.

o. Presidente da República, usando
da -atribuíçâo que lhe confere o artLn
74, letra a, da Constituição ~ nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 <Código de Minas).

decreta:
Art. 1.0 Fica. autorizado o cidadão
brasileiro Joâo Ventura' Pinto a 'lavrar
jazida de mica e assocíauos localizada
no lugar denominado Cabeceiras do
Córrego da Ferrugtnha, distrito de Aldeia, município de Conselheiro Pena,
Estado de Minas Gerais, numa áre-a
de sete hectares e cinqüenta ares
(7,50 ha) , delimitada por um quadri-

Art, '3.0 Se o concessíonérío da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula; na forma dos artig~\~
37 e 38 do Oódígo de Minas.
Artt, 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões, de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na
forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departe.mento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art.. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura, após c pagamentc da taxa de seiscentos cruzetros cors 600,00).
Art , 7.° Revogam-sevas disposições

látero que tem um vértice situado .i. em contrário,
Rio de Janeiro, ·27 de novembro de
distância de dezenove metros (19 m) ,
1945, 124.° da, Independência e 57.° da
no rumo magnético sete graus e trinta
República.
minutos sudeste (7° 30' SE) j' da confluência dos córregos da Barraca ~
JOSÉ LINHARES,
Perrugínha, e os lados, a partir dêsTheodureto de Camarçn .
se vertíce com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setenta
e sete metros e cinqüenta centímeDECRETO N.' 20.010 - DE 27
tros (77,50), dezessete graus e trinta
DE NOVEMBRO DE 1945
minutos nordeste (17° '30' NE); cento'
e trinta e cinco metros (135 m) , seAutoriza" o cidadão brasileiro João
tenta graus noroeste (70° NW); quaAntônio Prosdócimo fi pesquisar
renta metros (40 m) , um grau e trinfeldspato, caulini e associados no';
ta minutos sudeste (lo 30' SE); cento
-nnmscípios de Campo Largo e CU1'ie trinta e um metros (131 m) , cíntiba, Estado doPamná.
qüenta e dois graus sudeste (52° SE~ .
O Presidente da República, usando
Esta autorízaçâo é outorgada medianda atribuição que lhe confere o artigo
te as condições constantes do para- ·74, letra a, da Oonstituíçâc e nos têrgrafo único do art. 28 do Código de
mos do Decreto-lei n." 1.985, de 29 de
Mhas e dos arts. 32, 33, 34 e SU';lS
janeiro, de 1940 (Código de Minas),
alíneas, além das seguintes e de oudecreta:
tras constantes do mesmo Código, ncc
Arb. 1.0 Fica autorizado o cidadão
expressamente' mencionadas neste 1e.
brasileiro' João An tônío Prosdócímo
ereto.
a pesquisar feldspato, caulim e assoArt. 2.° O concessionário da autociados em duas (2) diferentes áreas:
rlzaçâo fica obrigado a recolher aos
perfazendo um total de trinta e dois
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
hectares, sessenta e três ares e noao Estado e ao Município, em cumpri- venta e dois centiares (32,6392 ha) ,
mento do disposto no art. 68 do Có- , assim definidas: a primeira <La) área
digo de Mi~1as,
com dezoito hectares, cinqüenta e cin~_
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co ares e cinqüenta e seis cen~iares
(18,55"5(i ha) , está situada no lugar denominado Bolínete, distrito de Ferraria, munícípío de Campo Largo, Estado do Paraná, e é delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice
a duzentos e quarenta e oíto metros
(248 m) , no rumo magnético cínqüenta graus noroeste (500 NW),. da barra
do ríbeírâo da Campina ou Bolínete,
afluente do rio Passaúna, e- os lados,
a partir do vértice considerado, com
os seguintes 'comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e cinqüenta metros (250 m) , quarenta e dois graus evinte minutos nordeste (420 20' NE);
duzentos e oitenta e dois metros e
cinqüenta centímetros (282,50 rrn ,
trinta e cinco graus e vinte minutos
noroeste (350 20' N~; duzentos c
noventa e nove' metros e cinqüenta
centímetros (299,50 m) , oitenta e oito
gráus' e quarenta e cinco minutos Sll~
doeste (880 45' SW); trezentos e noventa e nove metros e cinqüenta centímetros (399,50 m) , dezesseis graus e
cinqüenta minutos' sudoeste (16.0 50'
SW); duzentos e dez metros (210
m) , setenta e oito graus e quarenta
minutos sudeste (78° 40' SE);' duzentos e cinco metros e cinqüenta centímetros (205,50 m) , oitenta e cinco
graus e vinte e cinco minutos nordeste
(850 25' NE); 'a segunda -(2.a), com
quatorze hectares, oito ares e trinta e
seis centitares (14,0836 ha) , está sítunda no lugar denominado Passaúna,
distrito de Campo-Oomprfdo, municípío de Curitiba, Estado do Paraná, e
é delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a seiscentos e sessenta e cinco metros (665 m) , no rumo magnético sessenta e um graus e
quarenta e cinco minutos nordeste
(610 4 5 ' NE), da barra do ribeirão da
Campina ou Bolinete, afluente do rio
Passaúna, e os lados, a partir do vértice considerado, com os seguintes
comprimentos e rumos magnétícov:
quatrocentos e dezessete metros (417
m) , oitenta graus e quarenta mínutoa
sudeste (300 40' SE) -; trezentos e cínqüenta e cinco metros (355 m) , quarenta e cinco minutos noroeste (45'
NW) ; quinhentos metros (500 m) , setenta e nove graus e quarenta e cinco

minutos sudoeste (79° -45' SW); duzentos e onze metros (211 m) , vinte e
quatro graus sudeste (24 0 , SE) .
Art. 2;0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos' no Código de Minas.
Art. 3. 0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntdea "
dêste decreto, pagara "a taxa de treM
zentos e trinta cruzeiros (Cr$
.
330,00) e será transcrito no livro pró~
prio da Divisão de Pomeutc da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as dísposiçêes
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1945; 124. 0 da Independência e 57,0 da
República.

aose

LINHARES.

Theodureto de Camargo

DECRETO N.' 20.011 - DE 27
DE NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Oscar
Eduardo Martins a lavrar quartzito
e associados no Distrito .F eaeroi.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têt'mos do Decreto-lei n.c 1..985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Oscar Eduardo Martins d.
lavrar quartzito e associados no sítíc
denominado Granja Marina, em dacarepaguá na sétima (7.3.) zona do Distrito Federal numa área de dez hectares, noventa e nove ares e trinta centiares (10,9930 ha) , definida por um
polígono que tem um vértice situado
à distância de trezentos e oitenta
metros (380 m) . no rumo de um grau
nordeste (10 NE) ,do entroncamento da
estrada Catonho na estrada Oaíundá,
e os lados, a partir dêsse vértice, com
os seguintes comprimentos e rumos:
cento e cinqüenta metros (150 m) , dezessete graus e trinta minutos uorceste (170 30' NW); setecentos e vinte
metros (720 m) , sessenta graus e trinta minutos nordeste (600 30' NE);
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cento e quarenta e sete metros (14'1
m) , dezenove graus e trinta minutos
sudeste (19° 30' SE); quatorze metros (14 m) , vinte e sete graus sudoeste (270 SW); trinta P, um" metoros (31 m) , cinqüenta e quatro graus
e trinta minutos sudoeste (540 30'
SW); duzentos e dois metros (202
m) , sessentta e 'um graus sudoeste (610
SW); cento c vinte e oito metros e
cinqüenta 'centímetros (128,50 m) ,
sessenta e cinco -graus .sudoeste (65)
SW); oitenta e sete metros (87 m) .
sessenta e dois graus e trinta minutos
. sudoeste - (62°30' SW); cento e treze
metros e cinqüenta centímetros (113,50
mj , sessenta graus sudoeste (600 SW,
e uma reta dêste último ponto até o de
partida. Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e' dos arts. 32, 33, 34 e SU8.S
.míneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher a03
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União.
ao Estado e. ao Município, em cumprfmenta do disposto no art. 68 .do Código de Minas.
Art. 3.° Se ° concessíonárllo da autorízacâo não cumprir qualquer do},
obrigações que lhe incumbem, a "autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na
forma dos arts. 39 e 40 do Código de
M1na,,-.
Art. 5.° O concessionário da autortzação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores dlscrhnmados ~,O
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por, título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral '1.0
Ministério da Agricultura, após u pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros cc-s 600,00).

Art. 7.° Revogam-se as dísposíçõ as
em contrário.
Hià~ de Janeiro, 27 de novembro de
. 1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
JOSE LINHA~S.

Theodureto de

Can~arg::J

DECRETO N.' 20.012 DE
DE NOVEMBRO DE 1945

27

Altera a lotação do Ministério
Justiça e Negócios .Interiores •

da

C Presidente da República, usando

d~ atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, de-

ereta:
Art. 1.° Fica alterada a lotação numérica dás repartições atendidas pelos Quadros Permanentere Suplemental' do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, para o efeito de
serem transferidos os cargos da carreira de Farmacêutico da lotação suplementar J!ara a lotação. permanente, com a mesma distribuição.
Art. 2. 0 Com a alteração do artigo
anterior passa a, lotação. numérica do
Mmistério da Justiça e Negócios Interiores a figurar com 6.130 cargos'
na rotação permanente 'e 1.474 cargos na lotação suplementar, num total de 7.604 cargos.
Art. 3. 0 f;ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4. "Hevogam-se as vdisposlçôea
em contrárlo.
Rio de Janeiro, em 27 de novembro
de 1945, 124. ° da Independência e
57." 'da República.

.ross
A.

LINHARES.

de

Sampaio

Dória.

DECRETO N.' 20.013 - DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1945
Autoriza estrangeira a adquirir tração
do domínio útil do terreno de morinha que menciona,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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74,_ letra a, da. Constituição; e tendo
em vista o disposto na letrab do artigo
18 do Decreto-lei n.c 3.438, de 17 de
julho de 1941, e no § 1.0 do àrt. 24 do
mesmo Decreto-lei, combinado com o
art. 6.0 do Decreto-lei. n .o 5.666, de 15
de julho de 1943, decreta:
Artigo único. Fica ManuelaMaria
Centena de Gonçalves, de nacionalidade argentina, autorizada, como J)1eeira inventariante dos bens deixados
por seu falecido marido, Doutor Protásio Batista Gonçalves, a adquirir, no
todo' ou em parte, à Brasília rmootliária, S. A., ou em sucessão, ao espólio do de cujus, a fração ideal 18 um
vinte e dois avos (1/22) do .Iomínío
útil do terreno de marinha situado- na
Avenida Rio Branco ne. 255-257, esquina da rua Santa Luzia, na- Oapttal
Federal, correspondente ao nono '9.°)
pavimentado "Edifício Rio .aran-o",
em construção naquele terreno, e OS:>
que tratam os processos protocolados
no Ministério da Fazenda sob os números 135.133 e 136.736, dé 1945.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 137.° da
República.
.rosà

LINHARES.

J.. Pires do Rio.

DECRETO N.o 20.014 -

DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1945

Suprime CUTgOS extintos

O Presidente da República, 'usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos nove (9)
cargos da classe C, da carreira de Artífice, do Quadro Suplementar, do Ministério lia Guerra, vagos em virtude
da promoção de Alberto da Silva,
Edmundo Eugênio da Rosa, Hélio
Teodoro Cabral, Luís de Lemos, Márip
Sampaio, Maximino Gonçalves, Oscar
Matlas Kraener, Otávio cuarcerto rtc
Menezes e Paulína Oantíaníla Monçores, ficando sem 'aplicação a dotação
correspondente.
'

Art. 2.° Revogam-se as disposlçôea
em contrário.

Rio de Janeiro, em 27 de novembro
de 1945, 124.° da Independência e
57.° da República.

.ross

LINHIIRES.

Canrobert Pereira da Costa,

DECRETO N.' 20.015 - DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1945
Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmós do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos um (1) cargo
da classe H e um (l)da classe G, da
carreira de Desenhista, do Quadro
Permanente, do Ministério da Guerra,
vago o primeiro, em virtude da exoneraçãc de Sebastião Cidade pfeil e
o último, em virtude da aposentadoria
.de Otávio Braga Berquó, devendo a
dotação correspondente ser levada a
crédito da conta corrente do mesmo
Quadro, do referido Ministério ~
Rio de Janeiro, em 27 de novembro
1945, 1-24.° da Independência e
57.0 da República.

de

JosÉ

LINHARES.

Canrobert Pereira da Costa.

DECRETON.' 20.016 - DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçãc que lhe confere o' ertigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de
194t,' decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dos (2)
cargos da classe H, e 11m (1) da classe G, da carreira de Bibliotecário- Auxllíar, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vagos, os primeiros,
em virtude da nomeação para outro
cargo de José Nunes Vieira e Paulo de
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Toledo Castro e o último, em virtude
da promoção de. Paulo de 'roieõo Castro, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito la conta corrente
do Quadro Permanente, do referido
Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro; 27 de novembrc de
1945, 124.° da Independência e 57,° da
República.

.ross

LINHARES.

gos em virtude do falecimento da Mariuel Francisco e da aposentadoria de
João. Pagundes de Matos, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
e.. contrário.
. Rio de Janeiro, 27 de novembro de
19'1<>, 124.° da Independência e 57.° da
República.
JosÉ

LINHARES.

Canrobert Pereira da Costa.

Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO N.' 20.019 - DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1945
DECRETO N.' 20.017 - DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1945

Suprime cargos extintos

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da "atribuição que lhe confere o ar-

O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra, a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.°, alínea n, do Decreto-lei n.s 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1)
'cargo da classe B, da carreira de cozinheiro, do Quadro Suplementar, do
Ministério da Guerra, vago em virtude da aposentadoria de José Delfino
de Nascimento, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1945, 124.° da Independência 'e 57 ° da
República.

JosÉ

LINHARES.

Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO N.' 20.018 - DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1945

tigo 74, letra "a", da, Constituição, e
nos têrmos do artigo 1.0, alínea "n",
do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de
abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe E, da carreira de
Inspetor de Alunos, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra,
vagos em virtude da promoção de
Agnel Conde e Luis Sales, ficando
sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
"em con trárío .
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1945, 124.° da Independência e. 57.'J
da República.

aose

LINHARES

Canrobert Pereira da Costa

DECRETO N.' 20.020 - DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1945

Suprime cargos extintos

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, "da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea' n, "do Deereto-rei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe 6, da carerlra de Foguista Marttímo, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, va-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 74, letra "a", da Constituição, e
nos têrmos do artigo 1.0, alínea "11",
do Decreto-lei n,c 3.195, de 14 de
abril de 1941, 'decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos seis (6)
cargos da classe 2, da carreira de
Marinheiro, do Quadro Suplementar
do Ministério da Guerra, vagos em

fiTOS
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virtude da aposentadoria de Roque
Batista de Oliveira e' da promoção de
.roão Valdemai, João Xavier da Silva,
José Altino dos Santos, Rouolfo Melo
o 'I'ancredo Alves de Sousa, ficando
sem aplicação a' dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio ôc vàncíro, 27 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
JoSÉ LINHIIRES
Canrobert Pereira da Costa

classe "3", da carreira de Patrão,' do
Quadro Suplementae-, do Ministério
da Guerra, vagos, o primeiro, em virtude da promoção de Augusto de Paula e os últimos, em virtude da promoção de Júlio Rufino de Abreu e
Primo Mendes dos Reis, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art.° 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio .de Janeiro, em 27 de novembro
de 1945, 124. ° da Independência e
57. ° da República.
Josá LINH..\RES.
Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO N.' 20.021 -

DE 27 DE

NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artdgo 74, letra a,' da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.<:>, alínea n, do Deereto-lei 11.° 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe C, da carreira de Operâno de Artes Gráficas, do Quadro
Suplementar, do Ministério da Guerra, vago em virtude da promoção de
Moacir de Oliveira Mota, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
Josá LINHi'lRES

DECRETO N.' 20.023 - DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1945

Suprime cargos provisórios
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,

letra a, da Constituição, e nos têrmcs
do art. 1.0, alínea rz, do Decreto-lei
n.c 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três (3)
cargos provisório,s da classe E, da carreira de Arquivista, do Quadro Permanente, do Ministério da Guerra, 'lagos
criados pelo Decreto-leí vn.v 7.654, de
18 de junho de- 1945.
Art. 2.° Revogam-se as dlspos'ções
em contrário.
Ric de Janeiro, em 27 de novembro
de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
J csé LINHARES.

Canrobert Pereira da Costa.

Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO N.' 20.022 - DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1945

DECRETO N.o 20.024- - DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1945

Suprime cargos

Suprime cargos extintos

extintos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar...
tigo 74. letra a, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 1.°, alínea n,
do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de
abril de 1941, decreta:
Art. 1.<> Ficam suprimidos um (J)
cargo da classe "4", e dois (2) da

Q Presidente da República usando

etributção que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
tt.mos do artigo 1.0, alínea n, do Dec cto-leí 11.° 3,.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos vinte e
sete (2'n cargos da classe B. da carreíra de Servente, do Quadro Supled
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n-entar, do Mlnistérto da Guerra, vagos em virtude da demissão de Rosalvo Nascimento, da aposentadoria de
Antônio Rufino de Lima e Otávio Ro-

cha Lima e"· da promoção de Álvaro
Dia. de Oliveira, Augusto de França

Pereira, Benedito José Ferreira, Oelso
José de Vasconcelos, Cornélío da Costa

Art. 2.° _Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeiro, 27 de novembro' de
1945; 124.° da Independência e 57.° da
República.
JosÉ LINHARES.
Camrcbert.Pereirà da Costa,

Paa, Délio Osório Dela Nina, Deolíndo

Reis, Genésio Pereira de Medeiros,
Graciliano Alves Ferreira, Hipólito
José Tavares, João Batista LaurIa,
João Batista da Silva, João Figueiredo,

João Francisco dos Santos, José Fabrício da Costa, José Lopes' Ferreira,
JOSt; Mário da Rocha, Júlio Auguto de
Bales. Lourival de SOUsa Oliveira, Ma-

ximíano Vitor de Lima, Orlando Batista Gassc, Otavlano dos Santos, ato
Erick Bergquisb e Pedro Valéria de
Oliveira, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições
en, .contrário.
Rio de Janeiro, 2-7 .de novembro de
1945, 12'4.0 da Independência e 57.° da
República.
aosé LINHARES.

Canrobert Pereira

da Costa.

DECRETO N.'20.025 ~ DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos -extintos

O Presidente da República, usando
(ia atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Conetituíçáo, e nos
tê-moa.do artigo 1.0, alínea 'n, do De-ereto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos três (3)
cargos da classe G; da carreira de
Dactilógrafo, do Quadro Suplementar,
do Ministério da Guerra, vagos em virrude da transferência de Doia Rebuá
Machado 'e José da Rocha Ferreira
Júnior' e da demissão de Leonarda
Meira Trajano de Oliveira, devendd a
dotação correspondente ser levada .~
crédito da conta corrente do Quadro
Permanente do referido' Ministério.

DEORETO N,020,026 VEMBRO

DE

DE

27

DE NO':'

1945

Declara de utilidade püblica, para desapropriação, duas faixas de terreno necessárias -à ligação provisória
.da linha em tráfego da Companhia
Mogiana de Estradas' de Ferro, com
Sua variante em construção de Amo- .
rosa Costa a Tiê.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta, de pagamento.

DECRETO N.O 20.027 -

DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1945

Declara' de utilidade pública, para desapropriação, uma faixa de terreno
em Campo Grande, Estado de MatoGrosso, necessária à Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e de
acõrdo cem a letra e, do artigo 5.° do.
Decreto-lei n,03. 365; de 21 de junho
de 1941, decreta:
Artigo único. Fica declarada de utilidade pública, para desapropriação,
uma, faixa de terreno com a área total
de 18,.511,50 metros quadrados, de
propriedade dos Srs . Tomé &. Irmãos,
situada em Campo Grande," Estado de
Mato Grosso e indicada na planta
que com êste baixa, devidamente rubrícada, necessária à construção de
casas para moradia. dos empregados
da Estrada de Ferro N-oroeste do
Brasil.
Rio de Janeiro, 27 de novembro
de 1945, 124.° da Independência e
57.° da República.
aosá LINHARES.
MaUricio Joppert da Silva.
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DECRETO N.' 20.028 DE 27
NOVEMBRO DE 1945

DE

Cria funções na Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista, da Junta de Conciliação e
Julgamento de Campinas, do Ministério. do Trabalho, Indústria e
Comércio'.
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DECRETO N.o 20.029 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945
Dispõe sôbre Tabelas Numéricas de
Pessoal do Instituto Nacional do
Pinho

O Presidente da República, 'Usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Oonst.ít.uição, decreta:

Art. 1.0 Ficam aprovadas as anexas
Tabelas Numéricas de Pessoal, Ordio Presidente da República, usando nária e Suplementar, do Instituto Nacional do Pinho.
da atribuição que lhe confere o
Parágrafo único. Ai; referências de
art. 74, letra a, da Constituição, desalário das funções que integram a
ereta:
Tabela Ordinária tem os valores consArt. L°. Ficam criadas, na Tabela
tentes da escala padrão de salários
Numérica Ordinária de Extranumeque acompanha êste decreto.
rário-mensalista da Junta de OonArt. 2.° Os atuais ocupantes das
ciliaçâo e Julgamento de Campinas,
funções das Tabelas a que se refere o
do Ministério do Trabalho, Indústria
artigo 'anterior são os constantes da.
e Comércio, duas funções de auxiliar
relação nominal anexa.
de escritório,' referência VII, e uma
Art. 3.0 As funções constantes da
de praticante de escritório, referênTabela Suplementar e as excedentes
cia V.
tia Tabela Ordinária serão suprimidas
~ medida que vagarem, não podendo,
Art. 2.°. A despesa com a execução
em hipótese alguma" ser novamente
do disposto nêste decreto, na imporpreenchidas, ainda que em caráter
tância de Cr$ 18.600,00 (dezoito mil
provisório.
'e seiscentos cruzeiros) anuais, corArt. 4.0 Ficam revogados os artigos
rerá, no próximo exercício, à conta
3. Q, 4.° e 5.°, e respectivos parágrafos.
dos recursos próprios.
do Decreto n.? 16.716, de 3 de outubro
Art. 3.°. nste decreto entrará em
de 1~44; os artigos 1.0, 2.0 e seu parágrafo único, do Decreto n. 17:514, de
vígôr no dia L° de janeiro de
. 30 de dezembro de 1944, e demais dis194i3.
posições em contrário.
Art. 5.° &te decreto vigorará a
Rio de .Janeiro, em 27 de novembro
partir de 7 de outubro de 1944.
de 1945, 124.° da Independência e
Rio de Janeiro, 28 de novembro de
57.0 da República.
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
JosÉ LINHARES.
J ilSÉ LINHARES.
R. Carneiro de Mendonça.

Oor. de Leis -

V01. V111

R. Carneira de Mendonça.
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INSTITUTO NACIONAL DO PINHO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA DO PESSOAL
aJ Funções em Comissão
SITtL.ÇÃO

SrruAÇÃO PRorOSTA

ATUAL

Salário

Função

mensal

Vagas

Geral

1

Assistente Técnico.

Observações

Função

de
rções

Cr$
\
5.000,00

I

Presidente ~ ...

4.000,00

1

Secretário Geral ..

4.000,00

3.200,00

1 r. Consultor Técnico.

3.600,00

I

1

Delegado Regional

3.000,00

4 I Delegado Regional.

1

Diretor do Departamento de Economia Florestal.

3.000,00

1 J Diretor do Depar-] ~
tamento de Economia Florestal.
2
Assistente da Pre-

2

I

Assistente da Pre-

sídêncía

2.800,00

1
1

Inspetor Geral ...
Assistente do Se-

2.800,00

cretário Geral ..
Chefe do Serviço

2.60U,00

1

1

1
1

sidência

.

Inspetor Geral

3.000,00

resta]

(8. Paulo), da: T2

1

2.500,00

Contador Geral ..

2.500,00

M

I Assistente

do, Se, cretário Geral ..

2.800,00

1 ! Chefe do Serviço
Administrativo do
Departamento de
Economia
jrtorestal. .
.
1 I Contador Geral •.

2.600.00
2.500,00

a

I

3.000.00
2.800,00

Flo-

.

~

Uma dessas runções só poderá ser el
preenehtda quando >lj
rôr suprimida a de g
Delegado Regional !:d
bela Suplementar.

Administrativo do
Departamento - de
Economia

3

1

4 '\

~;l~~~;;~;" ~~~;~~
nal ....... .- .....

3

I Secretário

2.500,00

2.500,00

de De-

2.000,00

S li b d elegado Regíonal

..........

2.000,00

Seção ..
Departa-

1.800,00

mente ..........

1.600,00

1 1 Inspetor Regional.

3
2

1

4/ Inspetor RegIOnal.\

-

4

2.500.00

Regíonal .. ' ...... ·· .. 1

-

3

1

4

-

3

S

I

1

2.500,00

Secretário de De-

.........

2,000,00

b d elegudo Regtonal

2.000,00

2

Chefe de Seção ..

1.800,00

-

1

Chefe de Departa-

1.550,00

-

1

Inspetor Regional.

1.600.00
1.550,00

-

!'rnspetor Regional.

1.500,00

2

Inspetor Regional.

1.500,00

sel~~e:;i~o ..~~ . ~~~

-

-

1. 500,00

-

1

Secretário de Delegacía .........

1.500.00

-

J

I Chefe
Ch,efe de
de

legada

1

li

..........

menta .... ".... '._
2

I

.1 Silvicultor
\

.........

legaeia

-

f

. \ Secretário do De·
p a r t a mento de
Economia Florestal ...... ····..·1

I

I
II

~

'"
'"o
'"o
!li'"

S
n

~

I

I

1. 2(10,00

I

-

II

1 1 Secretário do Dep a r t amento de
Economia Florestal .. · .... ·· .... 1

1. 2(10,00

1 I Secretário do Gon.,
selho Regional de
. r .

30

I

Florestamento ..

1.000,00

I

I
I

2

/I

11

1 ., Secretário do Oon-

I

·-1I
37

"I

selho Regional de

Florestamento

1.000,00

I

9

I

ee

'"
'"

p) Séries funcionais
SITUAÇÃO A'IUIIL

Número
de
funções

I

Função

II

i

I

-

. . .. . .. . . .. . ... . . . ... . .. . ... . .. .
I .....
..........................
I,
'"

-

I

-

1
3

-

I

::::::::::::::::::::::::::::::::1
Caixa .......................... [

-'

Contador Regional .............

\ .................................
4

4
3
j

5
4
17

I
I

Número
de

Salário'
mensal

crs

Função

runções
,

-I

-

.2

-

Exce-

de
Salário

dentes

-

1
2

· ........... . .- ......... ....

-

1.500,00
1.400,00

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

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

2
4

-

Contador
...........................

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

-

17
14

8
)

Vagas

Arquivista
, ............. ,..............
. ..........................

6

Refer.

-

39
33
29
27
23

I Dacttlógraío

I

.................... 1
riactnõsraro ....................

I Dactilógrafo

.................... j
Dactilógrafo ....................
Dactilógrafo ..........•.........

1

750,00
650,00
600,00
550,00
500,00

7

1

j

15

I

2
6

I

-

8

1
2

-

1
1

-

-

4
2

7.

I

I
.I
I....'......................

14

-

3

12

-

11

·... .... . . . , ... .. .. .... ... .
...........................

10

Dactilógrafo
...........................

-

22

j

9

~

w

I

I

9

.

~

lt

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

I
I

---

5
4

-

9

14

-

s

g
~

fi
~

~

Escriturário

I

Escriturário ....................
Escriturário ...'.................

3
3
12
9
2
2
1
3

EsCriturário ....................

Escrlturárlo ....................
Escriturário ...... ..............
- . . ... . . ..
Escriturário . . . . .. . ...

--

.

Escrtturáríc

"

Escrfturárío

• • • • • • • • t • • • • • • • • • • •

.'.................

~
1
1
1

-=

I
I
I

E~f&:~st:iCO .. :::::::::::::::::::::

Estatístico .......................

15

I
I

::::::::::.:.::1

........

.. . . .. . .

.......

........

-

.......

-

.......

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

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

21
19
17
14
13
12
11
10

I

-

1.400,00

-

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

-

-

1

:1

I
I1

.

1

!

1.400,00

~

'1 I:::::::::::::::::::::::::::

-

-

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

1

1.000,00

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

I ..... ~~~~.e.t~~. ". .~e::~~~~ ......

-~51

.... , ...

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

41

1.300,00 .
Bstátístdco ......................
1.100,00
Escriturário .................... . 1. 000,00

································1
I

.......

15
18

--

-5\

-

8

Estatístico "Auxiliar

i Estatist~co.:::::

-

-

I

33

I
I'

1.100,00
1.000,00
900,00
750,00
700,00
650,00
600,00
550,00

~

19

II ::.:::::::::::::::::::::::

3

\ ...........................

7

I

1
2
3
5

11

I

~iscal

17
14

I::::::::::::::::::::::::::

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

41
35
39
25

I
Inspetor de Serrarias

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

-)8\

27

9

-

2
3
1
2

I
I
I

I.
I
I
I

I

I
I
I

I

-

I

9

'17

1

-

1
-

2

-

4

I

-

I

2
3
6

I,

1
2
3
5

-

I

11

I

3

I

"'

"o
~

g
l:J

II

-

-

~

-

1

-

-

5

3

-

I

I

-

2

I

de Exportação

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

I

18

27
25
23
21

-

I

j-=--I--3

~
~

§
'"

'0

."'
~

SITUAÇÃO ATUAL

I
Número
de
funções

Salário
mensal

Função

'crs
I
I

-

-

I··········.. ·····················

"

Número
de
funções

-

1
1

I

-

I

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

3

-

Ofi-cial Administrativo .........
Oficial Administrativo ....... ..
Oficial Administrativo .........

1
1
1

I. 500,00
1.300,00
1.100,00

'

I.. :....:':~.t~r~:~ .........
I

1I
1
1
2

-

I
I

-

I

2

OficiaZ Administrativo

I ......... ; .................
I .. · ........................
...........................
... ........................
-

Chefe de Portaria .............

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

Porteiro-Contínuo ..............

800,00

-

600,00

I

I

Exce~

Vagas

dentes

12

-

1

-

1

35

29
33
21

f

1

1

2

-

1
'1

I..........·......·......·..
i ••••••••••••.••••••••••••••

I

15
13
11

-1
2

§
8

-1
-

-

Porteiro

....................... ,- ....

, -

1

,

4

~

1

Refer ,
de
Salário

Função

\
1

'"
~

SITUAÇÃO PROPOSTA

I -

1

-

1

i

I

1
1
1
2
1

-

I
I

1
2

9

I

! Servente

Oonnnuo ......•.................

650.00
600.00
550.00
500.00
450.00

Servente ........................
Servente ......................

450.00
250,00

.......................
Continuo ........... ,,' ..........
Servente .........................
Continuo .......................

.

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

-

Servente

-

..... ....................... ,
...........................
'

-

1
2

1

2
2
2

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

•

,

•

"

••••••••••••

•

',0

•••

• ,~

-

•••••••••

-

-

I
1

I

Caixa Escriturário .............

1.100.00

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

-

1

-1
1

I

1
1
1

-

8

7

-

-

-

-

-2

-

6

-

2

2

\

I

I
I

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

I

9

I
I

-

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

I····· ...... ·.... ···· ..·....
............................

12
11
10
9'

I ........~~:~.ig~~:~ . . . ...

g

17

I
reeoureíro

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

~

21

17

I

-

1

-

1

-

1

B
1

1

I
~

1

I
..,
1:;

co

:t:

TABELA NUMÉRiCA SUPLElI-!ENT.AR

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de

Função

nmções

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
j

Delegado .Regtonal (São' Paulo) em
comissão ............................

1

1 \ Administrador dos Serviços Florestais
(Rio Grande do Sul) ............, ..

1
2

r Auxiliar

I

~

(Subdelegada Regional)
Auxiliar' (Conselho Regional de FIo ..

reatamento)

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

Salário

Núm.

mensal
Cr$

de
funções

Fuccão

I

.

3.600,00

1

1.500,00

1

1.000,00

1
·2

5

crs

3.600,00

dos SeI;:Viços Florestais
Ij Administrador
(Rio Grande do Sul) ..............
Auxiliar (Suodelegacía Region-al) ....

1.500,00
1. 000,00

Auxiliar (Conselho Regional de FIo ..

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

~

u,

8

~ D~~;~~~o ~gl~~~l .. ~~ã~...pa~~o) .. ~~

reatamento)
-51

salário
mensal

I

I
700,00

I

700,00

i

i

ATOS.·· no 'FODER EXECU:!:'IVQ

ESCALA-PADRAO

J.,H!i

011..l.l:&.t'uv.::;,

Salário

Referência

mensal

o-s
100.00
150,00
200.00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00

1
2

3
4

5
6
7
8

9

1Q
11 .......•..
12
13
H

.

"

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

.

'

15
16
17
13
19

2Q
21

22
23
24

25-,
26
27
28

.

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

29

3,
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
4't

"

.....

"

.. .
'/

4~~

44
45

46
47
48
49

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

GOO,OO
650,00
700.00
750.00
800.00
850,00
900,00
950.00
1.000,00
1.050.00
1.100,00
1. 150,00
1.200.00
1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,DO

<JU

•••.•••• "
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51
52
53
54

.

3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.400,(){)
3.500,00

DEORETO N.' 20.030' - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945
Transforma junção na Tabela Numérica Ordinária de Bxtrumumeróricmensalista do Serviço Florestal, do
Ministério da Agricultura

O Presidente da, República, usando
da atribuição: que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transformada em função' de bibliotecário, referência X, uma
função .de auxiliar de escritóric.. de
igual referência, da Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerárío-mensalista do Serviço Florestal, do Mínístérto
da Agricultura.
Parágrafo único. A função a que se
refere êste artigo continuará preenchida por Eunice Braga.

Art. 3.° :E:ste Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.°

1,.450.00
1. 500,00 .
1.550.00
1.600.00
1. 6ÕO,OO
1.700.00
1.750,00
1. 8iJO," ~
1. 850,00 .
1. 900,00
1. 950.00
2.000,00
2.100,00
2.200,(){)
2.300.00
2.400,00

da República ..

2. EOO,OO

Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo de Ajudante de tesoureiro (Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de Campanha), padrão E, do
Quadro UI ~ Parte Suplementar do Ministério da Viação e Obras Pú-

2.600,00
2.700,00
2.800,00
2.9'00.00
3.000,00

.josá

LINHI\RES.

Theotiureto de Camargo ..

DECRETO N,' 20.031 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, c nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de -abrãl de
1941, decreta:
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blícas, vago em virtude do, falecimento
de Mozart· Veiga de Oliveira', devendo
a dotação correspondente atender ao
provimento de cargo vago criado pelo
Decreto-lei n.c 4.645, de 2 de setembro
de 1942.
Art. 2,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
JOSÉ'LINHARES.

Mauncio Joppert da Süva.

DEcRETO N.' 20.032 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo74, letra a, da Constituição, e
nos têrmos do art. 1.0, alínea n; do
Decreto-lei n.c 3.195. de 14 de abril

de 1941, decreta:
Art. 1.°, Fica 'suprimido um- (1)
cargo da classe E da carreaa de
Prático de -eng,enharia,' do Quadro
V - Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vago em .vírtude da promoção de
Caetano Marques Cavalcante, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2,°. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio d-e Janeiro, em 28 de novembro
de ~1945; 124,° da Independência e
57.0 da República.
JosÉ LINHARES,

Mauricio Joppert da Silva,

DEcRETO N.' 20.033 - DE 28 DJil
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonstituíçâo, enos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0. Picam suprimidos seta (6)
cargos da classe C da carreira de M-a-

quínísta de estrada. de fexro,do
Quadro V - Parte Suplementar d-o Ministério da Viação e Obras
Públicas, vagos em virtude da promoção de Esmeralda de Oliveira,
Francisco Ricardo Lín'ío, José -AureIíano dos Santos, Leopoldo Carvalho
de Almeida, Mário José dos Santos
e Paulíno Gonçalves da Silva, ficando sem, 'aplicação a dotação correspondente.
Art,· 2.°. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio d-e Janeiro, em 28 de novembro.
de 1945; 124.° da Independência e
'57,0 da. República,
JoSÉ LINHARES.

Mauricio Joppert da Silva.

DECRETO N.' 20.034 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe 'contere o artígo 74, letra a, da Constituição, e
nos têrmos do art. 1,°, alinea n, do
Decreto-lei n.s 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0. Fica suprimido um ,(1)
cargo da classe C da carreira de
Condutor de trem, do Quadro V -'Parte Suplementar - do Ministério
da Viação e- Obras Públicas, vago
em virtude do falecimento de Carlos
V,ergasta de Jesus, ficando sem
aplicação a dotr.çâo correspondente.
Art. 2,°. Revogam-se as disposições em contrário.
. Rio de Janeiro, em 23 de novembro
de 1945; 124.° da. Independência e
57.° da. República,
Jceá

LINJiARES.

Maurício Joppert da Silva.

DECRETO N.' 20.035 - DE 28 DE
NOVEMj3RO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Pr-esidente 'da República, usando
da atribuição qu-e lhe confere o artigo 74, letra. a, da Constituíçâo, e
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nos .têrmos do art. 1.0, alínea a, do
Decreto-lei n.o 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0. Ficam suprimidos vinte
e dois (2;2) cargos da classe C .da
carreira de Agente de estrada

de

rcrro. do QuadrL V - Parte Suplementar - do Ministério da Viação
e ObrasPúblicRS, vagos em virtude

da aposentadoria de Antôníc Cosme
Alves Pereira, Celso Pirajà, Domingos
Hilário de Aceujo, Joaquim Caval-

cante de Albuquerque, José Lopes Filho, Juvenal Marcelíno de Sousa,
Manuel Felipe de Araújo

Góis

e

Manuel Otaviano .Oarvalhc, da demissão de Aurelino Pereira Campos,
da exoneração Q€' Leopoldo Requráo
Coelho e Pedro Batista da Costa, do

falecimento
Gomes,

de

Edgard

Armando
Manuel

Rosendo
Grilo

de

Brito, Honortno Francisco de Pinho,

tude da aposentadoria de José Lopes
da Silva e da promoção de João BISPO
dos Santos, ficando sem aplicação a
dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de
1945.124.° da Independência e 57.° da
República.

.rosé

LJNHIlRES.

Mauricio Joppert da, Silva.
DECRETO N.' 20.037 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945
Süprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição. e
.ios têrmos do artigo 1.0 alínea "ri". do
Decreto-lei TI.o 3.195, de 14 de abril
de -1941, decreta:

José Oerqueira Lima, José Díncle da
Costa e Natan Prado Lima e da promoção de Esduas Olímpio Oliveira,
José Firmino Deíró, Mário Pereira
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) carRamos, Moisés Hilário Ar-aújo e Os-'
go da classe F da carreira de Mestre
valdc Silva Rocha, fícanoo ser- apli"' de linha, do Quadro VI .~ Parte Sucação a dotação correspondente.
Art. 2.°. Revogam-se as' disposi-. plementar - do Ministério da Viaçâo e Obras Públicas. vago em vireões em contrario.
tude da promoção de Francisco da
Rio d-e -Janeiro, em 2'8 de novembro
Costa- Leitão, ficando sem raplícaçâo
doe 1945; 124.° da Independência e
a dotação. correspondente.
57.° da Repúblíca ,
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
.josa LINHARES.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de
1945, 124.° da Independência, e 57.0 da
Maurício Jcppert: da Silva.
República.
JosÉ LINHARES.

DECRETO N.' 20.036 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

o

Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 74, letra "a". da Constituição, e

nos têrmos do artigo Lv atínea "n". do
Decreto-Ieí u.c '3.195, de J.4 de abril
de. 1941., decreta:

Mauricio Joppert da Silva.
I;lECRETO N.' 20.033 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945

Suprime carooe extintos

o Presidente da República,' usando
da atribuição que lhe confere o arttgc 74, letra "a", da Constituição. e
nos têrmos do artigo 1.0 alínea "n". 10
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos dois 1'2\
cargos da classe C da carreira de
Mestre de Iínha, do Quadro V - Parte
Suplementar - do Ministério da Via- .
Art. 1.0 Ficam suprimidos seis (6)
ção e Obras Públicas, vagos em vircargos da classe D da carreira de Ma-
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quinlsta de estrada de ferro, do QU8'·
dro VI - Parte Suplementar - do
Ministério da Viação e Obras - Públicas, .vagos em virtude da aposentadoria de José Elias Nepomuceno e da
promoção de Alfredo Pereira _de Brito,

Joaquim do Monte, Luis Lima Costa,
Manuel Aragão e Manuel Gomes, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro. 28 de novembro de
1945, 124.° da Independência. e 57.0 da
República.
JO$.É LlNHARES.

Mauricio Joppert da Silva.

DECRETO N.' 20.039 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargo extinto

tigo74, letra "a", da Constituição, e
nos têrmos do artigo 1.0 alínea "n", do
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos nove (9)
cargos da classe C da carreira de
Agente de estrada de ferro, do Quadro VI - Parte Suplementar - do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de
Alrriir Leite, Antônio Cândido de
Sousa, Ari Anselmo Guará, Francisca
-de Assis 'Moreira, Francisco Chagas
Vale, JoséMaría Rodrigues; José Martins da Rocha, Lauro Bezerra Rocha Et
Paulo Maciel Martins, ficando sem
aplicação a dotação .correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposiçõesem contrário.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.0 da.
República.

.rosc

LINUARE5.

o Presidente da República, usando
Mauricio Joppert. da Silva.
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e
nos~êrmos do artigo 1.0 alínea "n", do
DECRETO N.' 20.041 -'- DE 28 DE
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abrtl
NOVEMBRO DE 1945
de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1)
,Extingue carttos excedentes
cargo da classe D da carreira de Condutor de trem, do, Quadro VI - Parte
O Presidente _da República, usando
Suplementar ~ do Ministério da Viada atribuição que lhe confere o arç8.0 e Obras Públicas, vago em virtigo 74, letra a, da Constituição, e nos
tude da promoção de Leopoldo Mata têrmos do art. 1.0, alínea n, do DeAraújo, ficando sem aplicação a do- creto-lei n.s 3.195, d~ 14 de abril de
tação correspondente.
' 1941, decreta:
Art. 2.° Revogam-se as disposições
Art. 1.0 Ficam extintos oito (8)
em contrário.
cargos da classe E da carreira de Es-'
Rio de Janeiro, 28' de novembro de crlturárlo, do Quadro VI --:- Parte
1945, 124.°, da Independência e 57.° da
Permanente - do Ministério' da ViaRepública.
cão e Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria de oamnc de
aoss LINHARES.
Matos Forte e José Braga Mendes da
nomeação para outro cargo de JoaMauricio Joppert da Silva.
quim Braga da Silva, da promoção
de Guilherme Studart Gurgel, José
Eduardo de, Oliveira e Pedro Augusto
DECRETO N.o 20.040 - DE 28 DE
de Oliveira, é da transferência de
NOVEMBRO DE 1945
ElóiCarvalho Lima e José severaano
de Almeida, devendo a dotação corresSuprime cargos extintos
pondente ser levada a crédito da ConO Presidente da República, usando ta Corrente do mesmo Quadro do reda- atribuicão (me lhe confere o ar- ferido Ministério.

ATOS

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 5'1.° da
República.

.rosa
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LINEARES.

Mauricio Joppert ãa Silva.

DECRETO N.' 20.042 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945

Alberto Pereira, José Francisco Monteiro e Pedro Pinto da' Rocha, devendo a dotação corresponde-rte ser
levada a crédito da Conta Corrente
do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as díspcsíções
em contrário.
Rio de- Janeiro, 28 de novembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República.
JOSÉ LINHARES.

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-Ieí n.v 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fios, suprimido um tr i cargo da classe I da carreira de Mestre
de linha, do extinto Quadro lI, do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de
Antôiüo Correia Dolabella, devendo a
dotação correspondente ser levada a
crédito 'da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República,

JoSÉ LINHARES.
Mauricio' Joppert c1...a Silva.

DECRETO N.' 20.043 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime carçoe extintos
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art
tdgo 74, letra a, da Constituição, e
nos têrmos. do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei 0. 0 3.195, de 14 de abril
"de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos quatro
(4) cargos da classe E da carreira de
Condutor de trem, do extinto Quadro
lI, do Ministério da Viação e Obras
Públicas, vagos em virtude da promoção de Advai Montez de Almeida,

Mauricio Jcppert da Silva.

DECRETO N.o 20.044 ~ DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime corço extinto

o Presidente da República, usando
da atrtbuiçâo que. lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e
nos têrmos do art. 1.0, Iínea n. do
Decreto-lei 0.° 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1;' cargo de Chefe de Divisão, padrão P,
do exttntoQuadro n, do Mímstérlo
da Viação e Obras Públicas; vago em
virtude do falecimento de Vitor Gustavo Mascarenhas Tamm, devendo- a
dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
.
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.c da
República.
JOSÉ LIHNARES.

Mauricio Joppert da Silva.

DECRETO N. o 20.045 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constítuícâo. e
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3ilO

nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n.s 3.195. de 14 de abril
de .1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos cinco (5)
cargos da classe 1-1 da carreira de Médica, do extinto Quadro FI, ao enntetérlo da Viação e Obras. Públicas. vagos em virtude da promoção de, Antônio Machado Bezerra, Arcílío Ronan Moreira, Carlos Aguiar de Sousa,
Fábio de Andrade Martins Costa e
Valdemar Carrrlho, devendo a (lotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as díspostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de
1945,,124.° da Independência e 57.( da

República.

.
J 05É

~ oppert

ArL 2. o Revogam-se as disposições
em . contrárío.

Rl0 de Janeiro, em 28 de novembro
de 1945; 124. o da Independência e
57. ° da República.

LIN1IARES.

M auricio

Ferreira Dottori, .Ianuáric Antônio
de Sousa,' João Alves de Moura. João
Batista de Oliveira, João Bragança,
João Ferreira Vinhas, Joâo José Pí-.
rei .Iúníor, João de Cousa Freitas;
JüSB Inácio de Carvalho, José Matos
Cordeiro Filho, José do Nascimento,
José da Rocha 2. o, Júnio José de
Oljveira, Júlio Augusto Rodrigues,
Laércio Rufino ~ Rosman, Luís Candeias, Manuel Antônio Serdelro, Mário Issene, Mateus Espada, Pedro
Agostinho Parreira, Pedro José de
Oliveira, Valdemar .Sablno de Castro,
. Venceslau Manuel Moreira, "uevendc
a dotação correspondente ser levada
à crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.

da Silva.

aoss

DECRETO N.O 20.046 - DE 23 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artlgc 74, letra a, da Constátuíção, e
nos têrmcs do artigo 1.°, alínea n,
do Decreto-ieí n.» 3.195, de 14 de
abril de 1941, decreta:
Art. 1. o Ficam suprimidos trinta: e
nove (39) cargos da classe G da carreira de Maquinista de estrada de
ferro, do extinto cueoro !l, do Mínlstéríc da Viação e Obr-as Públicas,
vagos em virtude do falecimento ue
Edgar Morais da Silva e Vitor Mallard, da aposentadoria de fdío de
Azevedo Leal e da promoção de Aldemar .Diógenes Baeta, Alix da Silveira, Antônio Cardoso da Silveira,
Antônio Teixeira dos Santos, Artur
Xavier de Sousa, Benedito Figueiredo. Cláudio de Almeida. Clemente
José Lopes, Durval de Azevedo Carvalho, Fellclano de Castro, Franklin
Pires, Cumercíndo Leôncio de Melo,
Hermenegtldo dos Santos, Hermes

LINHARES.

111auricio J o'lJPert da Silva.

DECRETO N." 20.047 - DE 28 DE
NOVEMBRO DO'] 1945
Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando
da atribuição que 11.e confere o artigo 74. letra a, da Constítutçâo, e
nos têrmos do artigo 1. 0, alínea n,
do Decreto-lei n .» 3.195, de 14 de
abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos quinze

cargos da classe E da carreira
de Continuo; do extinto Qua.dl'o n,
do Ministério da Viação e Obras PÚM
lÍlicas, vagos em virtude da aposentaoc.ria de João Batista Gouveia de
Almeídà e 1a promoçâc de Abelardo
Mart.lns Arantes. Adelino Albino. Artu! Cardoso Correia. Artur de Sousa
Carnoso, Frutuoso Alba Sanches. Li~
r-ir. Rodrigues Veneno, Manuel. Neto
de Aguiar, Mário de Barros Azevedo,
Miguel Francisco Ferreira, Moisés
Diôgo de Melo, Ottoní Monteiro da
Ponseca, Osório Antônio de Carvalho,
(15)

3õl
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Rubem Baêta de Faria e Sebastião
J'osé Dias, devendo a dotação correapendente-ser levada a crédito da Oonta Corrente do mesmo Quadro do referido., Ministério.
Art. 2.°' ezevogam-se as disposições
em contrário.
Rio de daneiro, em 28 de novembro
de 1945; 124.0 da Indepen-dência e
5'1.o da República.
JosÉ LINHARE5.
Maurício J oppert da, Silva.

mero 145, de 1937), do extinto "tu~
dro n, do Ministéric da Viação e
Obras Públicas, vagos em virtude da
aposentadort ~ de João Crisóstomo
Carneiro e Osvaldo Coelho de Brito
e da promoção de Agenor Acíólí de
Morais Oahet, Alcides Gomes da Sil-'
va. Anterior Pereira da Silva, Antônio Fagundes, Antônio Jucá, Benedíto Miguel Peregrino, Benito vnanova,
Custódio José Martins, Ester do VaI
Vilares, Euclídes Machado, Floriano
Ferreira da Silva, Prancísco Aniceto
Ribeiro; Gestão de AlmeidaPeniche,
Hemetérlo Antônio da Mata, Hum.
berta Sgambato, João Teixeira Alves,

DECRETO N. o 20.048 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945

Lmcoln Washington 'I'cler.tino, Lígia

Suprime cargos extintos

rh Dias Tôrres, Maria vteíra. Natér-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artlgo 74, letra a, da Constituição, e
nos têrmos ...J artigo 1. 0, alínea n,
do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de
abril de 1941, decreta:
Art. 1. o Ficam suprimidos eínqüenta e nove (59) cargos da classe F da
carreira de Escriturário (Decreto-lei
n. o 145, de 1937), do extinto Quadro
H, do Ministério d'" Viação e Obras
Públicas. criados pelo Decreto-lei númerc 6.511, de' 18 de maio de 1944.
Art. 2. o Revogam-se as dísposfções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de novembro
de 1945; 124. o da Independência e
57.c da República.
JosÉ LINHARES.
Maurício' J oppert da Silva.

ela Guaraclaba, Nestor .Coeiho da
Cunha, Orlando Soares. Osvaldo Júlio de Melo. Paulo 'I'cmaz da' Gama
Botelho. Sebastião Fernandes Brandão. Sebastião Nolasco de Carvalho,
Sebastião Roberto Schneíder e Valdemar .José Maria, devendo 'a dotação
correspondent-e ser levada à crédito
da Conta .Jorrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2. o Revogam-se as vdísposfçõea
em contrário.

Marinho Guímaráes de' Castro

MaM

Rio de Janeiro 22 de novembro
de 1945; 124. 0 da Independência e
57. o da República.

aosa

LINHARES.

Máurício Joppert da Silva.

DECRETO N. o 20.050 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945

Suprime cargos extíntos
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 6 arSuprime cargos extintos
tigo 74, letra a, da: Constituição, e
nos têrm-os do artigo 1 .v, alínea s,
O Presidente da República, usando
ida atribuição que lhe confere o ar-.! do Decreto-lei TI. o 3.195, de 14 de
abrü de 1941, decreta:
ttgo .74, letra a, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 1. 0, alínea n.
ArtA 1.0 Pícam suprímidos onze (11)
do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de
cargos da classe E da car'relra de
abril de. 1941, decreta:
Cabineiro de "Estrada de Ferro, do.
Art. 1. o Ficam suprimidos trinta- extinto Quadro lI, do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vagos em
e um (31) cargos da classe F da carvirtude da promoção de Ant6Il10
reira de Escriturário (Deereto-Ieí núDECRETO )I. o 20. {)49 - DE 28 DE'
NOVEMBRO DE 1945
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Francisco de Lima, Antônio Francisco Martins, Antônio Natalício Ma-chado, Olementino Máximo Soares, J et ~
hei! de Oliveira Campos, Joaquim
Nunes da Silva, Luís José da Costa.
Luís da Rocha Neves, Oscar Leal de
"Carvalho, Satdro Paranhos e Sebastião Maurício da Silva, devendo a dotação correspondente -ser levada a
crédito da Conta dorrenee do mesm-o Quadro do referido Ministério.
Art. 2,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro 28 de novembro
de 1945: 124. orla Independência é
57. o da República,
JosÉ LINEARES.

111auricto J oppert da Silva.

DECRETO N.o 20,051 ~ DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-'
tígo 74, letra' a, da Constituição, e nos
têrmos do.vartdgo 1.0, alínea n; do Deereto-ler n.v 3'.195, de 14 de abril de
19~1, decreta:
Art. 1.0, Ficam suprimidos sete (7)
cargos da classe F da carreira de Condutor de trem, do extinto Quadro 11,
do Míntstérío' da Viação e Obras PÚ':'
blicas, vagos em virtude do falecimen",o de Antônio Ciriacc de Oliveira e da
n'omoçâo de Armando Barreto de Oarralho, Carlos Brandão da Cunha,
Hugo Dcmíngues Vieira, Ildefonso de
Oliveira, Luis Gonçalves de Sousa Fi'ho e Rodoval Ma-rques Políano, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente
ia mesmo Quadro do referido Ministério,
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro; ~(;j de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República,
JOSÉ LINHARES.

Maurício Joppert da Silva.

DECRETO N.? 20.052 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos, extintos

o Presidente da República, usando
da .atríbuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmcs do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei 11.° 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
A1't. 1.0 Ficam suprimidos quatro
(4) cargos da classe H da carreira de
Almoxarífe do extinto Quadro Ir do Ministério da Viação e Obras PÚblicas. vagos em virtude da promoção
de Antônio '-,opes Paranhos, Antênío
Pedro Neves, Mário Goulart de Macedo e Orlandíno Ferreira Martins, devendo li dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art . 2.° Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da"
República,

.rose

LINHARES.

Maurício Joppert daSilvu.

DECRETO N.O 20.053 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos ernneos

o Presidente da República, usando
da' atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-jet n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos' vinte _, e
um (21) cargos da classe E da carreira
de Agente de estrada de ferro, do extinto Quadro Ij , do ~>/Iinistério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude
de. promoção de Acir Faria, Aniceto de
Sousa, Antônio Gonçalves Maranduba
Filho, Benedito Antunes da Silva, Benedito Ferreira, Oamílo José Antunes,
Geraldo Batista Guimarães, Geraldo
de Freitas' Andrade, Geraldo Tito de
Paula, .Iaime da Silva, José Cândido
da Silva, José Dantas, José Francisco
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de Sousa, Júlio Nevea Colen, Lauro da
Silva Aranha, Manuel Moreira da Rocha, Nilo Braga Barbosa, Oscar Pereira da Silva, Roberto .ôôa Nova de
Araújo, Tomaz 'Gomes da Silva e Iork
Lanes de Oliveira, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da
Conta Corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se' as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de novembro, de
1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.

aose

LINHAREs.

Maurício Joppert da, Silva.

DECRETO N.' 20.054 ~ DE 30 DE
·NOVEMBRO DE 1945
Declara caduca a autorização de lavra conferida pelo Decreto número 15.404, de 27 de abril de 1944.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere a letra. a, dei artigo 74, da Constituição,
tendo em vista o art.' 37 do Código
de Minas, decreta:
Art. 1. 0 Fica declarado caduco o
Decreto número quinze mil quatrocentos e quatro (15.404), de vinte e
sete (27) de abril de mil novecentos
e quarenta e quatro (1944), que autorizou Tomazino . Samarone a lavrar
calcário no município de Sorocaba,
Estado de São Paulo.
Art. 2. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J aneíro, 30 de novembro
de 1945,' 124.o da Independência e
57." da República.

.rcse

LmHARES.

Teodureto

de

camoroo.

DECRETO N.o 20.055 - DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1945
Declara sem efeito o Decreto núm-eTO 14'.237, de 8 de dezembro de
1943.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

CoL de Leis -

Vol. VIII

ttgo 74, letra a, da Constituição, nos

têrmos <\0 Decreto-lei n.v 1,985, de
29 de janeiro de 19~0 (Código de Mi-'

nas) e tendo em -' vista o que requereu
Fausto Norfini, decreta:
'
Art. 1. o Fica
declarado
sem
efeito o Decreto número quatorze
mil duzentos e trinta e sete (14.237)
de oito (8) de dezembro de mil nove~
centos e ,quarenta\ e três (1943), que
autorizou a Fausto Norfiní a pesquisar argila e - ssocrados no município de Nova-Iguaçu, Estado do Rio
de .Ianetro.
Art. 2.o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1945, 124. o da Independência e 57. o
da República.
Josá LrNHARES.
Teoduret'o

de

DECRETO N.o 20.056 VEMBRO

DE

Camargo.

DE

30

DE

NO-

1945

Concede à Indústrias Reunidas de Minérios Ltda. (lrmil) - autorizacão
para funcionar como emprêsa ~ de
mineração.

Não foi publicado ainda nó Diário
.oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.o 20.057 - DE 30
DE NOYEMBRO DE 1945
Autoriza a emprêsa de
Mineracão
Carbonífera do Imbaú, S. A. a ~la
vrar jazida de carvão m.ineral 11.0
município de Araiporanga, estaco
do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têr-.
mos do Decreto-lei n.c 1. 985, de' 29'"!e
janeiro de 1940 (Código' de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa
de mineração Carbonífera do Imbaú,
S. A. a lavrar jazida de carvão mineral situada' na Fazenda' Imbaú ou. Rio
do Peixe, distrito de Curiúva,mun,1~

F. 2:t
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cípío de.Araiporanga, Estado dei Paraná, numa área de cento e oitenta
oito hectares e vinte e quatro ares
(I88,24 ha) , -definida por um retânguio que tem Um vértice situado à
distância de trezentos _metros (300m),
no rumo vinte e nove graus e quarenta e seis minutos nordeste
.
(29°46' NE) do antigo furo da sonda
existente à margem do ribeirão da
Sonda, em terrenos de .sua -propriedade. e os lados divergentes dêsse vértice com os ccmprímentos e rumos
seguintes: dois mil novecentos e sessenta metros (2.96Óm'). oeste (W);
seiscentos e trinta e cinco metros. e

e

noventa e quatro centímetros, ....
(635,94m), sul (8). Esta autorização

e outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorízaçâo ficai obrigado a recolher aos
cofres publicas, na forma da lei 015
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e .ac Municipio, em cumprimento do disposto do art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessíonârío da autorização nâo cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autc-.
rtzaçâc de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37 e
38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na for- '
ma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Arü. 5.° O concessionário da autorização será ,fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mmeraí
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo-Códígo .
Art. 6.ó A autorização de lavra terá 'por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Mímstérto da Agricultura, após O pagamento da taxa de mil oitocentos e
noventa cruzeiros (Cr$ 1.890,00) ~

EXECUTIVO

Art. 7.° Revogam-se as disposiçõe-s
em contrário.
Rio' de Janeiro, 30 de novembro de
1945~ 124.° da Independência e 57.° da
República.
aoeé LINHARES.
Ttieoâureto de Camargo.

DECRETO N." 20.058 - DE 30
.DE NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro' Antônio
Bento de Oliveira a lavrar [azuias
de bauxita no municipio de Jodo
Pessoa, Estado do Espirito Santo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe 'confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrIr..OS do 'Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínasj ,
decreta:
Art. 1.0 Fica áutorizado o cidadão
brasileiro Antônio Bento de- Oliveira a
lavrar jazida de bauxita situadas no
distrito de Conceição do Muquí, murucipio de João Pessoa, Estado doEspirita Santo, numa área de quinhentos hectares (500 ha) , definida por um
retângulo que tem um vértice situado
à distância de mil novecentos ,e vinte
e nove metros (1.929 m) , do entroncamento das rodovias Calçado conceiçâo do Muquí e Conceição do M~
qui Lagtnha, medida nessa última no
sentado de Lagtnha, e os la-dos divergentes dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dez
mil metros (tü. 000 m) , norte
(N) :
qumhentos metros (500 rru , oest-e
(W). Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos arts, 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de 0 1)tras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2:0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher lWS
cofres públicos; na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e -ao Munícfpío. em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
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Art. 3.° ae o concessíonárlo da eutorízaçâo hão cumprir qualquer das'
obrigações que lhe incumbem, à eutc-

rízaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37 e
38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servídôes de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 .dc Código de
Minas.
Ar-t. 5.° O concessionário da autorízacâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da produção Mineral
e gozará. dos favores discriminados no
art.. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral' do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de dez mil cruzeiros
(Cr$' 10.000,00) .
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
.Iosá LINHARES.
Theotiureto de Camargo.

DEORETO N.' 20.059 - DE 30
DE NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Ulisses
Mendonça a lavrar calcaria no mu-:
nicípio de Campo Belo, Estadoàe
Jl.1 inas Gerais.
O Presidente da República,' usenco
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-Ieí n.? 1.985, de 29 je
janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ulisses Mendonça a lavra,
calcário em terrenos situados 'no lugar
denominado Natureza, na fazenda do
Capão, no distrito e. município de
Campo Belo, Estado de Minas Gerais.
numa área de dezessete hectares e
treze ares (17,13 na) , definida por
um quadrilátero que tem um vértace
situado à distância de oitenta metros (80 m) , no rumo magnético ses-

senta graus nordeste <60° NE), da
confluência dos córregos do Café e da
Oaíeíra, e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e quarenta
metros (240 m) , leste J(E); seiscentos
metros (600 mi , sete graus e trínta
minutos noroeste (7° 30' NW); quinhentos e vinte e "três metros (523
m) , cinqüenta e seis graus e trint~
minutos sudoeste (56°,30' SW) e uma
reta até o ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas 'e
dos arts. 32, 33. 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado
recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União.
ao Estado e ao Município, em cumprimento .do disposto do art. 68' de
Código de Minas.
Az-t , 3.0 Se o concessíonárto da autortzaçâo . não cumprir qualquer das:
obrigações que lhe incumbem, a autorízaçãc de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37 e
38 do Código de Mínas.
Art. 4.° As propriedades vízínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra. na forma dos arts. 39 e 4.0 do Código de-

r:

Minas.
Art.. 5.° O concessionário da autortzação será físcaüzado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral

e gozará dos favores díscrunmados r,o
art. 71 do mesmo Código.
AIt. 6.° A autorização de lavra terá por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Minei-a1 do
Mínistérío da Agricultura, após o pagamentc da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) .
Art. 7.° Revogam-se es dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
JOSÉ LINHARES.

Theodureto de . Camargo.
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DECRETO N.o 20.060 :..... DE 30
DE NOVElYlliRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Horácio
Rodrigues a pesquisar carvão minE"·
Tal. no município de São Jerônimo.
Estado do Rio Grande do Sul.

o Presideu'te da República, usando

da atribuição que "lhe confere o arttgu
74, letra a, -da, Constituição. e noa têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
'brasileiro Horário Rodrigues a pesquisar carvão mineral em terrenos situados no distrito de Butiá, município de' São J enônimo, Estado do Rio
Grande do Sul, numa área de ottocen'tos e oito hectares CS08ha), delimitada por um polígono mistilíneode oítocentos e vinte e cinco hectares, se":
.tenta e cinco ares e cinqüenta centdares (825,7550 ha) , do qual foi dedu.zida a área de dezessete hectares, setenta e cinco ares e cinqüenta centiares. (17,7550 ha) , nele contida, em
'que Ricardo de' Sousa Pôrto manífestou a mina de carvão mineral, registradano livro A n.v 1, sob'número
-de ordem seiscentos e oitenta e um
(681). O polígono delímitante da área
tem um dos vértices situado à 'dístância de mil metros, (1. OOOm) , rumo
magnético oitenta e 'dois graus e trtnta minutos sudeste (82~ 30' SE), do
pôço Venceslau Braz da mina do Leão,
,e os lados, a partir do vértice const.derado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil duzentos
.1;! sessenta metros (1. 260m) , setenta
,e dois graus e dez minutos sudoeste
-(72° 10' SW); seiscentos e vinte metros (620m), dezessete graus noroeste
'(17° NW); mil cento e trinta metros
(I. 130m) , quarenta "e seis graus 81.1.'doeste (46° SW); seiscentos e vinte
metros (620m), oitenta e dois graus
.:e trinta minutos sudoeste (82° 30' SW) ;
-doís mil oitocentos e sessenta metros
(2. 360m), dezoito graus sudeste' ..
(13° SE); dois mil trezentos e oiten-ta metros (2. 380m),', oitenta graus e
trinta minutos sudeste (80° 30' SE),
'respectlvamente, até o arroio Taquara,

pelo qual segue para júsante até o vértice de partida.
Art. 2.° Esta autorização é .outor-.
gada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
quatro mil e quarenta cruzeiros (Cr$."
4.040,O) e será transcrito no livro
própío da Divisão de Fomento da Produção Mineral do' Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.

.ross

LINHARES

Theodureto de Camargo.

DECRETO N.o 20.061 - DE 30
DE NOVEMBRO· DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto
Dias' de Castro Filho .a pesquisar
argila, calcária e associa:dos no mu.nicípio de Capão Bonito, Estado de
São Paulo.

O Presidente da Repúbflca, usando
da atribuição que lhe. confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 ée
Janeiro de 1940 (Oódígc de Minas).
decreta:

Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ernesto Dias de Castro Filho a pesquisar argila, calcário e associados em terrenos situados no Iugar denominado Tapera-Velha, no distrito de Guapíara, município de Oapâo.,
Bonito, Estado de São Paulo, numa.
"área de quatrocentos e noventa e oito
hectares (498 ha) , delimitada por um
retângulo que tem um vértice a setecentos e noventa e seis metros e' vinte
e quatro centímetros (796,24m), no rumo verdadeiro trinta e dois graus e quarenta e sete minutos noroeste ....
(32° 47, NW), da confluência do córrego Oapuàaínho no ribeirão Pinheiros, e os lados que "divergem do vértice considerado têm, a partir dêle,
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os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: mil seiscentos e sessenta
metros (1. 660m), sete graus e trinta'
minutos' sudeste (70 30 SE); três mil
metros (4.000m), oitenta e dois graus
e trinta minutos nordeste (82° 30' NE)
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas.
Art.' 3.° o trtuto ce autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro
mil novecentos e oitenta cruzeirus
(Cr$ 4.980,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da.
Agricultura .._
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio dé Janeiro, 30 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
JosÉ

LINHARES'

Theodureto de Camargo:
DECRETO N.' 20.062 - DE 30
DE NOVEMBRO DE 1945
Autoriza a cidadã brasileira Maria
Aparecida de Azevedo Jumqueira a
pesquisar âolomitá no municipio de
Barra do Pirai, Estado do Rio ce
Janeiro.

o Presidente da República, usando
da .atríbuíção que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de ,29 de
janaíro ute 1940 (CÓdigo de Minas),
decreta:
Art. 1..° Fica autorizada. a cidadã
brasileira Maria Aparecida de Aze"Vedo Junqueira a pesquisar dolomíta,
numa área de cinco hectares (5 haj ,
sdtuada na fazenda do Aterrado, distrito de Dorândia,· muníeípío de Barra
do Ptraí, Estado do Rio de Janeiro,
e. delimitada por um retângulo que
tem um vértice à distância de cento
e oitenta metros e vinte e oitocentímetros (180,28m), no rumo magnético
dois graus e quarenta e um minutos
sudeste (2° 41' SE), do fôrno de cal
da referida fazenda que fica a, quaren-

ta metros (40ni), no rumo -magnétdco'vinte e dois graus noroeste (22° NW) ,
da nascente do rio Oaieira, e os lados
que partem do vértice considerado, com
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos : duzentos e cinqüenta
metros (250m). cinqüenta e nove graus
noroeste, (59° NW); duzentos metros
\200m); trinta e um graus sudoeste
(31°SW).
I
Art. 2\° Esta autorização é outor..
gada nos" têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art .• 3. o O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros, (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral' do
Ministério. da Agricultura.
Art. 4.°' Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
.rosé LINHARES
Theodureto de Camargo.

DECRETO N.' 20.06& - DE 30
DE NOVEMBRO DE 1945·
A..utoriza o cidadão braetleiro Teodoro
Manhani a pesquisar argila refratária e associados no municipio de
São Bernardo do Campo, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
'l4, letra "a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,v 1.985, de 29 rie
janeiro de 1940 (Código - de Mínasj-,
decreta:
.

,

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Teodoro Manham a peaquíser argila refratária e assocíadcs no
lugar denominado Bairro dos Mení::lOS, distrito e município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo
numa área de .quatro hectares e. ncventa e seis ares (4,96 ha) , delimitada
por um retângulo que tem um vértice à distância de cento e quarenta
metros (140 m) , no rumo magnétd-
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co vinte e dois graus e trinta mínutoa
noroeste (22 0 3D' 'NW) do cruzamento
do Caminho do Mar com a estrada
-Taboâo Bairro dos Meninos e os lados
que partem dêsse vértice têm os seguintes .comprtmentos e rumos magnéticos: trezentos "e dez metros (310
01), trinta e três graus e vinte mínutos nordeste (330 20' NE); cento e
sessenta metros (160 fi), cinqüenta e
seis graus e quarenta minutos noroes-

te (56 0 40' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outor-

gada nos. rêrmos estabelecidos no Código de .Mínas .
"
Art. 3.° O titulada autorização .dc
pesquisa, _que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00)" e será transcrito no livro próprio da Dívtsão de Fomenteida Produção Mineral do Ministério da. Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

.rose

LrNHAREs.

Theodureto de Camargo.
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cinqüenta e oito graus e trinta mtnutos nordeste (58 0 30' NE),' do Canto
nordeste (NE) do prédio, do' Cassino
de Lambari, e ojl lados divergentes do
vértice considerado com os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
oitocentos metros (BOO nn, trinta e
um graus, e trinta minutos noroeste
(31° 30' NW); três mil e quatrocentos
metros (3 .400 m) , cinqüenta e oito
graus e trinta minutos sudoeste (580
30' SW).
Art. 2.°

Esta autorização é outorgada nos térmos estabelecidos' no' Código de Minas.
Art. 3.°'0 'título da autorização de
pesquisa, que será uma' via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois
mü setecentos e vinte cruzeiros (Cr$ ..
4.720,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento na
Produção Mineral do Ministério -da
Agricultura,
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 30 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57,0 da
República.
JOSÊ

LINHARES

rncoasreto

de Camargo.

DECRETO N .0' 20.064- DE 30
DE NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro
de Melo a pesquisar quartzo,
quartzijeras e associados no
cipio de Lambari, Estado de
Gerais.

Ruben

'areias
mumMinas

DECRETO N.' 20.065 - DE 30
DE NOVEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Joãa
Gabriel de Freitas a pesquisar cal.cária e associados no vmuucuno de
Piumçui, Estado de Minas Gerczs ,

O Presidente da República, usando
da. a-tribuição que 'lhe confere o artágo
atribuição que lhe confere O artigo
74, 'letra a, da Constituição e nos tÉH74, letra a, da Constituição e nos tê,':'
mos do Decreto-lei u.? 1.985. -de 29 de
mos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
Janeiro de 1940 (Código. de Minas), ' janeiro de 1940 (Código de Mínasr.
decreta:
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
Art. 1.0 Fica eutorieedo o cidadão
brasileiro João Gabriel de Freitas a
brasileiro Ruben de Melo a pesquisar
pesquisar calcário e associados em
quartzo, areias quartaíferas e associaterrenos do imóvel Pazénda Manuel
dos em terrenos situados no dístrtto
dos Santos, no distrito .deLeanctro
e município de Lamari,. Estado, de
Ferreira, município de Pitanguí, EsMína.s Gerais, numa área de duzentos
tado de Minas Gerais, numa área de
e setenta e dois hectares. (272 ha) , detrinta e seis hectares (36 ha) , deulimitada por. um retângulo que . tem
mttada por um quadrado de seiaceuum vértice a mil e quinhentos metcos <i .500 m) , no rumo magnético, tos metros (600 m), de lado que 'telJll.
O Presidente da República, usando

da
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um vértice a, quatrocentos metros
(400 m) , no rumo' sessenta jrrcus nordeste (60° NE), da confluência. dos
córregos da Grata do Burttí e do Burttí, e os lados divergentes do vértice
considerado com os rumos leste (E)
e sul (8), respectivamente.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmoe estabelecidos no Codigo de, Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de trezentos e sessenta cruzeiros (Cr$ ....
360,00) e será transcrito no livro pró.
prto da Divisão de Fomento da, Produção Mineral do Mínístério da Agricultura.
.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

aose

LINHARES.

Theodureto de Camargo.

DECRETO N.o 20.056
DE 36
DE NOVEMBRO DE 1945
Autoriza a Sociedade Brasileira de
Mineração Limitada a lavrar minério de ferro e associados no mumcipio de Belo Vale, Estado de Minc.,)"
Gerais.

o

Presidente da República. usando

da atribuição que "lhe confere o artt~'J
74, letra a, da Constituição e nos tê,mos do Decreto-lei n.c 1.985: de 29 de

janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Socíedade Brasileira de Míneraçào Limitada a lavrar minérios de ferro e associados no lugar denominado Pintos,
distrito e município de Belo Vale,
Estado de' Minas Gerais, numa área
de setenta e dois hectares (72 ha I ,
definida por um retângulo que tem
um vértice situado à distância de setecentos metros (700 m) , no rumo
magnético trinta e oito gTô,US e trinta
minutos sudeste (38° 30' SE), do

EXECUTIVO
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canto nordeste (NE). da sede da te.,
zenda da Grata de Sabará, e os .lados.
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magné rtcos.
seiscentos metros (600 fi), vinte e
cinco graus e trinta mínutos nordeste
(25° 30' NE); mil e duzentos metros
(1. 200 m) . sessenta e quatro graus
trinta minutos sudeste (64°30' SE) .
Esta autorização é outorgada mediante as co-unções constantes do parágrafo- único do art. ·28 do Código de
Minas e dos artigos 32. 33, 34 e suas
alíneas. além das seguintes e. de outras
constantes do mesmo Oódígo, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização .ficà obrigado a 'recoiner aos
cofres 'públicos. na 'forma da leiÇls
-tríbutos que forem devidos à União.
ao Estado e ao Município. em cumprimento do disposto do art. 68 do
.
Código de Minas.
Art. 3.° Se O concessíonárlc da autortaacão não cumprir qualquer ues
obrigações que lhe incumbem. à autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37 e'
33 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo 'e
sub-solo para os fins da lavra. na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessicnárío da autorização serà Trscaüaado pela Departamenta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Dívísão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil quatrocentos
e quarenta cruzeiros (Cr$ 1.440,00).
Art. 7.° Revogam-se as dlsposíçôes
em contrárto .

e

Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1945, 124.° da Jndependêncta e 57.0 d..
República.
JosÉ LrNHARES.

Theodureto de Camargo.
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DEOftETO N.' 20.067 - DE 30 DE
. NOVEMBRO DE 1945
efeito o Decreto núme~
19.590, de 10 de setembro de
1945.

Torna sem
TO

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ertígo 74, letra a da Constituição,
nos têrmos do art. 1. <> 'alínea' n, do

e

Decreto-lei

TI.O

em

todo o
econômicos do comércio
território nacional, na conformidade
do .regime instituído pela Consolida~
ção das Leis do Trabalho.
Rio de Janeiro, '30 de novembrone
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
.30sÉ LINHARES

R. Carneiro de Mendonça

3.195, de 14 de' abril

de 1941 e tendo em vista o que consta
do processo MTIC, a/n , do Departamente deA4ministração, decreta:
'Art .. ·1.o Fica sem efeito o Decreto
ri." 19.590, de 10 de setembro de
1945, que suprimiu 2 cargos da, classe
Hcda vcarrelra de Médico do Quadro
único - Parte Permanente - do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, vagos em virtude de nomeação para outro cargo de Gilberto Sirival Faria e Ade1e Nascimento, devendo a dotação .correspondente 001' levada', a crédito da Conta Corrente dos
mesmos' Quadro e. Parte do referido
Ministério.
Art. 2. ° Revogam-se as disposições
contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.·
da República.
.

em

JósÉ LINHARES.
R.
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Carneiro de Mendonça.

DECRETO N.o 20.068 - DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1945
Reconhece a Confederação
do Comércio

DECRETO N.' 20.069 - DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e
nos têrmos do artigo 1.0, alínea' "n",
do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941. decreta!
Art. 1.0 Fica suprimido um (1)
cargo da classe B da carreira de Servente, do extinto Quadro IV, do Ministério da' Viação e Obras Públicas.
vago em virtude da exoneração de Ari
Azevedo, 'devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta Corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30âe novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.

aoss _LINHARES
Mauricio' Joppert da Silva

Nacunuü

o; Presidente da República, atendendo ao que.Jhe expôs o Ministro de
Estado dos Negócios do Trabalho, In.dústrta e Comércio, e, usando da .atrtbuíção que lhe confere o artigo 537,'
§ 3.°, da Consolidação das Leis do
Trabalho (Decreto-lei .n,c 5.452, de 1
de maio de 1943), decreta:
Artigo único. Fica reconhecida a
Confederação, Nacional do Comércio,
com sede na Capital da República,
como entidade sindical de grau superior coordenadora dos Interêsses

DECRETO N.' 20.070 - DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, .letra "a", da Constituição,.e
nos, têrmoa do artigo 1.0, alínea "n",
do Decreto-lei n.v.S.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos cinco (5)
cargos da classe E da carreira de Maquinista de estrada. de ferro, do extinto Quadro IV, do Ministério da

ATOS

no

PODER

Viação e Obras "Públicas, vagos em
virtude' da aposentadoria de MarcialIsquterdo Rivera e da promoção de
Angelo Gonçalves Pereira, Antônio
Vieira 'do Amaralç .Iosé- Galando e Sebastião de -Oarvalho 25', devendo a
dotação correspondente serrlevada a
crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1945 124.° da Independência e 57.°
da República. \
.josá LINHARES

Mauricio Joppert da Silva

DECRETO N.o 20:071 - DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo' 74, letra c, da Oonstltuiçâo. e nos
têrmos do art.' 1.0. alínea n, do Decreto-lei n.03.195, de 14 de abrtl de
19~1, decreta:

EXEClfTIVO

DECRETO N.o ,20.072 -

DE 30 DE

NOVEMBRO DE 1945
Suprime 'cargos extintos

-'

o Presidente da República, usando
«a atribuição que lhe confere o artigo 74, .letra a, da Constituição, e
nos têrmos do art. 1.0, alínea n,. do
Decreto-lei n.e 3.195, de 14 de abril
de 1945, decreta:
"Art. 1.0 Ficam suprimidos sete (7)
cargos da classe E da carreira, de Escriturário (Decreto-lei n.v 145, de
1937), do extinto Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vagos em virtude da promoção de Angelo Degani, Argemiro Santos, Arnaldo Rodrigues de Menezes, Díogo Pernendes vxrcntãro. Luis' José Guedes,
Sérgio Pinheiro .Costa Sobrinho e Silvio Melo, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da 'Conta .Corrénte do 'mesmo Quadro do' re ..
ferido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições>
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1S45, 124.° da Independência e 57,0 da
República:
JOSÉ LINHARES.

Art. 1.0 Ficam suprimidos dez (10)
cargos da classe F da carreira de Escriturário (Decreto-lei n.s 145, de
1937), do extinto Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vagos em virtude da promoção de Antônio Grilo, Antônio Simalha, BaIbeíno Ribeiro de Lacerda, Dorival
Teixeira de Gcdót, Feliciano da Costa,
Francisco Laureano da Cunha, Francisco Lopes de Forte Bustamante Manuel Rosa Neto, Nadir de Oliveira e
Nélson warton Rocha, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as' dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 'de novembro de
1945', 124.° da Independência. e 57.° da
República.
JOSÉ LINEARES.

Mauricio J oppert da Silva.

Mauricio Joppert da Silva.

DECRETO N.o 20.073 - DE 30 DE
NOVEMBRO DE" 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e
nas têrmos do art. 1.°, alínea n, do
Decreto-lei n.? 3,.195, de 14 de abril'"
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe E da carreira de Escriturário, ao extinto Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vago em virtude da promoção de Azar
Rodrigues Martins, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente' do mesmo
Quadro do referido Minlstérlc .

382

ATOS DO PODER

Art. 2.° Revogam-se M disposições
em contrário.

Rio -de Janeiro, 30 úe novembro de
1945. 124.° da Independência e 57,° da.
República.

J ()SÉ

LINHARES.

Mauricio Joppert da Silva.

DECRETO N.o 20.074 - DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos
o Presidente 'da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74,. letra a, da Constituição. e
nos têrmos do artigo 1.°, alínea n, do

Decreto-lei TI.o 3 .195.~ de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe D da .cerreíra de
Condutor de trem, do extinto Quadro IV, do 'Ministério da Viação. e
Obras Públicas, vagos em virtude - da
promoção de Aristides Manteiga e Benedito Pedro dos Santos, devendo a
dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta..Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.'

Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1945, 124.° da' Independência e 57..o da

República.
.rosé

LINHARES~

Maurício Joppert da Silva.

DECRETO N.' 20.075 - DE 30 DE
NOVEMBRO ,DE 1945
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição qt,e lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 1.0. alínea n, dei
Decreto-lei TI.o 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três (3)
'cargos da classe C da carreira de
Agente de estrada de. ferro, do extinto
Quadro IV, do Ministério da Viação
e Obras Públicas, vagos em virtude da
promoção de Benedíto Rodrigues

EXECUTIVO

Costa, Edmundo Soares de Moura e
Valdemar Santinho, devendo a' dotaç ã - correspondente ser
vada a crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério ..
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1945, 124.° da Independência e '57.° da
República.

.roes

LINHARES.

Mauricio Joppert da Silvtl..

DECRETO N.' 20.078 - DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1945.
Suprime .carços extintos

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que .Ihe confere o artigo 74, 'letra a, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 1.0; alínea e.. do
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abrtí
de 1941, decreta:
4rt.

1.0 Ficam -suprlmidc

dezoito

(18) cargos da classe L da carreira de
Engenheiro, do extinto Quadro lI, do

Ministério da Viação ~ Obra. Públicas,
vagos em virtude do falecimento de
Gastâo Drumcnd Machado Nunes e
da promoção de Albl-.-to Btttencourt
Berford, Artur de Matos .VIp.rtins. Ari
Koerner de Assis, Fernando Teixeira,
Heitor Guimarães, Irineu Leite de
Freitas, aosé Benedito Morai de Lacerda, José Gentil Gíroud, .Iosé MauriCio .da -duata, Newton Dunham. Nicanoi Pereira, Oto d., Oliveira Ribeiro,
Perícles Moreira Sen Ro ... ~_ .c Magno
de Carvalho, Sebastião Guaraci do
Amarante, Urbano Betembrin., de Carvalho e' Valdemar Machado "~ Mendonça, devendo a dotaçâ. c -espondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do mesmo QuaJ.l' _ do referido Ministério.
Art.' 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1'945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
JoSÉ

LINEARES.

Mauricio Joppert da Sil'1lO-.
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GECRETO N.' 20.1177 - DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando

uc atribuição .:tU8, lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 1.0, alínea n, do
riecreto-ter ci.c 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos vinte e dois
(22) cargos da classe ~ da carreira de
Engenheiro, do' extinto Quadro Il, do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Alexandre dos Reis e Araújo
Góis Filho, Aloísio Gomes de Castro,
Arnaldo' Rocha, Arí Lopea Leal, Carlos
Morais de Niem.cer, Crístaano Teixeira'
Lobão, Floriano Ribas Mariano. Geraldo Barroso LJ Amaral, Heitor GUlmarães; Helena dos Santos Jordão,
Jorge de Abreu ShiUing, José Augusto
Pena, Luis Freire,Luis Gonzaga. Bernhauss de Lima, Mam.el Fernandes
'I'ôrres, Mário Augusto Serafím da
Silva, -Mauro Brochado, Oton de Sousa
Novais, Paulo Castelo Branco. Raimundo Alceu de Sousa, Samuel Cantarino Mata .: Sérgio ~v1arcondes de
oastro.. devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta.
Corrente do mesmo Quadro do referido
Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro, de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
JOSÉLINHARES.

Maurício JoppéTt da Silva.

DECRETO N' 20.078 - DE 30
DE NOVEMBRO DE 19"1:5
Aprova e manda executar o Regulamento para os Distritos Navais

O Presidente da República, usando
da atribuição que Ihc confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Resolve aprovar, e mandar
executar o Regulamento. que a .êste
acompanha, para os Distritos Navais,
que trata o Decreta-lei n.o 8.131,

de
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de 19 de novembro -de 1945. e assinado
pelo Vice-Almirante Jorge' Dodsworth
Marbíns; Ministro de Estado dos Negócios da Marinha.
Art. 2.° 0\ presente Decretei entra
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de, novembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
Josá LINHARES.
Jorge Dodsworth Martins.

Regulamento para os Distritos Navais de que trata o Decreto número 20.078, de 30 de novembro
de 1945
CAPíTULO I
DOS FINS

Art. 1.0 O terrítóríc nacional, para
fins que ínteressan. à defesa e segurança nacionais, a. cargo do Ministé-rio da Marinha, de acôrdo com o Decreto-lei u.« 8.181, de 19 de 'novembro de 1945, está dtvídído em regiões

denominadas Distritos Navais.
Art. 2.° Os Distritos Navais, peles
seus órgãos competentes, se incumbem.
dê:
'
' .
a) promover e dirigir a vigilânciae a defesa marítima fixa e móvel do
litoral e águas interiores sujeitas à
sua jurtsdíçâo;
b) cooperar core os Comandos de
Fôrças Navais, dependentes ou independentes, para - borr êxito das operações de que êstes estiverem íncumbidos;
c) providenciar sôbre os meios de
suprimento e restauração das Fôrças
Navais que, permanente ou eventualmente, se apeiem no respectivo Distrito;
d) colher as informações que interessarem à segurança e .defesa nacionais, tanto do ponto de vista. militar
como do ponto de vista dos suprimentos. Interpretá-las e utilizá-las para
aquêle fim;
e) promover a defesa dos Estabelecimentos e Repartições da Marinha
localizados dentro dos limites da sua
jurlsdíçâó;
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1) promover a- proteção e segurança
da navegação ao longo do litoral e das
aguas interiores, sempre que possível,
em cooperação COIr as Fôrças, Navais

de oceano e as Fôrças' Aéreas; ,
g) promover os necessários entendimentes com as autoridades locais, militares e civis, para -sua eventual coreboração, sempre que ela se tornar
necessária e prestar-lhe constante
cooperação orientada pelos ânterêsses
nacionais.
Art. 3. o Para.a execução dessas finalidades os Distritos Navais ficarão
diretamente subordinados ao Estado

Maior da Armada.

CAPrTULO II
DA

ORGANIZAÇÃO

Art. 4. o O Comandante do Distrito
Naval exercerá ação de Comando Supertcr, ,OU de alta Direção. sôbre todo
o pessoal, militar ou civil, expressamente designado para servir sob suas
ordens, bem como sôbre os navios, embarcaçôes, fôrças navais, destacamentos de Marinha, estabelecimentos e\repartições que lhe forem expresamente, subordinados e afetos.
Art. 5. o Os Estabelecimentos e Repartições da Marinha existentes na
regtâo que' constitui o Distrito Naval,
em tudo que disser respeito aos assuntos sôbre os quais se entenderam
até agora com o Estado Maior da Ar...
mada, passarão a fazê-lo diretamente
com o Comandante do Distrito, mantendo porém sua correspondência direta. com os órgãos superiores de cuja
organízaçâo façam parte, aos quais
continuam subordinados técnica e admínístratívamente.
~ 1. o Os Oapítâes dos Portos 000peração com os comandantes dos Distritos nas atividades navais e marttdmas, mantendo-os ao corrente de tôda as determtnações que receberem
sôbre os assuntos relatírços à Marinha
Mercante, balizamento, faróis e pesca.
ê
2.0 O~ pessoal e material das diferentes Colônias de Pescadores deverâo ser adaptados aos dispositivos de
vigilância que o Comandante do mstrito Naval adctaa-.

Art. 6. o Os serviços do Comando do
Distrito Naval-serão desempenhados
pelo Estado ~ior do Comando e por
tantas Divisões quantas forem neceasàrías ,
parágrafo único - Os serviços administrativos serão regulados por um Re-:
gtmento Interno' aprovado pelo Ministro da Marinha.
CAPITULO !II
DO PE;SSOAL

Art. 7. Q O Comando do Distrito Naval será exercido por um oficial general 'do Quadro ordtnàno do Corpo
de Oficiais da Armada.
parágrafo único A autoridade referida no presente artigo terá o titulo
de Comandante do Distrito Naval da
denominação que caracterizar o respectivo Distrito.
Art. 8. o O número de oncters do
Estado .Maíor e dos Serviços, bem como
do Pessoal Subalterno e de civis será
fixado nas respectivas lotações.
Art. 9.° Todo o pessoal que guarnecer o material fixo ou flutuante afeto
ao serviço do Comando do Distrito
Naval, inclusive os militares e civil
de qualquer especialidade e categoría,
ficará subordinado à autoridade superior do comandante do Distrito Naval.
CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.

10 As atríburções, deveres e

obrigações dos oficiais no desempenho

dos seus cargos, comandos e chefias,
serão os previstos na Ordenança Geral
para o Serviço da Armada, competindo-lhes os que forem estipulados no
Regimento Interno 'e Organizações Internas e Administrativas, dos estabelecimentos e unidades navais pertenceu- ;
tes ao comando do Distrito Naval.
Art. 11 Os casos omissos dêste Regulamento e não previstos rio Regimento Interno do Distrito Naval, se..
rão resolvidos pelo Ministro da Marinha.
. .
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CAPíTULO V·
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 12 O Comandante do Distrito
Naval, de acôrdo com as missões a
cumprir,poderá organizar, em. agrupamentos a Fôrça Naval que lhe estiver
subordinada.
'
I

Art.

•

13 Quando uma Fôrça Naval

não tiver Comandante próprio, o Comandante mais antigo dos navios que
a constituem exercerá o seu Comando.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1945. -

Jor{{& Dodsworth Martins.

DECRETO N.o 20.079 - DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1945
Reduz, em caráter provisório, o interstício para promoção dos Oficiais
da Armada e dá outras providências.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o ar..
tdgo 74, letra a, da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0 Fica reduzido, em caráter
provisório, para dezoito (18) meses, o
interstício fixado no Regulamento para
a promoção nos Corpos e Quadros da
Armada, a que se refere o Decreto
n.c 3.121, de 3 de outubro de J933,
exceto para os postos cujo interstício
é mencr do que ora é fixado.
Art. 2.° 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
de

Rio de Janeiro, em 30 de novembro
1945, 124,° da Independência e

-57_ 0 da República.
JOSE LINHAm~s.

Jorge Dodsworth Martins.

tígo 74" l-etra a, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
11 - do Decreto n.c 24. ~55, d, 1:.. de
julho de 19S4, e artigo único do
Decreto n.v 19.966, de 19 de novembro
de 1945; decreta:
Artigo único. Fica assegurado à
Rádio Sociedade Farroupilha Limitada o direito de estabelecer, na
cidade de Pôrto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul, sem direítc de
exclusividade, uma estação destinada
a executar o serviço de radiodifusão,
nos têrmos das cláusulas .que com
êste baixam, assinadas pelo Ministro
da Viação e Obras Públicas.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão deverá ser
assinado' dentro do prazo de SOdias,
a contar da data da publicação dêste
decreto no Diário Oficial, sob pena
de ser desde logo considerada nula
a concessão:
Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1,945, ~24.0 da Independência e 57.°
da República.

.ross

LINHAREs.

Mauricio - J oppert da Silva.
CLÁUSULAS A QUE SE- REFERI!. O

DECRETO N.o 20.080, DESTA DATA
I

Fica assegurado à Rádio Sociedade
Farroupilha Limitada o direito de
estabelecer, na cidade de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grand-e do Sul,
uma estação radiodifusora destdnada
[( executar o serviço de .radíodífusào,
com finalidade e orientação intelectual e instrutiva, e com rubordínação
a tôdas as obrigações e exigências
instituídas nesse ato de concessão.
II

DECRETO N.'" 20.080 -

DE SO DE

NOVEMBRO DE 1940
Assegura à Rádio Sociedade Farroupilha. Limitada o direito de estabelecer uma estação radiodifusora
na cidade de Pôrto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

A presente concessão é outorgada
pelo prazo de dez (10) anos, a contar
da data do registro dêste contrato
pelo Tribunal de Contas, e renovável,
por igual período, a, juízo do Go",:
vêrnc, sem prejuízo da faculdade. que
lhe assegura a Iegislação-vígente.. de,
em qualquer tempo, desaproprtar, no
mterêsse geral, o serviço outorgado.
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Parágrafo único. O Govêrno não
responsabiliza por mdenízaçâo

alguma, se o Tribunal de Contas
denegar o registro do contrato de'
que trata esta cláusula.
IH

A concessionária se obriga a elevar,
no prazo máximo de dois anos, a
potência de sua estação a 50 kw, bem

como localizá-la de acôrdo com as
exigências técnicas.
IV
A concessionária

é

obrigada a:

constituir sua diretoria exclusivamente de brasileiros natos;
b) admttír, exclusivamente,' operadores e locutore-s brasüeíros natos e
bem assim. a empregar, efetivamente,
nos outros serviços técnicos e admínístratdvos, dois terços,' no mínimo
a)

de pessoal brasileiro;

c) não transferir, direta ou indiretamente, a eoncessâo;
d) suspender, por tempo que Jór
determinado, o serviço, todo ou em
parte, nos casos previstos no regulamenta dos serviços de radíocomunícaçâo (Decreto n.v 21.111, de 1 de março de 1932) ou no que vier a rege"
a matéria e obedecer à primeira requisição da autoridade competente o,
havendo urgência, fazer cessar o sel';"
viço em ato sucessivo à intimação,
sem que, por isso, assista à sociedade
direito a qualquer 'indenização;
e) submeter-se ao regime de tis-o
calizaçâo que fôr instituído pelo G)vêrno, bem como ao pagamento, adíantadamente. da cota mensal para as
despesas de fiscalização e de quaisquer contribuições que venham á -S~l·
estabelecidas em lei ou regulamento
sôbre a matéria;
j) fornecer ao Departamento dos
Correios e Telégrafos todos' os elementes que êste venha a exigir para
os efeitos de fiscalização e, bem assim, prestar-lhe, em. qualquer tempo,
tôdas as informações que permitam
ao Govérno apreciar o modo como
está sendo executada a concessão:
g) manter sempre em ordem e em
dia, o registro de todos os programas
e irradiações lidas ao microfone, de-

EXECUTIVO

vídamente autenticadas e com o visto
do órgão fiscalizador;
h) obedecer às posturas vmunícípaís
aplicáveis ao serviço de concessão;
i) Jrradíar, díàriamente, os boletins
ou avisos do serviço meteorológico,
bem como transmitir e receber, nos
dias e horas determinados, o programa nacional e o panamerícano:
j) .submeter, no prazo de três (3)
meses, a contar da data do registro
do contrato pelo Tribunal de Contas,
à aprovação do oovõmo, o local escolhido para a montagem da estação;
Te) SUbmeter, no prazo de seis (6l
meses, a contar da mesma data de
que trata a alínea anteríor, à corevação do Govêrnc, as plantas, orcamentos e tôdas as especificações técnícas das instalações, inclusive a relação minuciosa do material a empregar;
l) inaugurar, no prazo de .dois (2)
anos, a contar da data da aprovação
de que trata a alínea anterior o serviço definitivo, salvo motivo de fôrça
maior" devidamente -comprovado
e
reconhecido pelo Govêrno;
m)
submeter-se à ressalva 'de direito da União sôbre todo o acervo da
sociedade, para garantia da liquidação de qualquer débito para com ela;
n) submeter-se à ressalva de que
a freqüência distribuída à sociedade
não constitui direito de propriedade;
e ficará sujeita às regras estabelecidas no regulamento dos serviços de
radfocomunícação (Decreto n,c 21.111),
ou em outro que vier a ser baixado
sôbre o assunto, incidindo sempre sôbre essa frequêncía o direito de posse
da União;
o) SUbmeter-se aos preceitos tnstttuídos nas convenções e regulamentos
internacionais, bem como a tôdas as
disposições contidas em leis, regulament-os e instruções que existam ou
venham a existir. referentes ou eplícáveís ao serviço da concessão.
V

A concessionária não poderá alterar, em qualquer tempo, seus estatutos sem prévia autorização e aprovação do Govêrno, assim .como se obrígaa manter sua estação em perretto. funcionamento, com a eficiência.
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necessária e de acôrdo com as prescrições técnicas que estiverem em vilJor ou vierem a vigorar.

VI
No regime da Iíscalízação em vigor
ou que fôr instituído, fica. assegurado
ao Govêrno, quando julgar convemente, o direito de examinar como melhor lhe aprouver. os livros, escriturações e tudo que. se tornar necessário
a essa fiscalização.
VII
Pela ínobservâncía. de qualquer das
presentes cláusulas, em que não e~
teja prevista â imediata caducidade
da concessão, o Govêrno poderá, pelo
órgão fiscalizador, impor à concessionária, multa de Cr$ 100,00 (cem
cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil
cruzeiros), conforme a gravidade da
infração.
Parágrafo único. A importância de
qualquer muita será recolhida à Tesouraria do Departamento dos Correios e Telégrafos, dentro do/prazo improrrogável de trinta (30) dias, a
contar da data da nottüoação rena
diretamente à concessionária ou da
publicação do .ato no Diário Oficial.

VIII
.gm qualquer tempo, são aplicáveis

à concessionária os preceitos da legislação sôbre desapropriação por necessidade ou utilidade pública e requisições militares.
IX
A concessão será considerada caduca, para todos os efeitos, sem direito a qualquer indenização;
a) se, em todo o tempo, fôr verificada inobservância das dísposlções
contidas nas alíneas 'a, b, c, d, i, (,:n
fine) , .i, k: e 1, da cláusula quarta;
b) se não forem pagas, dentro ias
prazos estabelecidos a cota e contribuições a que se refere a alínea e d:\
cláusula quarta, bem como a importância de qualquer multa imposta nos
têrmos da cláusula sétima;
c) se, em qualquer tempo, se verificar o' emprêgo da estação para: ou-

tros fins que não os determinados na
concessão e admitidos pela legislação
que reger a matéria.
§ 1.0 Poderá a concessão. ser declarada caduca, a juizo do Govêrno, sem
direito a qualquer indenização;
a) sev.depoís de estabelecido, .fôr o
serviço, 'fnterrcenpído. por. mais de
trinta (30) dias consecutivos, ou. se
se, verificar a incanacídade da concessionária para executar o serviço
salvo motivo de fôrça maior, devidamente provado e reconhecido pelo
Govêrno:
b) se a concessionária incidir rcj-:
teradamente em infrações passíveis
de multa.

§ 2.° A concessão serãconsiderada
perempta se o Govêrno não julgar
conveniente renovar-Ihe: o prazo.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de
1945. -

Mauricio Joppert da Silvá.

DEORETO N.o 20.081 - DE 30 DE
NQVEMBRO DE 1945
Declara de utilidade pública. a Sociedade União Internacional Protetora
dos Animais.

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a Sociedade
União Internacional Protetora dos
Animais, com sede no Distrito Federal, a qual satisfez as exigências
legais, e usando da atribiução que lhe
confere o art. 2. o, d a Lei n.o 91, de
28 de agôstc de 193'5, decreta:
Artigo único. lt declarada de utilidade pública nos têrmos do art. 2.0,
da Lei n.? 91,·de 28 de agôsto de 1935,
8" Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, sediada no Distrito Federal,
Rio de Janeiro, em 30 de novembro
de 1945, 124.0 da Independência e
57.° da República.

.rose

LINHARES.

A. de Sampaio Daria.
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DECRETO N.' 20.032 ~ DE 3 DE
DEZEMBRiO DE 1945

DECRETO N.'. 20.083 DE 3 DE
DEZEMBRO DE 1945

Concede indulto a oficiais, praças e

Arbitra çrouiieacâo a membros da Comissão de Marinha Mercante

civis, que- fizeram parte integrante
da F. E. B. ou a ela prestaram
serviços, .quando em operações na

Itália, já condenados ou não, e
cujos cri,mesnão são tU...~ natureza
infamante.

0- Presidente da República, usando
da etrlbuição que lhe confere o artigo 75. letra t, da -Oonstdtuíção Eederaê, decreta:
Ar,t. 1.0. Fica concedido indulto aos
oficiais e praças que, como parte integrantes .da F. E. B., na Itália,
hajam cometido crimes que não os
de homicídio doloso, ou de deserção
para o inimigo, tenham sido ou não
julgados.e condenados,'
Arit. 2.°. Fica comutada, de

dez
anos e três meses de reclusã..o e dois
meses e vinte e seis dias de detenção
para cinco anos, um mês e quinze
dias -de reclusão e, um mês, v treze
dias de detenção a pena a que foi
condenado por noemctdto doloso e
lesões corporais culposas, o cabo
Rômulo 'reste e de .oíto anos e oito
meses de reclusão para quatro anos
e' quatro vmeses de' reclusão a pena
a que foi condenado por homicídio
doloso o soldado Domingos Cabral,
ambos condenados por crimes praticados .na Itália, quando a serviço da
F. E. B.

Art. 3.°. Fica concedido indulto
aos civis de nacionalidade italiana
Di Bartolomec Ader e Ranzzette 80nere, empregados do Serviço de Intendência da F. E. E.,_ na Itália e
do Pôsto Regulador de Ltvorno, ccndenados pela Justiça da F. E. B.,
como' incursos respectivamente nos
art. 198, §. 4.°, V, e art. 181, § 3.° e
182,§5.0 combinado com 03 artigos
66, § 1.°, e 314 tudo do C. P. M_
Rio de .raneíro, 3 de dezembro de
1'945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
JosÉ

LINU:\RES.

Canrobert Pereira da Costa.
A. de Sampaio Daria.

O Presidente da República, resolve,
de acõrdo Com o art. 17, parágrafo
único, do Decreto-lei n.O 3.100, de 7
de março de 1941, modificado pelo
'art. 6.° do Decreto-lei n.? 7.167, de
16 de dezembro de 1944; arbitrar a
seguinte gratificação mensal de representação a Membros da Comissão
de Marinha Mercante:
Comandante Thiers Plemíng (Presidente) .. Cr$ 4.500,00
Eng. Augusto Brito Belfort Roxo
Cr$ 4.000,00Eng . Silvestre Gomes
de Araújo ..... r"': Cr$ 4.000,00
.. Rio de Janeiro, 3 de dezembro de
1945; 124.° da Indeuendência e 57.''>
da República.
._"

.rose

LINHARES.

M auricío J oppert, da Silva.

DECRETO N.' 20.084- DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945
Cria a Tabela Numérica Orâináriá de
Extranumerário-mensalista doPaTque Central de Moto Mecanização
do Ministério da Guarra.
O

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
'74. letra a, da -oonstttuicão, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, na forma da

relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalis-,
ta do Parque Central de Moto Mecanização, da Diretoria de Moto Mecanização, do Ministério da Guerra.
Art , 2.° A despesa com a execução
do disposto neste Decreto correrá, no
atual exercício, à conta do crédito suplementar aberto pelo Decreto-lei n. o
7.898, de 24 de agôsto de 1945., .
Are. 3.° :Ê:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. .4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
Josá LINHARES.
Canrobert Pereira da Costa.
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MIN:ISTIml0 DA GUERRA
DIRETORIA DE MOTO-MECANIZAÇÃO

Parque Central de Moto-Mecanização
SITUAÇÃO

I
de
I
funções I

PROPOSTA'~~-'--------~--

Número

1

I

Séries funcionais

I Referência

I
.I

~~~~~~~~~

i

___~--,I ::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::
6

I

.

_-:-.:1:

I

1

--1-1I

X

"Ord.
Ord.
Ord.
Ord.

Xl

Ord.

.

I

ContabilZ"~s:;:;ta;---;;a:;OUX;;;;i'"li-;;a=r~----fI----+---1,

I

I
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I :::::::.::::::::: :::::::::::::::::::::: I

.

~-2-1

I

Desenhista

I

XlI

Ord.

XX

Ord.
Ord.

XIX

1

--~-II:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::II
3

I

___:_\

r:»:............
Feitor

1

1

\

.
Fotõgra!ü"-auxiZiar·

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

1

1

I
II

I
Ord.

1

I

__~_.(::::::::::::::<~rd::::::::::::.:::I:
8

Ord.

I
1

I

1

.Gal. de Leis -

Ord.

1

.

I

Ord,

o-e.

I

:

--1-1
_ _1_1

Tabelá

ContabiÜsta.;-----TI- - - - ' - j - I XVIII
Ord,

_ _1_'1
1
1 I

i

I
I

I
I1

,

XIII
XII
XI

I

I

Bibíiotecário .

I
I

.

I

IX
VIII
VII

Ord.

ore.
Ord.

I
VaI. VIII

F. 24
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Número!
de
I
funções \

I
I

Laboratarista

_-:---,1:

I
....

5

I

Séries funcionais

;

'

Referência

......... 1II

i

XI

I

~~s~~~ .. ~~:~~~~~~~~~~

.

I
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I
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.I
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Ord.
Ord.
Ord.

I
I
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I

1

1

1
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=--_-:---'1:

I
_ _1---,1
1
1

_-:_1:

I
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I

1\

.1

,............................... 1

,

Químico

I
I

1

XIX

II

XIV

I

l
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_ _3_ 1

· · · •••· · · · · •· •• · · · · · •••·

1[

XIV

XIII

1

I

I

_;1

I
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: : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
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\

XIII
XII

1

2
1

I
1

, I
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I

\
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---1-1

t

I
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Ord.

I

I

1

I

o-e.

I

I

I

3
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XVI
XV
.XIV

I
I

___!3_---,11 :: . . :::::::::::::: ::::::::: :::::::::

1
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Més"tr:;;e-------fl~---+----.
XVII
Ord.

7
11

5

Tabela

I

5
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I

I

I
I

I
I

II
I
I
1

I

Ord.

Ord.

Ord.
Ord.

I

XVII

I

I
I

Ord.
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DECRETO N." 20.085 - DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Suprime. cargos

extintos.

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artàgo74. letra a, da Constítuíçào, e nos têrmos do art , 1.°, alínea n, do Decreto11:"1 n.e 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois cargos da classe D da carreira de ArtíJtce. do Quadro Suplementar do Mimstório da Educação e Saúde, vagos
em virtude da aposentadorta de Pasouaí Salvador e promoção de 'I'emístocles Cardoso de Freitas. ficando sem
aplícaçâo a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1945,' 124.° da Independência e 57/'
da República.
O

.rosa LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.

DECRETO N.o 20.086- DE4 DE DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos

extintos.

,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo
74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do . art. 1.0, alínea n, do Decreto181 n.o 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos três cargos da classe C da carreira de Atendente; ao Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos
em vírbude da promoção' de José Simão Rascão Júnior e Júlio Gomes da
Cruz c aposentadoria de Evangelino
Rodrigues Bravo, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.

.rose

LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.

DECRETO N.o 20.087 ---".DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Swpríme cargos
O Presidente

da

extintos.

República, usando

da atribuição que, ihe confere o artigo
14, letra a, da constituição, e nos têrmos do art. 1.°, alínea. n, do Decretolei n.? 3: 195, de 14 de abril de 1941,

decreta:
Art. 1.0 'Ficam suprimidos quatro
da classe C, da carreira de
Guarda Sanitário, do Quadro, Suplementar do Minístérfo da Educação e
Saúde, vagos em virtude. do Ialecímento de Pedro' José Oalazans Cifre e prorr.oção de Hélio HildebrandMachado,
Idalíno Fernandes Pinto e' Elias Paulo
Pereira de Campos; ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as' disposições
em contrário.
C11.1'gOS

Rio de Janeiro, em 4 de' dezembro
de 1945, 124.° 'da Independência e 57.0
da República.

.rose

,

LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.
DECRETO N." 20.088 ~ DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artdgo 74, letra. a, da Constdtuíção, B nos

têrmos do art. 1.0, alínea n, rto Doereto-jef n.c 3.195, de 14 de 3!bril de ~941,
decreta:
I

Art. 1.0 Fica suprímâdo um cargo
da classe 3, da carreira 'de Guarda-sánltário marítimo, do Quadro 811111e-,
mentar do Ministério. da Eduaacão e
Saúde, vago em virtude da promoçâo
de Armando Lima Ta.pajóz, "ícando
sem aplicação a dotação corresoondente.
Art. 2.0 Revogam-se .as dispostçbce
em contrário.
.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1945, 124.° da Independência e 5í."
da República.

aose

LrnHAREs.

Raul Leitão

da

Cunha.
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DEORETO N.o 20.089 -

DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945

Suprime cargo extinto

O Presidente da . República, usando
da atrlbuíção que lhe confer-e o ar-tdg? 74, letra a, da Constituição, e ucs
termos do art. 1.0, 'alínea n do necrcte-lei n.c 3.196, de, 14 'de a'brn de 194....1..
decreta:
Art. 1.0

Fica suprimido umccargu

da classe. 4, da caroeíra de Marinhen;o.

do Quadro Suplementar do, Minis'\;eric
da Educação e Saúde, vago em virtude
da aposentadoria 'de Alípio nucnces
dos S3m tos, ficando sem aplicação a
dotação correspondente.
Art, 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeiro, em 4 de íezembro
de 1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.

.rcss

LINHARES.

DECRETO N.' 20.091 ~ DE 4 DE
DEZEMBRo' DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artíg? 74, letra a, da Constituição, e nos
termos do art. 1.0, alínea rz, do Decreto-lei n.« 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo
de Assistente (Escola Nacional de Mú.síca) , padrão I, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação., e
Saúde, vago em virtude da aposentadoria de Narciso Jaime Bouillaud Figuéras, ficando sem aplicação a dotação correspondente .
,Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.°
<ia República.
aosé LINHARES.
Raul Leitão da Cunha.

Raul Leitão da Cunha.

DECRETO N.o 20.092 - , DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945
DECRETO N.' ZG.09O - DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945

Suprime 'cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
O Pr-esidente da República, usando
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deda atribuição que lhe confere o e.i'tt- creto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
go.74, letra a,' da- Constituição, e ,n05
1941, decreta:
têrmos do art. 1.0, alínea n, do DoereArt. 1.0 Ficam suprimidos sete carto-lei n.c 3.195, de 14 de aoríj -te 1941,
gos- da classe B da carreira de Serdecreta:
vente, do Quadro Suplementar do Mi-AJ"t. 1.0 Fioa suprimido um cargo da
nistério da' Educação e Saúde, vagos
classe E, da carreira de M-estre 1.19 Enem. virtude da' promoção' de Osvaldo
sino, do ouadro Suplementar do MtCardoso- Ávila, Lilina Maia, Armanda
ntstérto da Educação- e Saúde, vago
Dias Neves, Antonina Oamilo, Adão
em virtude da promoção de ~o2nli de--..... José e Valfrido Antônio de Oliveira
Sales Pessoa, fícamdo sem. aplicação a
e da exoneração de anco Pacheco Fidotação correspondente.
lho, ficando sem aplicação a dotação
Art. 2.0 Revogam-se as dísoosicões
correspondente.
em' contrário.
.'
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em -4 dede7.elubro
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
de 1945, 124.° da Independência e 5'7.0
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
da .República.
Suprime corao extinto

JosÉ LINHARES~

Raul Leitão da Cunha.

JosÉ LINHARES.
Raul Leitão da Cumna;
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DECR:ji:TO N.o 20.093 """"':'DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945
Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e ilos
têrmos do art. 1.0, alínea n,do Decreto-lei n.? 3;195, de 14 de" abril de
1941, decreta:
art.: 1.0 Ficam extintos vinte e um
cargos da classe I, da carreira de, Oficial administrativo, do Quadro Permanente do Ministério da Educação
e Saúde, vagos em virtude da promoção de Aníbal Braga. Richard, Antônio
Barbosa Cardoso,' Antônio Gonçalves
Moreira, Armandino Adelino da Costa, Armindo Câmara Magnely, Augusto Gauland, Carlos da Cunha Barbcsa, Carlos Ferreira -Dias, Dulce Pessoa. Barreto, Elza Soares Duque Estrada, Guilherme Augusto Cane-do de
Magalhães, João Teodoro Gomes, Jose
Gonçalves Oolonà, Maria Pinheiro,
Maria José Ornstein Castelo Branco,
Míécio Tolentino da Costa, Olavo Gomes do Rêgo, Orlando de Sousa _Coelho, Oscar Teixeira de Faria, Rosa
Edite Domingues e, Ubirajara Agostinho Pereira, devendo a dotação corresnondente s-er levada a crédito, da
conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
19'45; 121.° da Independência e 57.°
da República.
Josá LINHl\RES.
Raul Leitão da Cunha.

DECRETO N.' 20.094 - DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945
Extingue cargos excedentes.
O Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere o artigo 74, letra a,' da Constituição, e nos
têrmos do art. 1. 0 alínea n, do Decreto-lei n.o 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1. o Ficam extintos nove eargos da classe J da carreira de Oficial

administrativo, do Quadre Permanente do Ministério da. Educação e Saúdeç wagos em virtude da-promoção de
Actalbertotie. Farta Pereira da Silva,
Agenor Rigl1I Siqueira, Euclídes da
Mata e. Silva, Murilo de Figueiredo,
Nélson" Viana' Freire, Otávio Jordão
Amorim do Vale, .Sllvano Coelho de
Sousa, Wilton Correia Barbosa e Zaul
Ferreira aos cargos vagos de classe
imediatamente superior, em cujo provimento foi a dCitaiião resultante
aplicada.
Art 2. ° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1945, 124.o da Independência e 57. o
da República.
JoSÉ'
Raul

LINHl\RES.

Leitão

da

Cunha.

DECRETO N.' 20.000 - DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945
Extingue cargo excedente

o Presidente da Repêblíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra c, da Constituição, e
nos têrmos do art. 1. 0, .alínea n, do
Decreto-lei n. 3. 100, de 14 de abril
de 1941, decreta:
<)

Art. 1. ° Fica 'extinto um cargo da
classe L da carreira. de Biologista, do
Quadro Permanente do Ministério'
da Educação e Saúde, vago em vírtude da promoção 'de José Guilherme
Lacorte, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da con.ta-corrente 'do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4de dezembro 'de
1915, 124. ° da Independência e 57. o
da República.
JosÉ LrnHARES.
Raul

Leitão' da

Cunha.
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DECRETO N.' 20.096 - DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945

Suprime cargos extintos.
O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra 'ri, da Constituição, e nos
. têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-Ieí TI.o 3.195,
1941, decreta:

de 14 de

abril de

Art. L0 Ficam suprimidos dois
cargos da classe E da carreira de Zelador, do Quadro, Especial do Ministério, da. Educ8.çâo 'e

Saúde, vagos

em virtude da promoção de Antônio
Baltasar e José Luís de Carvalho, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta-corrente
do mesmo ouadro do referido Ministério.
Art. 2. o Revogam-se ás disposições
em .contrárío.
Rio de Janeiro, 4' de dezembro de
1945, 124:° da Independência e 57.0
da República.

Josá
Raul

LINHARES.

Leitão

da

DECRETO N.' 20.097 -

Cunha.

DE 4 DE

DEZEMBRO DE 1,945
Suprime cargo extinto

EXECUTIVO

Art. 2,°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeir-o, 4 de dezembro
de ' 1945; 124.° da Independência e
57.° da República.
J osá

LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.

DECRETO N.o 20.098

~

DE 4 DE

DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargo extinto

O Presidente da República,' usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do.
Decreto-Iel n.v 3.195, de 14 'de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0. Fica suprimido um cargo
da classe H da carreira de Farmacêutico, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em
virtude' da promoção de Norberto de
Aguiar Belas; devend-o a dotação correspondente ser .Ievada a crédito da
conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério .
Art.. .2.°. Revogam-se as dtsposrçoes
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro
de '-1945; 124.° da Independência e
57.° da República.
J osá LINHARES.
Raul Leitão da Cunha.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Ccnstttuíçâo, e
nostêrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:

DECRETO N.o 20.099 -

Art. 1.0. Ficam suprimidos cinco
cargos da classe C da carreira da
Guarda Sanitário, do Quadro Especlal -do _Ministério da Educação c
Saúde, vagos em virtude da promoção de Carmo Rocha, Carlos Magno
da Cunha, José Joaquim Canedo. Manuel Gonçalves de Andrade e Sílvio
Fernandes, devendo a dotação correspondente ser levada a credito da
conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar'tigo 74, letra a, da Constituição,e
nos ctêrmos do art. 1Y, alínea n, do
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941,decreta:
Art. 1.0• Fica suprlmído .um cargo
da classe E da carreira de Dactilógrafo, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago
em víctude. da exoneração de Maria
de Lourdes. de Almeida, dev-endo a

DE 4 DE

DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargo extinto

ATOS

no PODER EXECUTIVO

dotação correspondente ser levada a
crédito da con ta-corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de, Janeiro, 4 de dezembro
de 194Q; 124.° da Independência e
57.° da República.

.rose

LlNHARES.

Raul Leitão da Cunha.
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virtude da promoção de Antônio de'
Melo Matos, Eulália' Alvares Borgerbh
Peres e Iolanda Faria de Freitas, devendo a' dotação correspondente ser
levada, a crédito da conta-corrente do
mesmo Quadro do referidóMinistério.
Art. 2.° Revogam-se as. disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

.rose
DECRETO N.' 20.100 - DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945
Suarime cargo extinto

O Presidente de República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "ta", da Constituição, e
nos têrmos do art. 1.0, alínea "n", do
Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargoda classe' F da carteira de Contínuo,
do Quadro Especial do Ministério da
Educação e Saúde, vago em virtude
da promoção de Hermenegfldo-Oa.ldeí.ra de Sousa, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
conta-corrente, do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em' contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1945, 124.° da Independência, e 57.° da
República.
JosÉ

LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.

DECRETO N.' 20.101 -

DE 4 DE

DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

O Presidente de República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e
lias têrmos do art. 1.0, alínea "n", do
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três cargos da classe C da carreira de Atendente, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vagos em

LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.

DECRETO N.' 20.102 - DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

o Presidente de República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constttulção.ve
nos têrmos do art. 1.0, alínea "n", do
Deereto-Iei vn." 3.195, de 14 de abril
de 1~41, decreta:
Art. L° Ficam suprimidos dois cargos da classe G da carreira de, Me:"
dica, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vagos em
virtude da promoção de Maria Eudoxia Vilafane Gomes e Wintor Barbosa de Godoís, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da
conta-corrente do mesmo' Quadro do
referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as dlsposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
.

JosÉ

LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.

DECRETO N.' 20.103 - DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
'i4, letra a, da Oonstítulção, e nos têrmos do art. L°, alínea. n, do Decreto-
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Iei n.c 3.195, de 14 de abril de 1941,

decreta.:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois cargos da classeJ da carreira de Médico
Sanitarista, do Quadro Especial do
Míntstérto. da Educação e Saúde, 'vagos em virtude da promoção de Bel ...
miro' Saldanha' da Rocha e José de
Queiroz Lopes, devendo a dotação correspondente ser elvada a crédito' da
conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1945, 124.° da Independência' e 57. 0
da Repúbllca..

.rosé

LrNHARES.

Raul Leitão da Cunha.

DECRETO N.' 20.105 - DE 4 DE DEZElVIBRO DE 1945
Suprime cargos extintos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
'/4, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea rz, do Decretolei n.c 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
.
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da
classe D da carreira de Prático de
farmácia, do Quadro. Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em
virtude da promoção de José de Sou';'
za. devendo' a dotação correspondente
aer levada a crédito da conta-corrente
do mesmo Quadro do referido Minis-

teria.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1945, 124.° da Jndependêncía e' 57.0
da República.

.

DECRETO N.' 20.104 - DE 4 DE DEZElVIBRO DE 1945

r

Josâ

LINHARES.

Raul Leitão da Cumna.

Suprime cargos extintos.
DECRETO N.? 20.106 -

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n,- do Decretolei n.c 3.195, dê 14 de abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três cargos da classe H da' carreira de Ofiê:ial
Administrativo, do Quadro Especial
do Ministério da Educação e Saúde,
vagos em virtude da promoção de Carlos Hilário de Oliveira, Ismael Tavares e Manoel de Melo, devendo a dotaç â o correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário. .
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1945,124.° da Independência. e. 57.°
da República.

.rosa

LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.

DE 4 DE DE4

ZEMBF\O DE 1945
Suprime cargos extintos.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe 'confere o art.
7~. letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei 'n.o 3.195, de 14 de abril de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois cargos da classe C da carreira de Prático
de laboratório, do Quadro Especial do
Ministério da Educação e Saúde, vaaos em virtude da promoção de José
Amaro Alves da Silva e Luís' Moreira,
devendo a dotação correspondente 'ser
levada a crédito da conta-corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro.
de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
'JoSÉ LnrnAREs.
Raul Leitão da Cunha.
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DECRETO N.' 20.107 - DE 4 DE DEZEMBRO DE ,1945
Suprime cargos extintos.

o

Presidente da República usando

.da atribuição que, lhe confere o art.

74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.°, alínea n, do Decretalei n.? 3.195, de 14 de abril de 1941,

decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos quatro
cargos da classe B da carreira de Servente, do Quadro Especial do Ministério da Educação e .Saúde, vagos em
virtude da promoção de Araei Luiz
Pinto; .Alíce de Souza Alves, Manoel
José Tenório .e Manoel Ramos, devende a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério,
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
ae 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República ..
aosé LINHAREs.

Raul Leitão da Cunha.

DECRETO N:o 20 .1-0S ~ DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos.

ArL 2.° .Revogam-se as dísposlcõea
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
JosÉ LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.
DEORETO N:o 20.109 - DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do art. L°, alínea n; do Deereto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
1941,qe creta :
Art. 1.0 Ficam suprímídos dois cargos da classe D da carreira de Dacttlógrato, do Quadro Suplementar do
Ministério da Educação e Saúde, vagos
em virtu-de da .promoção de Edgar
Gomes e Nazaré de Sousa Horta, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta-ocorrente do
Quadro Permanenterdo referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em .contrario.
Rio de .Janeiro, 4 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
JosÉ LWHARES.
Raul Leitão da Cunha.

O Presidente 'da República usando
da atribuição que lhe confere o art.

74. letra a, da Constituição, e nos têr-

mos do art. 1.0, alínea n, do Decretotet 11.° '3.195, de 14 de -abrtl de 1941.
decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três càrgos da classe E da carreira de Zelador,
do Quadro Suplementar do Ministério
da 'Educação e Saúde, vagos, em virtude da promoção de Alan Kardeck
Farente, Lourival Bahia Moreira e
Maria da Glória Andrade Godinho,
devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta-corrente do
Quadro Permanente do referido Minístérío.

DECRETO N.o 20.110 -

DE 4 DE

DEZEWiliRO DE 1945

Suprime carço extinto
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n,' do Decreto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um cargo
da classe F, da carreira de Almoxarife, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em'
virtude da aposentadoria de Luis de
Miranda Barcelos, devendo a dotação

~"()
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correspondente ser levada a crédito
da conta-corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
Independência e 57.° da República.
JosÉ

LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.

DECRETO N.o 20.111 -

DE 4 DE

DEZEMBRO DE 1945

de Carlos Alberto de Oarvaâho Leite,
Jacó Kleinman, Luís Oaa-los Correia
Gonçalves da Cunha e Roberto de
Sousa Neves, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
conta-corrente - do mesmo Quadto do
ref.erido Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as dispOSIÇÕES
em concrarto.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 19'45, 124.° da 'rndependêncla .e ~i7.0
da República.
J'ÚsÉ LINHARES.
Raul Leitão da Cunha.

Suprime cargo provisório

O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Cqnstituíção, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.o 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
'
Art. 1.° Fica suprimido um cargo da
classe H da carreira de Conservador,
do Quadro Permanente do Mímstérro
<la Educação e Saúde, vago em Vlr',L1de da promoção de Adolfo Dumans,
devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da canta-corrente do
mesmo Qua-dro, do referido Mímsr.errc .
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
Independência e 57.° da República.

.rose

LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.

DEORETO N.o 20'.112 DE 4 D:IT:
DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos provisórios

O Presidente, da República, usando
da acríbuíçâo que lhe confere o I}~'
tdgo 74, letra a, da Oonstdtuição, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei TI.o 3.195, de 14 de abril de
194~, decreta:
Art. 1.0 .Pícam suprímídos que trc
caegos da classe E da carreira de Esrecíetico auxiliar, do Quadro Per'TI;.>.nente do Mínãstério da Educação e
Saúde, vagos em virtude da promoção

DEORETO N.' 20.113 - DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos provisórios

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
artigo 74, letra a, da Oonstituíção, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo
da classe I da carreira de Bíbüocccáe-Io, do ouaõro Permanente do Ministério da Educação e Sa-úde, vago em
virtude da promoção de Ester ResC"IJ.de, devendo a dotação corresoonnente
ser levada a crédito da conta-corrente
do mesmo Quadro do" referido Ministério.
Art. ,2.° Revogam-se as díspoatções
em contrário.
'
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1945, 124.0 da Independência e 5í.0
da República.

°

.rosé LINHARE5.

Raul Leitão da Cu.nha.

DEORETO N.' 20.114 - DE -1 DE
DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos provisórios

O Presidente ela República, usanáo.
da atriouíçâo que lhe confere c artigo '74, letra a, da Constdtuíçâo, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decrcto-lei n.v 3.19,5, de 14 de abril de
194!1, decreta:

ATOS DO 'PO~ER EXECUTIVO

Art. 1.0 Fica suprimido um cargo da
classe E da carreira de Enfermerro, do
Quadro Permanenterdo Míntstério da
Educação e Saúde, vago em vu'tude
da promoção de Paêmára Dias Guímarães. devendo a dotação corrcspondente ser levada a crédito da contacorrente do mesmo Quadro elo referido Ministério.
Art. 2,0 Revogam-se cs disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em4 de dezembro
de 1945, 124.0 da Independência e;;'i.c
da. República.

.

-

J'OsÉ

LINHARES.

Raul Leitão da Cumha.

DECRETO,N.o 20.115 DE 4,DE
DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos provisórios

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do artigo -1. o, alínea n, do Decreto-lei n. o 3,195 de H de abril de
1941, decreta:
Art.
1. o Ficam suprimidos dois
cargos da classe E da carreira de Bibliotecário-auxiliar, do Quadro Permanente do Ministério da Educação e
Saúde. vagos em virtude da promoção
de Iza Chevalier Figueira e nomeação
para outro cargo de Cibele de Hanequím Gomes, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
conta-corrente do mesmo Qua<iro do
referido Ministério.
Art. 2. 0 -Revogam-se as disposições em contrario,

Rro de Janeiro, 4 de dezembro
de 1945, 124. o da Independência e 57. o
da República.
.J osá LINH;ARES

Raul Leitão da: Cunha
DECRETO N.' 20.116" DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945
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74, letra a, da Constdbuíçâo, e nos têrmos do artigo 1. o, alínea' n, do Decreto-Ieí n. o 3.195 de 14 de abril de
1941, decreta:

Art. 1. o - Ficam suprimidos três
cargos da classe. E da carreira de Escriturário, do Quadro Permanente' do
Ministério da Educação e Saúde, vago
em virtude da promoção de Benedito
Alvim, Durval de Oliveira Magalhães e
Otássío José Correia Btttencourt, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito "da conta-corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2,0 - Revogam-se as disposições em contrario,
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1945, 124. 0 da Independência e 57,0
dó.

República.
Josú LINHARES
Raul Leitão da Cunha .•

DECRETO N.' 20.117 DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargo privisório

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1. o, alínea, n, do Decreto-lei n.» 3.195 de 14 de .abril de
1911, decreta.:

Art. 1. o Fica suprimido um cargo
da classe I da carreira de Médico
Puertcultor, do Quadro Permanente do
Ministério da Educação e Saúde, vago
em virtude da promoção de Luis de
Castro Lertâo, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da.
conta-corrente-do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2. 0 . Revogam-se as
coes em contrário. '

díspost-

RlO de Janeiro, 4 de dezembro de
1945, 124.o da Independência e 57. o
da República,

Suprime cargos provisórios

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

Jost

LINHARÉS

Raul Leitão da Cunha
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DECRETON.o 20.L~ - DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945

Presidente da Repúblíca.. usando

Brasil; ambas do Ministério da 'Educação e Saúde.
Art.' 2. e '~ste Decreto entrará em
vigor na, data de sua publíeação.
Art. 3." Revogam-se as disposições
em contrário.

da atribuição que lhe confere o I artigo 74, letra a, da Constituição;' de-

Rio 'de Janeiro, 4 de dezembro de
194... 124." ..... a Independência e 57. °

Altera á lotaç-ão numérica do MiJiistéTioda' Educação e Saúde.

o

creta:
Art.

da República.

1. o F'ica

alterada a lotação

JosÉ

numérica das 'repartições atendidas
pelos

Qu~drcs

Permaner-te e Suple-

mentar do Mímstérto da Educação e
Saúde, para o efeito de serem transferidos dois cargos da carreira de
'I'écníco de Laboratório da lotação
permanente do Instituto Osvaldo
Cruz, do Departamento i.-iacional de

Saúde, para a lotação pêrmanente
da Faculdade Nacional de Medicina,
dn Universidade do Brasil.

Art. 2. o 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições.
em contrário.

Rio de <Janeiro, 4 de dezembro de
1945, 12·L" da Independência. e 57. o
da República.

.rose
Raul

Raul

LIN:HARES.

Leitão

da Cunha.

LINHARES.

Leitão

da Cunha.

D;P-:CRETO N.? 20.120 - DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945
Cria junção
na
Tabela Numérica
Ordinária de Mensalistas e altera
o Regimento da Administração do
Pórto do _ Rio de Janeiro (A. P.

e.

J.).

o -Presidente

da República, usando

da atribuição que lhe confere o artígo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0. Fica incluída, na Tabela
Numérica Ordinária de Mensalistas
da Administração do Pôrto do Rio
de Janeiro (A. P. R. J.), aprovada
pelo Decreto n.c 17.961, de 5 dernarço
de 1945, a função isolada, de provimento em comissão, de Assistente
Técnico do Superintendente, corri
salário mensal de Cr$ 5.500,00 (cinco
mil e quinhentos cruzeiros).
Art. 2.°. Os arts. 8.° e 45 do
Regimento da Administração do Pôrto do 'Rio de, Janeiro, aprovado pelo
Decreto TI. e 7.935, de 25' de' setembro
de 1941, passam a vigorar com a se-guinte redação:

°

DEORETO ,~'if.o 20.119 - DE 4 DE
DEZEMBRO, DE 1945
Transfere. funções da Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da ,..., -iüacuie .Nacional
de Médicina, tlara igual 'Tabela do
Instituto Osvaldo Cruz.

o

Presidente na República, usando
da atribuição que lhe confere o ar:tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1. o Ficam transferidas, para
a Tabela Numérica Ordinária de Ex,tranumerário-mensalista do Instituto
Osvaldo Cruz, do Departamentc Nacional de Saúde, duas funções vagas
biologista, _ referência XVII, de
igual Tabela da Faculdade Nacional
de Medicina. da Uníversídade do

de

I. - Art. 8.e. O Supermtendente será auxiliado per um As~
sistente Técnico, engenheiro civil,
designado, em comissão. mediante
proposta sua, pelo Ministro da
Viação e Obras Públicas, e por
um Secfetáeío, de sua livre escolha, designado também em comissão.
II - Art. 45. Serão substituídos em suas faltas eventuais:
, I - até 30 (trinta) dias, auto-

màtícamente:
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a) o Superintendente pelo .seu
Assistente Técnico;
b) o Assistente Técnico do Superintendente por um dos Chefes
de Dívísâo ou Serviço, designado
pelo' Superintendente;
c) os Chefes de Dívísâo, Ser·
viço, Seção e demais órgãos, por
pessoas designadas' I'elo Superintendente, mediante proposta dos
respectivos Chefes, se fôr o caso.
II - além de 30 (trinta) dias:
a) o Superintendente, pelo seu
Assistente Técnico;
b) o Assistente Técnico do Superintendente, por pessoa designada -pelo Ministro da Viação
e Obras Públicas; mediante proposta do Superintendente.
c) os Chefes de Divisão, Serviço, Seção e demais órgãos, por
pessoas, designadas pelo Superintendente, mediante proposta dos
respectivos Chefes, se fôr o caso.

sanuo as, atribuições do liquidante nomeado.
Art. 2.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1945; 124.° da Independência e ~ 7.° da
República.
dosá LINHARES.

J. Pires do ido.

DECRETO N." 20.122 -

Altera. a lotação do Ministério da
Guerra

Art. 3.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sue publicação, revogadas as disposições em
.contrário.
Rio de Janeiro, em 4' de dezembro
de 1945; 124.° da Independência e 57.°
da República.
.rosá

DE 4 DE

DEZEMBRO DE 1945

LINHARES.

Maurício Joppert da Situa.

DECRETO N.'20.121 ~. DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945
Exclui do regime de liquidação a e1nprêsa que menciona e da outras providéncias.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe 'confere o art. 74,
letra a, da Ocnstttuíçâo, c tende em
vista o disposto nos arts. 4.0 e 7.0 ao
Decreto-lei n.c 4.807, de 7 de outubro
de 1942. e no art. 4.°' parágra. '- único
do Decreto-lei TI.o 5.661, de 12 de' jU
lho _de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica excluída do: regime de
liquidação de qu . trata:o Decreto numero 15,908. de 24 de junho ae 1944,
a emprêsa Farr-iácta e Laboratório H.Jmceoteràpíco Limitada, com sede -na
Capital do Estado de São Paulo, cesM

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Passa a lotação numérica
das repartições atendidas pelos' Quadros Permanentes e Suplementar do
Ministério dá Guerra a vigorar com'
as seguíntes -alteraçôes:
I - incluem-se, como órgãos sediados nos Estados, da Díretorla ' de
Intendência do Exército, os Depósitos
de Material de Intendência da 5.'\
ü.e, 8. a e lo.a Regiões Militares;
I I - inclui-se na lotação-permanente a carreira de Alfaiate, com 170 cargos, assim distribuídos:
Diretoria de Intendência do Exército
- órgãos sediados no Distrito
Federal:
Estabelecimento de Material
de Intendência do Rio .....
Seção Comercial de Material
de Intendência do Rio .....
Diretoria de Intendência do
Exército:
órgãos sediados nos Estados
EstabeleCimento de Material
de Intendência da 3.a Região Militar
.
Estabelecimento de Material
de Intendência de Recife ..
Estabelecimento de Material
de Intendência de S. Paulo

35

25

40
30

28
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Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.

Depósito de Material de In-

tendência da 5.a Região 'Mílitar

3

Depósito de Material de Intendência "da 6.a Região mi-

litar

3

Depósito de Material de Intendência da 8.a Região Mi-

litar ..... ,- .. ,...............

3

Depósito de Material de Intendência da lo.a Região
Militar

3

UI ~ eleva-se a lotação suplemental' da carreira de Artífice de 876
para 971- cargos, incluindo-se 95 car-

gos dessa natureza nas seguintes repartições:
Diretoria do Material Bélico:
-

órgãos sediados no
Federal:

Distrito

Arsenal de Guerra do Rio...
Fábrica do Realengc

20
30

Diretoria do Material Bélico:

-

órgãos, sediados nos Es-'
tados:
Arsenal de Guerra General
Câmara (Rio Grande do
Sul)

20

Fábrica Presidente V a r g a s
(São Paulo)

'~5

I

IV ~ com as alterações dos itens
anteriores, passa a lotação numérica
das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do
Ministério da Guerra, a figurar com
um total de 4.013 cargos, sendo 1.545
na lotação permanente e 2.468, na lotação suplementar.
Art. 2.° í:ste Decreto vigorará a
partir do dia 1.0 de outubro de 1945.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da.
República.
JosÉ LINHARES.
Canrobert Pereira da costa.

DECRETO N.o 20.123 _' DE 4 DE
DEZEMBRO .DE 1945
Altera a Tabela Nu/mérica de Pessoal
Mensalista da Seção Comercial de
Material de Intendência do Rio,dv
Ministério da Guerra.
O Presidente da República, usa-r-o
da atribuição que lhe confere o artigo
74; letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica de
Pessoal Mensalista da Seção Comercial
de Material de Intendência, do Rio, da
Suqdíretorta de Material de Intendência, da Diretoria de Intendência do
Exército, do Ministério da Guerra.
Art. 2.° A despesa com a execução
d disposto neste decreto, na ímportãnela de CrS 51. 600,00 (cinqüenta e um
mil e seiscentos cruzeiros), anuais, correrá à conta das rendas da' referida
Seção Comercial, de acôrdo com artigo 1.0 do Decreto-lei n.v 3.490, da 12
de agôsto de 1941.
Art. 3.° ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1945; 124.° da Independência e 57.0
da República.
.josá LINHARES.

°

Camrobert Pereira da costa.
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DECRETO N.? 20.124 - DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945
Altera Tabelas Numéricas .Grtlinórias
e Suplementares de Extranu7nerário~
mensalista do Ministério da Guerra

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artãgos 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, na forma
da relacão anexa, as Tabelas Numéricas Ordinárias e Suplementares de
Extranumerário-mensalista do Estabelecimento de Material de Intendência
de SãO' Paulo, e do Estabelecimento de
Material de Intendência da 3.a Região

Militar, ambos da Subdiretoria de Material de Intendência do Exército, da
Diretoria de Intendência do Exército,
do Ministério da Guerra.
Parágrafo único. As funções, trans-

feridas continuarão exercidas pelos
servidores cujos- nomes constam da relação anexa.
Art. 2.° aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e .57,0
da República.

aoss

LINHARES.

Canrobert Pereira da Costa.

MINISTÉRIO DA GUERRA
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DECRETO N.o 20~ 125 ~ DE 4 DE
DEZElvIBRO DE 1945
Altera a

lotação do MinistéHo
Guerra

da

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição,' decreta:
Art. 1.0 Fica alterada a lotação
numérica das repartições atendidas
pelos Quadros Permanente e Suplemental' do Ministério da Guerra, para
o efeito de ser transferido um cargo
da carreira de Motorista da lotação
suplementar do Serviço Central de
Transportes; para a lotação suplemental' do Gabinete do Ministro.

Art. 2.0 ltste Decreto entrará em
vigor na data de s~a publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1945, 124.° da Independência e ti7.0
da República.

JosÉ

LINHARES

canrooertÓreremi . da COBta

DECRETO N.' 20.126 - DE 4
DE DEZEMBRO DE 1945
Altera a lotação das repartições do
Ministério da GUerra

o Presidente da. República, usando
da atribuição que Ihe contere .« artigo 74, letra a, da Oonstdtutçâo, decreta:
.

Art. 1.0 Fica mintrodusírlas as seguintes alterações na Iotacâc m-mérica das repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar
do Ministério da Guerra:
I - incluem-se como órgãos. da Secretaria Geral do Ministério da
Guerra a Biblioteca e a .Oomíssâo de
Orçamento;
l i - a lotação dos cargos de carreira da Secretaria, da Biblioteca 'e
da Comissão de Orçamento,' da Secre-

tarla Geral do Mínisterto da Guerra,
passa a ser a seguinte;
a) lotação permanente
Secre- C.Orça- Bibliotana mento teca
5
Arquivista ..
Bibliotecário.
Bibliotecário
auxiliar
Dactilógrafo, .
21
2
54
Escriturário .
3
Oficial Adml29
2
nistrativo ..
b) lotação suplementar

3

1
1
2

Contínuo.
1
Escrevente .
19
1
Servente • ..
17
3
In - a lotação permanente da carreira 'de Oficial Administrativo, com
175 cargos, passa a 581' a seguinte:
Gabinete do Ministro
;.,..
9
Gabinete, . .
Secretaria Geral do Ministério da
Guerra
Secretaria .
.
29
Bíblíoteca Militar
;.. ,......
2
Coímssão de Orçamento .. '. . . . . .
2
Diretoria do Arquive do Exército ...'.... .........•........
.1
Estado Maior do Exército - órgãos
sediados no Distrito Federal
Estado Maior
·2
Escola do Estado Maior....
3
Justiça Militar
Supremo Tribunal Militar..
15
Diretoria das Armas.
2
Diretoria .de Artilharia de o-eta
órgãos sediados no Dlstrlto .Federal
Sede
~
2
Diretoria de Engenharia
Sede.
2
Diretoria do Ensino do Exército
órgãos sediados no Distrito Federal
Sede . .'...
,::l
Colégio Milit·ar'
2
.
Escola de Intendência do Exército,
'..
!
Escola Técnica do Exército
3
Diretoria' do Ensino do Exército
órgãos sediados nos Estados
Escola Militar em Rezende
5
Escola Preparatória de For-
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taleza

.

389

Diretoria ele Remonta e vctennéne
Sede .
2
Diretoria de' Saúde do Exército1
órgãos sediados no Distrito PeAlegre
_..
1
deral
Sede .
2
Diretoria de Intendência- do -Exército'
Hospital Central da Exér- órgãos sediados no Distrito Fecito
_,.'....
5
deral
Diretoria. de Transmissões
Sede
'.........
2
Sede
_..............
2
Subdiretoría de Fundos....
29
La Região Militar
Pagadoria Central da ,Fôrça ExQua.rtel General da La R.M.
pedicionária Brasileira...
1
- Distrito FederaL......
1
Subdíretorta do Material de
C.F.D.R. do Rio de JaIntendência do Exército.
2
neiro . ...............•..
1
Subdiretoria de- Subsistên2.a Região Militar
cia do Exército.:.........
2
Quartel General da 2.a R.M.
Estabelecimentos de Fundos
- São paulo.............
1
da i.« Região Militar..
13
3.a Região Militar
Quartel General da 3.a R.!I.'L
Diretoria de Intendência do Exército
- Rio Granee do Sul. '.' .
1
. . .:. órgãos sediados nos Estados
4.:< Região Militar
Estabelecimento de Fundos
Quartel General da 4.3. R.M.
da 2.a -Região Militar....
1
- Minas Gerais
1
Estabelecimento de Fundos
5. a Região lHilitar
da- 3.a Região Militar....
1
Quartel General da 5." R.M.
Estabelecimento de Fundos
- Paraná
; -....
1
da -4. a R"egião Militar....
1
6.0.. Região Militar
-Estabelecimento de Fundos
Quartel General da 6.a R.M.
da 5.a Região Militar....
·1
- ,Bahia
,.,.....
1
Estabelecimento de Fundos
7.3, Região Militar
da 6.0, Região Militar....
1
Quartel General da '-7.a R.M.
Estabelecimento de Fundos
-,-- Pernambuco
1
da 7.a Região Militar....
1
8.a Região Militar
Estabelecimento de Fundos
Quartel General da 8.a R.M.
da s.a Região Militar....
1
- Pará
,.
"1
Estabelecimento de Fundos
9.3. Região- Militar
da 9.a Região Militar....
1
Quartel General da 9.3. R.M.
- Mato Grosso..........
1
Estabelecimento 'deFundos
da lo.a Região Mi~litar...
1- lo.a. Região Militar
Quartel General da 10.a R.M;
Diretoria' do Material Bélico c-. órgãos
- Ceaci
1
sediados no Distrito 'Federal
1

Escola Preparatória de São
Paulo
.
Escola Preparatória de Pôrto

Sede.

2

Arsenal, de Guerra do Rio..
Diretoria de Motoecmanr-

~

zaçâo
... . . . . . . . . . . .
2
Diretoria de Recrutamento - órgãos
sediados no Distrito Federal'
Sede .:
3
Diretoria de Recrutamento - órgãos
sediados nos Estados
.
11.à · C.R. _ Belo 'Horizonte
(Minas Gelais)
1

Art. 2,° nste Decreto entrará em
vigor na .data da sua publicação.
Art. 3.c Revogam-se as disposições
em contrario.
Rdo de Janeiro, 4 de dezembro de
1945, 124.° da.Tndenendêncía e 57.0 da
República.

.rose

L!NHARES.

courooert Pereira da coeta.
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DECRETO N.' 20.127 DE 4
DEZEMBRO DE 1945
Altera a lotação numérica do Minis-

tério da Guerra.
O Presidente da República, usando
da atríbutçâo que lhe 'confere o artigo
74, letra a,da Constituição, decreta:
Art. 1. o _ Fica alterado a lotação
numérica das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Guerra para o
efeito de serem transferidos 4 cargos
da lotação permanente da carreira de
Dactilógrafo, sendo 2 do Gabinete do
Ministro, 1 da Auditoria de Correição
e 1 da Procuradoria Geral da Justiça
Militar, para igual lotação do Supremo Tribunal Militar.

Art. 2.° - tJ:ste Decreto" entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 3.° - Revogam-se as disposi'
ções em contrário.
Rio de Janeiro', 4 de dezembro de
1945, 124. o da Independência. e 57. o

da República.
JOSÉ LIN1IARES

Canrobert Pereira da Costa

DECRETO N.o 20.J.23 - DE 4 DE
DEZElViBRO DE 1945
Declara suprimida função da Tabela
Numérica Swplemenicr de Extranumerário-mensalista da Fábrica
do Realengo, do Ministério da
Guerra.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1. o É declarada suprimida, na
Tabela .s umertca Suplementar, de
Extranumerário-mensalista da Fábrica do Realengo da Diretoria do Material Bélico do Minístárto da Guerra,
uma função de auxiliar, rererêncía VI.

Art. 2. 0 nste mecreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de, Janeiro, 4 de dezembro de
1945, 124. 0 . da Independência e 57.C>

da República.

.rcss

LINHARES.

Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO N.· 2(). 129 - DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1945
Altera a Tabela -Numérica de Pessoal M enealistc do Estabelecimento de Material de Intendência da
3. a Região Militar, do Ministério
da Guerra.

o Presidente da República, usando
.da atribuição qUE- lhe confere o arügo 74, letra' a, da Constituição, 'decreta:
.
Art. 1. o .o'íca alterada, conforme a
reraçâo anexa, a Tabela Numérica de
Pessoa] Mensalista doEstabelecimen~
to de Material de Intendência' da 3.l!
Região Militar, da Subdtretorfa de
Material Je Intendência, da' Diretoria de Intendência do Exército,' do
Ministério da Guerra.
Art. 2. o A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na importância de 01'$ 6.600,00 . (seis mil e
seiscentos cruzeiros) anuais, correrá
à conta das rendas do referido netebelecírnento, de' acõrdo com o artigo 1. o do Decreto-lei n. o 3.490, de
12 'de agõstc de 1941.

Art. 3. o ~ste Decreto entra.rá em
vigor na data de sua publicação.

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
19-15, 124. o da Independência e 57. o
da República.

.ross

LINHARES.

Canrobert Pereira da Costa.

Diretoria de Intendência do Exército -

MINISTÉRIO DA GUERRA
Subdiretoria de Intendência do Exército de Intendência da 3.a R. M.
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DECRETO N.' .20.130 - DE 5 DE DEZEMBRO DE 1945
Aliem a Tabela Numérica Ordinária de
Extranumerário-mensalista do Serviço Técnico da Aeronáutica, do Minitério da Aeronáutica.

O Presidente- da República,usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:

, 16.698,33 metros quadrados, avaliados
em Cr$ 110.000,00 e Cr$ 120. 000,00,

pertencentes, respectivamente, a Rosa
Bitar e Rafael Batista Marinho, ou a
seus herdeiros ou sucessores, necessãrios
ampliação das instalações do
Hospital da Aeronáutica de Belém,
tudo conforme consta do processo protocolado sob o n.v 3.843-45, na Díretorta de Obras do Ministério da Aeronáutica, no qual se encontram as
plantas respectivas, que vão assinadas
pelo Diretor de Obras dêsse Mlnis-"
térío.
Art .. 2.° A despesa com a· presente
desapropriação correrá: parte à conta
de subconsignação n.c 04-04 do .Deereto-lei n.c 7.213, de 30 de dezembro
de. 1944 e parte à conta da alínea p,
item, IH, do Decreto-lei n.v 6.967-A.
de 17 de outubro de 1944, revigorado
para o corrente exercício pelo de número 7. D59-A, 'de 21 de novembro de
à

Art. 1.0. Fica criada a Tabela. Numérica Suplementar de Extranumerár'o-mensalísta do Serviço Técnico .da
Aeronáutica, da Subdiretoria Técnica
de Aeronáutica, da Diretoria do Ma, teríal da -Aeronáutica, com -\lma runção de escriturário, referência XIV.
na qual se transforma a função de tesoureiro-auxtliar, da mesma referência, da Tabela Numérica Ordinária da-'
quele Serviço.
Parágrafo único. A função continuará preenchida pelo seu atual
1944.
ccupànte ,
Art. 3:° Fica o Ministério da AeroArt. 2.°. àste Decreto entrará em -náutlca autorizado a efetivar a previgor na data de. sua publicação.
sente desapropriação, na forma do ar- Art. 3.°. Revogam-se as disposições
tigo 10 do Decreto-lei n.? 3.365, de
em contrário.
21 de junho de 1941.
Rio de Janeiro, em' 5 de dezembro
Art. 4.° ãste decreto-lei entrará em
de 1945, 124.° da Independência e 57.°' vigor na data de' sua publicação, reda República.
voga-das as disposições em contrário.
JosÉ LINHARES.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
Armando F. Trompowsky.
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
DECRETO N.' 20.131 - DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1945
Declara de utilidade pública, para 4esapropriação, imóveis necessários à
ampliação das .instalaçôes do Hospital dá Aeronáutica àe Belém - Estado do Pará

O' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 74, letra a, da Constituição e de
acôrdo com o art. 5.°, letras a, à e g,
do Decreto-lei n.c. 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. '1.° São declarados de utilidade publica, para desapropriação, os
terrenos, inclusive benfeitorias neles
existentes, situados à Avenida Tito
'Franco, 11S. 1.796
1.820, com as
áreas de 13.332,00 metros quadrados e

e

aoss

LINEARES.

Armando F. Trompowsky.

DECRETO' N.' 20,132 - DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1945
Suprime o Consulado de carreira em
Paramaribo, e estende ao território da Guiana Holandêsa a jur'is.dição de Consulado de carreira em
Caiena

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e em
execução do art. 24 do Decreto-leí
n.? 791, de 14 de outubro de 1938, decreta:
Art. 1,0 Fica suprimido .o Consulado de carreira em Paramaribo.
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Are 2.0 Fica estendida ao território da Guiana Holandêsa a jurisdição de Ooneulado de carreira em
Caiena ,
Art. 3.0 üstc decreto entrará em vigor. na data de' sua publicação.
Art. 4.0 ' Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.0
da República.
JOSÉ LINHARES.

P. Leão Velloso.

DECRETO N,' 20.133 - DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1945
Aliem a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista da
Fábrica de Curitiba, do Ministério
da Guerra.

O Presidente da República, usando
da . 8,Jwibuição que lhe confere o M'ti-

go7'4, letra a, da Constituição, decreta:
M':t. 1. o Fic~ alteeada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Bxtramumerárío-mensa-

lista da Fábrica de Cua'ítdba, da Di-

retoria do Material Bélico do Exército, do Mbnístêrío da Guerra.
Art. 2. 0 A despesa com a execução
do diepceto neste Decreto, na importância. .anual de Crê )16.400,00 (cento e dezeseeíe mil e quatrocentos
cruzeiros) correrá à conte, da verba 1'. - Pessoal, Consignação II Pessoal Exteanumeráa-ío, Bubconsígnação 05 - Mensalistas, Anexo número 17 - Min~'&tél'ioda Guerra, do
Orçamento Geral dia Repúblâca .para
1945.
-Art. 3. o ~ste Decreto entm.il'á em
vigor na daba .de sua publicação.
RiJo de Janeiro, 5 de dezembro de
1945,. 124. o da Independência e. 57. o
da República.
J csé

LINI-IARES.

Canrobert Pereira

da

Costa.

~

MINISTÉRIO DA GUERRA
nillETORIA DO MATERIAL BÉLICO DO EXÉRCITO -

FÁBRICA DE CURITIBA
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DECRETO N. o 20.134 DE 5 DE DE;ZEMBRO DE 1945
Altera Tabelas Numéricas Ordinárias
de Extranumerário-mensalista do
Ministério da Guerra.

o Presidente da República, usando
Ida atríbuíção que lhe confere' o artigo 74, letra a, da Constituição, deereta:
Art. 1. o Ficam alteradas, na rorma das relações anexas, as Tabelas

Numérícas Ordinárias de Extranume..
'rano-mensanste do Colégio Militar do
Rio de ,. Janeiro, e das Escolas Prepa..
ratôrtas de Pôrto Alegre, São Paulo e
Fortaleza, tôdas da Diretoria de Ensino do Exército, ,do Ministério da
Guerra.

Al't. 2. o, A despesa com a execução
do disposto neste decreto, no período
de 1. o de novembro a 31 de .dezem..
bro do corrente ano, na importância

de Cr$ 107.600,00 (cento e sete mil

e seiscentos cruzeiros), correrá à conta- do crédito. suplementar aberto pelo
Decreto-lei n.c 8.296 de 5 de dezembro de 1945.
Art. 3. 0 Este Decreto vigorará a
partir de 1. o de novembro de 1945.
Art. 4. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1945, 124. 0 da Independência e 57. o
da República,

acss

LINHAR.ES.

Canrobert Pereira da Costa.
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DIRETORIA
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.o 20.135 - DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1945
Declara de utilidade 1Jública, paro,
desapropriação, os imooeie que menciona,' situados em Aracaju, Estado
de Sergipe

o Presidente da Repúblicà, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e
de acôrdo :com o art. 6.° combinado
com a letra "m" do art. 5,°, do Deereto-lei n.c 3.365, de 21 de junho de
1941, decreta:

3"- Imóvel da Rua Maruím:
a) casa n.c 878 e terreno baldio,
com 95,00 metros de frente pela Rua
Maruim de 45,00 metros pela Rua Dr.
Simões Dias, de propriedade de Ricardo Lopes de Azevedo, tendo
Imóvel a área total de 5.280,00 metros
quadrados:

°

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da

República.
JosÉ LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.

Artigo único. Picam declarados de
utilidade pública, para .desapropria- .
ção, os imóveis .adjacerites à Escola
DECRETO N. o 20. 136 DE 5 DE DEIndustrial de Aracaju, no próprio
ZEMBRO DE 1945
quarteirão em que ela se encontra e
também o imóvel situado no "quartatrâo próximo, de lado fronteiro da RUa Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-me,nsalista do
Dr , Simões Dias, todos necessários à
Seruiçc Nacional de Lepra, do Miampliação das instalações da mesma
nistério da Educação e Saúde.
escola, os quais, a seguir, são enumerados:
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar1 - Imóveis situados na Rua do
tigo 74, letra a, da Constituição; de-.
Lagarto:
ereta:
a) casa n.c 912, em terreno de 899,10
metros quadrados, de Maria do Carmo
Art. 1. ° Fica alterada, conforme a
Brito;
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-inensalis;b) Casa n.o 898, em terreno de 698.40
metros quadrados, de Dioscorldes Oar- ta do Serviço Nacional de Lepra, do
Departamento Nacional de Saúde, do
- doso;
Ministério da Educação e Saúde.
2" - Imóveis situados na Rua Itaporanga:
Art. 2.° A : despesa com a execução
do disposto neste decreto, na impora) casa n.c 127, em terreno de 226,10
metros quadrados, de Avetína Simões tâncía de crs 7.200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros) anuais, correrá. à
Dantas;
conta da Verba 1 - Pessoal, Consigb) casa n.0135, em terreno de 169,60
metros quadrados, de Manuel Tra . nação II __ Pessoal Extranumerário,
Subgconsígnaçâc 05 -r- Mensalistas,
vassos:
Anexo TI." 15 - Ministério da Educa..
c) casa n,« 139, em terreno de 301,40
çào e Saúde, do Orçamento Geral da
metros quadrados, de Adelina Lós Reis
República para 1945.
e Irmãos;
d) terreno e/n. (entre os ns. 139 e
Art. 3. o mste Decreto entrará em
153), com 128,80 metros quadrados, de
V1gor na data de sua publicação.
Adelina Lós Reis e Irmãos;
e) casa n.o 153, em terreno de 160.20
Rio de J aneíro, 5 de dezembro de
metros quadrados, de Adelina Lós Rets
1945, 124. ° da Independência e 57, °
e frmãos:
da República.
'
j) casa n,« 159, "em terreno de 196.ClO
J osá LINHARE5.
metros quadrados, de Manuel Armando de Meneses;
Raul Leitão da- Cunha.

MINISTÉRIO I?A EDÚCAÇAO E, SAÚDE
DEPARTAMENTO NA,CIQNAL DE SAÚDE
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DECRETO N.o 20.137 -

no PODER EXECUTIVO

DE 5 DE

DEZEMBRO DE 1945
Altera a lotação do Ministério da
Educação e Saúde

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo .74, letra a, da Oonstdtuíção, decreta:
Art. 1.° Fica alterada a lotação numérica e nominal do Ministério da
Educação e Saúde, aprovada pelo Decreto n." 18,261, de 3-4-45, a fim de
ser transferido um cargo .de Engenheiro da "lotação permanente da Divisão de Obras do Departamento de
Administração para a lotação permanente da Divisão de' Oooperaçâo
Pederal do Departamento Nacional da
Criança.
.
,
Art. 2.° Fica alterada a lotação nominal do Ministério da Educação e
Saúde, aprovada pelo Decreto numero 18.525, de 10-5-45, para eferto
de ser lotado o Engenheiro Luís Mário
de Sá Freire Sobrinho na Divisão de
Cooperação Federal do Departamento
Nacional da Criança.
Art . 3.° :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio' de Janeiro, 5 de dezembro ele
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

aoss _LINHARES.'
Raul Leitão da Cunha.

DECRETO N.? 20.132 - DE 6 DE
DEZEMBRO DE 19·45
Concede ii Põrto Seguro Companhia
de Seguros Gerais autorização para
funcionar e aprova seus estatutos.

O Presidente da República. usando
da atrrbuíçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonstdtuíçâo.vdeereta:
Art. 1.°. Fica autorizada a funcionar em operações de seguros e resseguros dos ramos elementares, a
que se refere o art. 40, n." L do Decreto-lei n.? 2.063, de 7 de março de
1940, a Pôrto Seguro Companhia de

403

Seguros .Geraís, com sede na. cidade de
São Paulo, capital do Estado do
mesmo nome, e constituída pela eacritura pública lavrada em notas di)
4.° tabelião daquela cidade, a 6 de
, setembro do corrente ano, nem como
ficam aprovados os estatutos adota ~
dos pelos subscritores do seu capital
e constantes da referida escritura
., Art. 2.0~ A sociedade ficará íntegralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorízaçâu
de que trat-a c" presente decreto.
Art. 3,°. Revogam-se as disposi·
ÇÕES em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de
Independência e 57,0

1945, 124.° .. da
da República.

JosÉ

LINHARES.

R. Carneiro de Mendonça.

DECRETO N,' 20.139 - DE 6 DE
DEZEMBRO DE 1945
Concede à Sociedade Anônima José
'Fernandes - Comércio e N avegapa1~a
funcionar
ção autorização
como emprêsa de
navegação de
cabotagem.

O Presidente da República. atendendo ao que requereu a Sociedade
Anônima José Fernandes - come•.'cio e Navegação, decreta:
.t:'Artigo único. E' concedida à Sociedade Anônima José Fernandes
Comércio e Navegação, com sede nesta
cidade do Rio de Janeiro, autorização para funcional' como emprêsa de
navegação de cabotagem, de acõrdo
com o que prescreve o Decreto-Ieí
11.° 2.784, de 20 de novembro de 1940,
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da referida
autonsacêo.
Rio de .raneíro, 6 de dezembro de
1945, 124° da Independência e 57° da
República.
Josá LINHARES.
R. Carneiro de Mendonça.
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DECRETO N,o 20.140 -DE. 6 DE
DEZEMBRO DE 1945

DEORETO N.? 20.142 DEZEMBRO DE 1945

DE

6

DE

Concede à Sociedade Alfredo Ctierem
& João Cnerem (Emprêsa de Navegação Cherem) , autorização para
funcionar como emprêsa de, navegação de cabotagem, de acôrdo com
O' Presidente da República, ateno que prescreve o Decreto-lei. núdendo ao que requereu a Western
mero 2.78.4, de 20 de novembro de
ElectricCompany or Braall, sociedade"
19.40.

Concede à wesiern Electric Compan'lj
ot Bra(;}il, autorização para continuar
a funcionar na República.

anônima norte-americana, com sede
em Wtlmíngton, Dedaware, Estados

Unidos dá América, autorizada a fun-

cionar na República pelo" Decreto nu-

Não foi publicado ainda no DiáTio
Oficial por falta de pagamento.

mero". 18. 648, de 19 de março de 1929

e, posteriormente, autorizada a continuar a funcionar .pelc Decreto número 1.164, de 21 de outubro de 193(j,

decreta:
Artigo único. E' concedida à. Wes
tern Electric Oompany of Brazil, au
torizaçâo para continuar a funciona
, na República com as alterações aprovadas pela resolução de 24 de abril
de 194.5, que autorizou o aumento do
capital, destinado às suas operações
no Brasil, de Cr$ 81.388,'10 para
Cr$ 88~.388,70 e sob as mesmas cláusulas que acompanham o Decreto' número 18.648, de 19 de março de 1929,
ficando a aludida sociedade obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da referida
a utortzação ,
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de
1945, 124. o da Independência e 57. e
da República.
JosÉ LnmAREs.
R. Carneiro de Mendonça.

DECRETO RO 20.141 DEZEMBRO DE 1945

DE

6

DE

Concede à ;'Navegação ltajaí Limitada" autorização para, continuar a
tumcicnar como emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com o
que prescreve o Decreto-lei número
2.784, de 20 de novembro de 1940.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial' por falta, de pagamento.

DECRETO N.O 20.143 - DE 6 DE
DEZEMBRO DE 1945
Concede à sociedade Transportes "Albatroz" Lintitada autorização para
funcionar corno emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com
o que prescreve o Decreto-lei número 2.784, de 20 de novembro tie
1940.
. .

O Presidente da República, atendando ao, que requereu a sociedade

'rraoscortes ".AJ1ba'troz" Limitada, deereta:
Artigo único. li: concedida à. sociedade 'r'reosoortes "ALbatroz" Limitada, 00m séoe nesta cidade do Rio
de Jameíro, autonzaçâo para runcío,
nac corno emprêsade navegação de
cabotagem, de acõrco com o que prescreve o Decreto-lei n. o 2.784, de 20
de novembro de 1940, obrigando-se a

me.9111a sociedade a, cumprir integralmente SiS leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto da referéda amtortzação.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro' de
1945, 124. o da Independêncda, e 57. o
da Repúbhca..
.Iosá LINHARES.
R. Carneiro de M~ndonça.
DECRETO N.' 20.144, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1945
Concede à sociedade anônima Paul J.
Christoph Co. autorização para continuar a funcionar ~a Ee:qública.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade

ATOS DO PODER EXECUTIVO

anônima Paul J. Christoph oc.: au- '. irregular que tem um vértice à distântorizada .a funcionar na República,
cia de ~rezentos' e trinta metros (330
metros), no rumo setenta e seis graus
pleos Decretos ns. 7.522, de 26 de
noroeste (76- NW), da tôrre 'da c-apela
agôsto de 1909 e 17.915, de 20 de sede Nossa Senhora da Prainha. e os
tembro de 1927, decreta:
lados, a partir do referido Vértice, C)Ul
Artigo único. E' concedida à soos seguintes comprimentos e rUíDOS:
ciedade anônima Paul' J. Ohrístoph
oitocentos e cinqüenta metros (850 m) ,
Co. com sede em New York, Estados
setenta e um graus sudeste (71.° SE);
Unidos da América, autorização para
quatrocentos e vinte metros (420 m) .
continuar a funcionar na República,
vinte graus nordeste (20.° NE;); oitocom o aumento do capital, destinado
centos e noventa e sete metros e cinàs suas operações no Brasil, para .;
qüenta centímetros (897,50 m) , cinCr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruqüenta graus noroeste (50° NW); s·'tezeiros), em virtude da resolucâo to- centos e trinta metros (730 m) , vinte
mada na reunião da' sua Diretoria de
graus sudoeste (20.° SW) .
27 de abril de HJ44, e sob as mesmas,
Art. 2.° Esta autcrizaçâo é outorgacláusulas que acompanham o primeiro
da nos têrmos estabelecidos no Código
supracitado decreto, ficando a aludida de Minas.
sociedade obrigada a cumprir ínteArt. 3.° O· título da autorização de
gralmente as leis e regulamentos em .pesquísa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quavigor, ou que. venham .a vigorar, sótrocentos e quarenta cruzeiros (CrS
bre o objeto da. referida autorização.
440,00) e será transcrito no livro próRio de Janeiro, 6 de dezembro de
prio da Divisão de Fomento da Pro1945., 124. ° da Independência e 57. °
dução Mineral do Minístérío da Agrlda República.
cultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
J asi LINEARES.
em contrário.
R. Carneiro de Mendonça.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de
1945, 124,° da Independência e 57.0 da
República.
'
DECRETO N.o 20.145 - DE 6 DE
DEZEMBRO DE 1945

.Josá LINHARES.

Renova o Decreto n.o 12.-973, de 21 de
julho fie J.94~

o

Presidente da República,

usando

da atribuição que Ü1C confere o artigo
'"14, letra a, da Constdtuíçâo e nos têrmos do Decreto-Ieí n." 1. 985, de 2y de
janeiro de 19'1:0 (Código de Minas>

decreta:
Art . 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro 'I'eléeforo Onofre de Mendonça, em renovação à autorização qUE' lhe
Jci conferida pelo Decreto doao nul
novecentos e setenta e três (12 tt';"3) ,
de vinte e um (21) de julho de mil
novecentos e quarenta e três (l94:n, a

pesquisar cassiterita e associados nos
lugares denornmadcs Lagôa e Prumha,
distr'ito de Santa Rita do Rio A,atxc,
município de Sâc João Del Rei, Estado
de Minas Gerais, numa área de quarenta' e três hectares, setenta e sete
ares e .nnqüenta centiares (43.'~750
ha) , delimitada por um quadrilátero

Theixiureto de Camcrçc,

DEÓRETO N.' 20.146 - DE
DEZEfiffiRO DE 194:5

5

DE

Concede à Diamantes Toccntine Limitada autorização para funcionar
como emprêsa de mineração

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Oonstibuiçãc, e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, Ide 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:

Art. 1." :f: concedida à Diamantes
'I'ccantins Limitada, sociedade por co·
tas de responaabrüdade limitada, constituída por contrato particular de trinta. e 11m (31) de janeiro de mil novecentos e quarenta e quatro (1944)" 1'egtstrado na J-unta Comercial do Estado do Pará sob número cento e dez
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(110r por despacho de trinta (30) de
março de Í11il nov-ecentos e quarenta e
quatro (1944) e alterada pelo contrato particular de deoito (18) de novembro de: mil novecentos e quarenta e
quatro (1944), registrado na mesma
Junta sob número quinhentos e oito
(5'0-8), por despacho de vinte e três
(23) de novembro de mil novecentos e
quarenta e quatro (1944), com sede na
Capital do Estado do Pari! autorização para funcionar como emprêsa de
mineração, de acôrüo 'com o que dtspôe
o art. 6.°, § 1.0 do Decreto-lei núme-

zen tos hectares (200 ha) , sttuacta na
Fazenda Rio verde. distrito de Prainha, munícipío de Piedade, Estado de
São Paulo, e constituída por rima faixa
de dez mil metros 00.000 m) de comprimento contados pelo eixo do rio
Verde para montante, a partir da foz
do rio Pedro-Vaz ou Cruzeiro, e duzentos metros (200 m) de largura, contados cem metros (100 m) para cada
lado do referido eixo .
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° o titulo da autorização de
ro 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Cópesquisa, que será uma via autêntica
digo de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integral- " dêsta decreto, pagará a taxa de dois
mil cruzeiros (Orô 2.000,00) e será
mente as 1eise regulementos em vitranscrito no livro próprio da Divi, gor cu que vierem a vigorar sôbre o
são de Fomento da produção MIneral
objeto da referida autorização.
do Ministério da Agricultura.
Art. 2.° Revogam-se as dieposiçôes
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de
Rio de Janeiro; 6 de dezembro de
1945 '-----124.° da Independência e 57.°
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
da República.

JosÉ

República.
LINHARES.

Theodureto de Camargo.

Theodureto de Camargo.
J osá

DECRETO N.020.147 DEZEMBRO DE

DE

6

LIN1-:iARES.

DE

1945

Concede à Emprésa Santa Clara S. A.
autorização para funcionar como
emprêsa de mineração.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETOS N.o 20.148 -

DE 6 DE
DEZEMBRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro t.ouaston: Job Lane Júnior a 'pesquisar
ouro no município de Piedade, Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei '11.° 1.985, de 29
de janeiro de 1S40 (Código de Minas),
decrete:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Lauriston Job Lane Júnior
a pesquisar ouro numa área de du-

DECRETO N.o 20.149 DE 6 DE
nEZE:MBRO DE 1945
A utoriza. o cidadão brasileiro Homero
Borçes a pesquisar cauum, mica e
associados no município de Bicas,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da Repúbli-ca, usando
da etríbuíçâo que lhe confere o artígo 74, letra a, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985,
de 29 da Janeiro de 19·10 (Código de
Minas), de-ereta:
Art. 1.°., Fica autorizado o cidadão
brasileiro Homero Borges a pesquisar

caullm, mica e associados em terrenos situados no dis-trito e munícíplo
de Bícae, Estado de Mina;" Gerais,
numa área de .qu8Jrenta e oito hectares (48 11a.), 'delimitada por um
retângulo que tem um vértice a cento
e vinte metros (120 m.r , no rumo
magnétlco ' treze graus 110l'0€&te 03°
NW), do centro do portal da sede
do sítio Santa Teresa, e os lados

ATOS

no

covergentes ao veruce consirteraac,
têm: quatrocentos metros (400 m.) ,
dez graus sud-este (10° SE)-, magnético e mil e duzentos metros (1.200
metros), oitenta grau sudoeste (80°
SV'l), magnético.
Art. 2.°. Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas;
Art. 3,? O título da autorização
de pesquisas, que será: uma vla autêntdcada dêste decreto, pagará a
taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 480,00) e será transcrito
no livre próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura..
Art , 4,°. Revogam-se
em contrário.

M
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disposições

Ri-o de Janeiro, 6 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
.rosà LINHARES.

(200m), cinqüenta e cinco graus e
trinta. minutos noroeste (55 0 30' NW);
trezentos metros (300m) , trinta e
quatro graus e trinta minutos nordeste (34 0 30' NE).
Arb ; 2.° - Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 - O título de autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste "decreto, pagará a taxa 1e
trezentos cruzeiros (01'$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Ag-ri-cultura.
Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
JosÉ LINHARES.

Theodureto de Camargo.

Theodureto de Camargo.

DECRFTO N.' 20.150 - DE 6 DE DE_
ZEMBRO DE 1945

DECRETO N.' 20.151 - DE 6 DE VEZEMBRO DE 1945

Autoriza o cidadão brasileiro José Soares A lbertini a pesquisar água mineral no municipio de São-Paulo,
Estado de sao Paulo.

Autoriza -os cidadãos brasileiros Amadeu Loreneato e Aclirio Machado
Rodrigues a pesquisar pedras coradas e semipreciosas no município de
Presidente- Vargas, Estaclo de Minas
Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, \stra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de j-aneiro de 1940 (Código de Minas); Decreta:
.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985. de.
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:

Art. 1.0 - Fica autorizado o cidadão .brnsíleiro J osé SOaJ.'fS Albertini a
pesquis ar água mi-neral em terrenos
situados no luga-r denominado Lausane-Pauliata, no distrito e município
de São Paulo, :d:stado de São Paulo,
numa área de seis hectares (6 ha) ,
delimitada .por um retângulo que tem
um vértdce a cento e setenta e nove
metros (179 m) , no rumo verdadeiro
dois graus e dez minutos sudoeste
(2° 10' SW), do centro da soleira do
portal do edíffcio da Fonte" Lausane,
e os lados divergentes do vértice considerado
têm:
duzentos
metros

Art. 1.0 - Ficam autorizados os
cidadãos brasileiros Amadeu Lorenzato e Aclíno Machado Rodrigues a
pesquisar pedras coradas e semipreciosas em terrenos situados no lugar
denominado Farbura, distrito e município de Presidente Vargas, Estado de
Minas Gerais, numa área de, seis hectares (Sha) , delimitada" por um retângulo que tem um vértice" a centc
e vinte metros ,(120 m) , no rumç magnético cinco graus e cinqüenta mrnutos sudoeste (5° 50'8W). da ponte
sôbre o ribeirão Fartura na estrada de
rodagem Presidente Vargas - Hema-
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ttte, e os lados convergentes no vértice considerado, com os seguintes
comprtmentos e rumos magnéticos:
duzentos metros (200m), trinta e sete
graus e trinta minutos nordeste (370
30' NE); trezentos metros (300m),
cinqüenta e dois graus e trinta minutos sudeste (520 30' SE).
Art. 2.° - Esta autorização é OU~
torgada nos têrmos estabelecidos no'
Código de Minas.'
Art. 3.0 - O titulo da autorização

de pesquisa, que será uma via auténtlca dêete decreto, 'pagará ca taxa de
trezentos cruzeiros COrtl: 300,00) e
será transcrito no livl'üPi'ópl'io da
Divisão' de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
I

Art. 4.° - Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57,° da
República.
JOSÉ LINHARES.

Theodureto de Camargo.

DECRETO N.? 20.152 - DE 6 DE
DEZEMBRO DE 1945

os rumos magnéti-cos leste (E) e norte (N),
Art". 2.° - Esta autorização. é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.

Art. 3.0 - O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
mil- cruzei-ros (Cr$ 1.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° - Revogam-se "as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
'
J GsÉ LINI-IAEES,
'I'neotiureto de Camargo
DEQRETO N.o 20.153 -

DE 6 DE

DEZEMBRO DE 19':i5

aaaaao nrosuesrc Joaquim
Codeço Osório a pesquisar pedras
coradas e associados no município
de Sabinópolis, Estado' de Minas
Gerais.

Autoriza o

O Presidente da República usando
da atri-buição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos de Decreto-lei n.c 1,985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mlnasr ;
decreta:
ArL. 1.0 - Fica autorizada o cldaO Presidente da República usando
dão brasileiro Joaquim Oodeço Osóda atribuição que lhe confere o artigo
rio a pesquisar pedras coradas - e as74', letra a, da Constituição' e nos têrsociados no distrito .de Euxenita, mumos do Decreto-lei n." '1.985. de 29 de
nicípio de Babínópoüs, Estado de Mijaneiro .de 1910 (Código de Mina-s);
nas Gerais, numa área de quinze hecDecreta:
tares <15 ha) . delimitada por um reArt. 1.0 - Ficam autorizados os
tângulo que tem um vértice a Seiscidadãos brasileiros Maciel Nunes
centos e cinqüenta metros t650m) , no
Coelho e Rafael Caio Nunes Coelho
rumo magnético trinta e um graus
a pesquisar mica e .esecctacoe em tersudeste (31° SE), da confluência dos
renos situados 110 lugar denominado / córregos do Chapéu e Santo Antônio,
Montes Claros, 'dístnco de Ramalhete,
e
lados divergentes do vértice conmunicípio de Peçanha, Estado de Misiderado têm: duzentos' e cinqüenta
nas Gerais, numa área de cem hectametros (250m), dez graus nordeste
res (100 ha) , delimitada por um qua00° NE) magnético e seiscentos medrado de mil metros (1.000m) de latros (600m), oitenta graus sudeste
do, que tem um vértaee a quinhentos
(80° SE) magnético.
. metros (500m), no rumo oeste (W)
Art. 2.° -, Esta autorização é outorgada nos têrmos estaoelecidos na
magnético, da confluência dos córreCódigo de Minas.
gos da Lagoa ou Poço d' Anta e da
Gameleira ou da Balbína, e os lados
Art. 3.0_ - O título da autorização
divergentes do vértice considerado têm de pesquisa, que será uma via autênAutoriza os cidadãos brasileiros Maciel Nunes Coelho e Rafael 'Caio
Nunes Coelho a pesquisar mica e
associados no município' de Peçanlui, Estado de Minas Gerais.

os
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tlca dêste decreto; pagará a taxa de
trezentos cruzeiros rors 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Díví-

sâo de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 - Revogam-se as disposi-

ções em contráfio .
. Rio de Janeiro, G de dezembro de

Hl45, 12,j~.à da Independência e 57.n da
República.
.}osá Lnn-IAhES.

Tíiectiureto de Camargo.
DECRETO N.? 20.154 - DE 6 DE
DEZEMBRO DE 1945
Autoriza os cidadãos brasileiros José
]'v.teneses e Teotônio Batista de Freiias a pesquisar calcário e associados no mumicipío de Matozinhos.
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição 'que lhe. confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Iet n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) : Decreta:
Art. 1.'-' - Picam autorizados os
oldadàos brasileiros J 058 Meneses e
Teotônio Batista de Freitas a pesquisar calcárío lo; associados 'no lugar
denominado Taquarí, nos distritos de
Prudente de .Morais e Matozlnhoa,
rc unícípio de Matozinhos, Estado de

Minas Gerais, numa área de vinte e
sete hectares e setenta e três ares
(2'l,73 11a), dalírrutada por um par aIelcgramo, que tem um vértice a trezentos e noventa metros (3GO m) . no
rumo magnético sessenta e sete graus
sudoeste (67(' 8Vn, do marco do qui ..
Iómetro seiscentos e sessenta e cinco
a'>::m 665), cta ünhà da Estrada de
Ferro Central do Brasil, no trecho
Matozinhos-Arcoverde, e 'os lados que
cüvergem do vértice considerado têm,
a partir dâle, os seguintes oomprimentoa e rumos magnéticos: seiscentos e trinta metros (630.m) setenta e
um graus nordeste (71° NE); quatrocentos e cinqüenta e oito metros
t 458li.1). trmta e cinco graus sudeste
I

(35 0 . SE) .

.

Art. 2.° - Esta autorização é OUtorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.

Art. 3.0 - O título da autorização
dê pesquisa, que será uma Via autêntica deste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$,300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Mlnístérío da Agricultura .
Art. 4.0 - Revogam-se as díspostçôes e111 contrário.
Rio de .Janeil'o,6 de dezembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
República,
J osá LnmAREs.
Theodureto de Camarçc.

DECRETO N.o 20.155 DE G DE
DEZEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Nícolino Paulo Camqxineta 'a pesquisar
orçsuc, caulun. e .associaâos no município de Santo André, Estado de
São Paulo.

O presidente da República' usando
da atribuição que lhe confere o artigo
'/4, letra a, da Constíbuíção e nos
têmos de Decreto-lei n.c 1.935, de 29
de janeiro de 1940 <código de Minas) ~

Decreta:
Art. 1.0 -

Fica autorizado o cida-

dão .brasileiro Nícolino Paulo Campanela a pesquisar argila, caultm e associados no distrito e mu.nícípío
.
de San-

to André. Estado de São Paulo, numa
área de nove hectares e oitenta e oito
ares (9,88 har , delimitada por um retângulo que tem um vértice a oitenta e sete metros e trinta centímetros
(3-7,$Om), no rumo magnétáco setenta
8 quatro graus e vinte e oito minutos
sudeste (74.°23' SE), do carta nordeste (NE) da casa de Archangelo
Oampanella, e os lados que divergem
do vértice' ccnstderado têm, a partir
dêle, 0_'5 seguintes comprimentos t rumos magnéticos: duzentos e sessenta
metros (260 fi), norte IN); trezentos
e oitenta metros (380 m) . oeste (Wl.
Art. 2.° - Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
'Art. 3.° - O título da autoneacêo
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa .de
trezentos cruzeiros rors ·300,00) e será
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transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário,
-Rio de Janeiro, 6 de dezembro de
1945, 124,° da Independência e 57.° da
República.
JosÉ LNHARES

Tneoâureto de Camargo.

porteiro, referência IX, e duas de servente, referência III.
Art. 2.° A despesa Com a execução
do disposto neste decreto correrá, no
atual exercício, à conta do crédito especial aberto pelo Decreto-lei n.c 7.473,
-de 18 de .abrtl de 1945.
Art. 3.° Sste decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

DECRETO N.O 20.156 - DE 6 DE
DEZEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Gemerciiuio Ribeiro Saraiva a compra1'
pedTas preciosas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei n.? 466,
de 1 de junho de 1938, decreta:
Artigo único -- Fica autorizado o
cidadão brasileiro Gomerctndo Ribei-

ro Saraiva. residente em Pôrto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul,
a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.v 466, de 4: de
junho de 1938, constituindo, título
desta autorização lUTI::t VÜt autênttca
do presente Decreto.
Rio Je .Ianeíro, 6 'de dezembro de
19·t5, 1'24.° da Independência e 57.° da
R.r.nública.:

JosÉ LINHP>.RES.
J. pires do Rio.
DECRETO N." "20.157 - DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1945
Cria junções na Tabela Nuaneríca Or~
dinária de Bxtraaunnerório-mensalista da Secretaria de Estado do Ministério das Relações Bxteciores

O Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe confere o ar-

tigo 74,.·letra a, da Constituição.. decreta:
Art. 1.0 Picam criadas, na Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da secretaria de Estado do Ministério das Relações Extenores, três funções de auxiliar' de
curso, referência IX, uma de operador
especializado, referência 'XII, uma de

JOSÉ

LINHARES.

P. Leão

DECRETO N.? 20.158

~

vezoso.
DE 7· DE

DEZEMBRO DE 1945
Altera as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar. de Extranumerário mensalista de Secretaria de
Estado, do Ministê1'io das R'elações
Exteriores.

O Presidente da República, usando
da atrdbuiçâo que lhe confere o artigo 74; letra a, da Oonstituíçâo, de~
ereta:
Art. L° Ficam alteradas, na forma
da relação anexa, a Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar de
Extranumerário mensalista da Secretaria de Estado, do émístérlo das Relações Exteriores.
Art. 2.° .As funções criadas por fôrca
dêste decreto são preenchidas pelos
servidores constantes da relação nominal anexa.
Parágrafo único. r, 'Portaria dos servidores cuja sttuaçâc foi modificada
por fôrça dêste Decreto será apcstilada
pelo órgão. de Pessoal do Ministério.
Art. 3.° A dcspcsa vcom a' criação
das novas funções será c: .ndída, no
período de 1° a 31 de dezembro do
presente exercício, à conta do crédito
suplementar aberto pelo Decreto-lei
número 8.316, de 7 de dezembro de
lS45.

Art. 4.° nste Decreto entrará em
vigor na data de sua -tubltcaçâc revogado as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de
1945, 124.° da Independência 'e 57.° da
República,

.ross

LIN;HARES.

P. Leão Vt-.oso.

MINISTl!;RIO DAS RELAÇõES EXTERIORES
SECRETAiUA DE ESTADO

Tabela Numérica Ordinária
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ATOS

DECRETO N.o 20.159

~

DO· PODER ;EXECUTIVO

DE 7 DE

DEZEMBRO DE 1945
Altero. a

lotação do Ministério da
Educação e Saúde

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, dá Constituição, deereta:
Art. 1.0 Fica alterada a lotação númérica das repartições atendidas peias Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Educação e
Saúde a fim de serem transferi-dos
para a Escola Nacional de Engeuhaa-ia 4 cargos de zelador, sendo 2 para
a, lotação permanente e 2 para a lotação suplementar, cargos estes constantes das seguintes repartições:
,i da lotação permanente do Serviço de Administração da Sede, do Departamento de Administração;
1 ela lotação permanente do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, do Departam-ento Nacional de
Dducacâo:

1 da lotação suplementarrdo Instdtuto Osvaldo Cruz, do Departamento.
Nacional de Saúde;

1 da lotação suplementar -do Museu
Nacional de Belas Artes"
Art. 2.° O Item VIII do art. 1.0 do
Decreto n.c 19.547, de 3-9-45,- passa a
ter a seguinte redação:
VIII - ficam transferidos 7 cargos de almoxarffe e 5 de médico da lotação suplementai' para
a lotação permanente das seguintes repartições:
Departamento da Administração:
Afino- Méxaríde dica
Divisão do Pessoal
2
Divisão .do Material
1
Instituto Nacional do
Livro
1
Departamento Nado
nal de Saúde:
Serviço Federal de
Águas e Esgotos .
2
Serviço Nacional de
2
Doenças Mentais
Serviço Nacional da
1
Peste ... ,........

Serviço Nacionat ua
Lepra
Departamento Nacional ôa Criança:
Instituto Nacional
de Puericultura ..
Instituto Nacional' de
Estudos Pedagógtcos:
\
Serviço de Biometria
Médica.,

1

1

.

Art. 3.° -âate decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo .
Art. 4.° Revogam-se as disposiçõesem contrário.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de
1945, 12.f.o da Independência e 57/'
da RepúbUca.
Josá LrNHJ'.RES.

Ruui Leitão da Cunha.
DECRETO N.o 20.160 - DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1945

Altera, a Tabela Numérica Ordi1J.ár~a
de Bxtramuaneràrío-Mensalista ao
Instituto -Ostxúdo Cruz, do
,rio da Educação, e soaae.

1Vliniste~

.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o aruêo 74, letra a, da constttuícão deereta:
Art. 1.0 Fica alterada, conforme a.
relação anexa, a Tabela Numérica Or··
dinária de Extranumerário-mensalista
do Instituto Osvaldo Cruz,' do Departarnento Nacional de Saúde, do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2.° A despesa com a execução
do disposto neste Decreto, na importâneia de CrS 16.200;00 (dezesseis mü
e duzentos cruzeiros) anuais, correrá
à conta da Verba 1 - Pessoal; Consígnaçâo II ---, Pessoal Ext-... anumeràrio, Subconsígnaçâo 05 - Mensalistas
.Anexo 'n.o 15 :.. . . . Mínístérlo da Educação e Saúde, do Orçamento Geral da
Republíca para 1945.
Art. 3.° ::é:ste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publilcaçâo .
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.° ela
Repúblíca .
José LINHARES.

Raul Leitôo da Cunha.

MINIsn:RIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
D.BPARTAMENTO NACIO.NAL DE S:\ÚnE -

INSTITUTO OSVALDO CRUZ

Tabela Numérica Ordinária

SITUAÇÃO ATlJAL

SITUAÇÃO PROPOSTA
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DECRETO N.o 20.161 - DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1945
Altera a íotação do Ministério
Educação e Saúde

~a

O Presidente da República, usando
âa atribuição que lhe confere o artr-

go 74, letra a, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Ficam introduzidas, -na lotação numérica das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Edu-

cação e Saúde, ~ as seguintes alterações:
I - Transfere-se, no Departamento
Nacional de Saúde, um cargo de desenhista da lotação permanente da
Divisão de Organízaçâo Sanitária para
igual lotação da. Divisão de Organizaç,áo Hospttalar;

II -Transfere-se, no Departamento Nacional de Saúde, um cargo de
desenhista-auxiliar da lotação permanente da Divisãq de Organização Hospitalar- para igual lotação da Divisão
de Organização Sanitária;
lU -,.- Transfere-se, no Departamento Nacional de Saúde, um -cargo
ede Ofícal. Administrativo da lotação
permanente do Instituto Osvaldo Cruz
para igual lotação da Divisão de Organização Hospítalar ;
IV - Transfere-se um cargo de
Enfermeiro da .lotação permanente da
Delegacia Federal de Saúde, da z.e
Região - Manaus - do D.N.S., para
igual lotação da Divisão de Organizaç â o Hospitalar do "mesmo D.N .S.
Art. 2.° Fica alterada a lotação nominal do Ministério da' Educação e
Saúde para o efeito de ser incluído, na
Divisão de Organização Hospitalar, do
Departamento Nacional de Saúde, o
oficial administrativo Ulisses Martins
de Oliveira Horta.
Art. 3.° 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
ArL 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de
1945, 124.° da Independência 'e 57.° da
República.

.rose

LINHARES.

Raul' Leitão da Cunha.

nEORETO N.' 20.162 - DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1945
Dá nova redação aos artigos 374 e
397 do Regulamento para as Ccpitensas de Portos

O Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a da Constituição, decreta l
.Art. 1.0 Os arts. 374 e 397 do Regulamento para as Capitanias de Portos passam a ter, a seguinte redação:
"Art. 374. A Carta de Segundo
Maquinista-Motorista será conceãidaao Terceiro Maquinista-Motorista que contar 2 anos de embarque nesta categoria e tiver sido
aprovado nos exames regulamentares.
Art. 397. Os navios empregados
na pequena cabotagem, de mais
de 200 toneladas brutas, terão como Capitães, pele menos, Primeiros-Pilotos; como Imediatos Oflclais-de-Náutica e, pelo menos,
um Segundo Maquinista-Motorista, quando forem de propulsão
mecânica ou mista".
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em <contrário.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57,0

da República.
JosÉ

LINHARES.

Theodureto de Camargo.

DECRETO N.020.163 DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1945

Cria uma Agência na Capitania dos
Portos do Distrito Federal e Estado
do Rio de Janeiro.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe comere o artigo
74. letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada a Agência da
Capitania dos Portos do Distrito Federal e -Estadô do Rio de Janeiro, em
Marambaía..

ATO::> DO PODER' EXECUTIVO

Art. 2.° :I!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 7de dezembro
de 1945, 124.° da Independência e 57.°
em República.
.rosé LINHARES.
Jorge Dodsworth Martins.

DECRETO N.' 20.164 - DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1945
Aprova o Regimento do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (D.N.E.R.) do Ministério da
Viação e Obras Públicas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que "lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Regimento do Departamento .Nacíonal de Estradas de Rodagem, quê, assinado pelo
Ministrá da Viação e Obras Públicas,
com êste baixa.
Art. 2.° :Este decreto entra em vigor
na data dê sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.

.ross

LINHARES.

Mauricio rcamert da Silva;

REGIMENTO DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE ESTRADAS DE
RODAGEM
CAPíTULO r
DA FINALIDADE

Art. l.0 O Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem (D.N.E.R.),
órgão integrante do Ministério da
Viação e Obras- Públicas, diretamente
subordinado ao Ministro de Estado,
tem por finalidade a construção, conservação, melhoramentos e polícia das

415

estradas de rodagem federais, competindo-Ihe:
.l realizar, de 5 em 5 anos ou
quando necessário, os estudos para a
revisão do Plano Rodoviário Nacional;
II - organizar e manter atualizado, com a colaboração dos Estados,
os mapas geral e parcial da rêde rodoviária do País;
nr ~ executar ou fiscalizar todos
os serviços técnicos e administrativos
concernentes a estudos, projetos, e::;pecífícaçôes, orçamentos, lotação, construção, reconstrução e melhoramentos
das estradas compreendidas no Plano
Rodovíázíc Nacional, inclusive pontes
e demais obras complementares;
IV - conservar permanentemente
as estradas de jurísdíçâo federal, quer
diretamente, quer por delegação aos
departamentos rodoviários dos Esta-

dos;
V -

conceder licenças para os serviços ele transporte coletivo de passageiros nas estradas de jurisdição
federal;
VI ~ promover, sempre que necessário, a revisão do Código Nacional
de Trânsito;
VII - exercer a polícia das estradas de jurisdição federal e fiscalizar
o serviço de transporte coletivo de
passageiros, quer diretamente, quer
por delegação aos departamentos 1'0dovíários dos Estados, encarregados
de sua conservação;
VIII - promover, patrocinar ou auxiliar os congressos nacionais de estradas de rodagem;
IX - organizar e manter um serviço permanente de informações ao
público sõbre : itinerários, distâncias,
condições técnicas, estado de conservação e recursos disponíveís ao longo
das estradas, bem .comc sôbre serViços regulares de transporte rodoviário coletivo de passageiros e mercadorias;
X - prestar informações ao Govêrno e instruir os processos concernentes
a assuntos rcdovíáríos:
XI - divulgar, por m-eio de boletins, trabalhos de estradas de rodagem e estudos sôbre técnica, economia- e· admínístracão rodovíá.na..
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CAPíTULO l i
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2. ° - O Departamento Nacional de Estradas .de Rodagem compõe-se dos segutntes órgãos:
Divisão de Estudos e Projetos (D.
E. P.)

Divisão de. Construção e Ocnservação (D. C. C.)
Laboratório Central (L. C.)
Serviço de Equipamento Mecânico
(8. E. M.)

.

Distritos Rodoviários (D'. R.)
Serviço de Administração (S.

A.)

Art. 3. ° - O Departamento será
dirigido por um Diretor Geral e as
Divisões por Diretores.
Parágrafo único - ' O Díretçr Geral
terá um Secretário e poderá 'designar
para auxiliá-lo nos trabalhos de. natureza técnica um engenheiro como
Assistente Técnico.
Art. 4. ° - O Laboratório central,
o serviço de Equipamento Mecânico,
03 Distritos Rodoviários e os Serv~ços
Administrativos. terão chefes, designados na forma dêste Regimento.
CAPíTULO IH
DA ORGANIZAÇÃO E ATRIBUIÇÕ:;<;S DAS DIVISÕES E' SERVIÇOS

SEÇÃO I
Da D. E. P.

Art. 5.° A DIvisão de Estudos e Projetos (D. E. P.) compreende:
Se'ção de Estudos e Traçados - (S.
E. T.).

Seção de 'Obras üe Arte, - (S. O. A.!.
Seção de Investigações 'I'écníco-Econômicas..
Al't. 6.° Compete à Seção de Estudos
e Traçados:
I - Proceder aos estudos prelímtnares, fazendo reconhecimentos e real-zar
os trabalhos de exploração das estradas federais:
Ir - Elaborar projetos e orçamentos dessas estradas;
III . . :. . . Preparar instruções de serviço
para os trabalhos de campo;
IV - Organizar tabelas de composição de preços unitários para elaboração de orçamentos;

V . . ..".....-Propor, com a colaboração das
demais seções, as modificações a introduzir no Plano Rodoviário Nacional,
Art. 7.° Compete à Seção de Obras
de Arte:
I - Elaborar projetos, especificações
e orçamentos, das pontes e demais
obras de arte das obras complementares das estradas federais;
II - Elaborar projetos-tipo de otn-as
de arte correntes;
IH - Preparar normas para ex€:cuçãodos serviços de construção de
obras de arte;
IV - Proceder aos estudos necessários à revisão das normas para cálculo
das estruturas de madeira, de cone-etc
armado e simples e de alvenaria.
Art. 8.° Compete à Seção de Irivestdgaçôes Técnico-Econômicas:
I - Proceder a estudos de economia
rodoviária com base na estatíatíea do
tráfego:
II - Fazer pesquisas sôbre a influ-

ência do tipo de revestimento no custo
de transporte, tendo em vista estabelecimento de critério econômico na seleção dos tipos de revestimento;
IH - Estudar de maneira sistematica os assuntos relativos à admínbLrC:tção rodoviária e aos métodos de financiamento ua construção de cstra.tae, a
fim de propor ao Diretor do Departamenta os projetos d'e Leis e Regulamentos a adotar ou as modírtcações a
introduzir nos o-re se acham em vigor;
IV -r- Elaborar instruções para a realizaçâo do recenseamento do tráfego
das estradas federais;
V ~ Realizar estudos sôbre a CC/;l'denaçâc dos transportes rodoviários
federais com os demais meios de transporte;
VI - Realizar 'estudos comparativos
com mira na caracterização da influência da rodovía.no progresso das zonas
que lhe são adjacentes;
VII -OrieÍltar c .dirtglr o boletim
do Departamento, publicação em que
serão divulgadas suas atividades e estudos de técnica e economia rodoviàrra.
Art. 9.° A Divisão de Estudos e Projetos caberá manter o arquivo de projetos e de tôda a documentação técnica
a êles relativa, bem como o documentário fotográfico das realizações do Departamento.

°
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SEÇÃO II

DaD. C, C.
Art. 10. A Divisão de Construção e
Conservação compreende:
Seção de Construção (8. C.).
Seção de Conservação (8. On.)
Seção de Tráfego (8. T.).
Art. 11. Compete à Seção de Construção:
I ..c..- realizar a locação, construção e
melhoramentos das estradas federais,
inclusive pontes e demais obras de
arte e obras complementares;
l i - preparar instruções de serviço
e normas para a sua 'execução;
III
or.ganizar normas de contrato
para adjudicação de obras por admlnistração contratada, empreitada e ta,..
reta:
IV - fiscalizar a execução {las obras
contratadas;
V - efetuar as medições das obras
executadas e organizar as respectivas
fôlhas;
VI - organizar o cadastro das es~
aradas para uso da Seção de Conservação;
VII - preparo, e revisão das tabelas
de preços para a execução de serviços.
inclusive para os trabalhos de terraplenagem por, processos mecânicos.
-r-,

Art. 12. Compete à' Seção, de Oonservaçâo:
I -- a cODBervação e reparação das
estradas federais, pontes e demais
obras d'arte e complementares, assim
como dos outros bens imóveis' do Departamento;
II -- preparar instruções para' QS
serviços de conservação das estradas;
TIr - fiscalizar os serviços de conservação' das' estradas federais que tenham sido contrata-dos com os órgãos
rodoviários dos Estados; .
IV -- Manter atualizado e cadastro
das estradas e das propriedades do
Departamento.
Art. 13. Compete à Seção de 'I'rãiego:
-: - fiscalizar o tráfego e exercer a
porícía nas estradas federais;

CoI. de Leis -

VoI. VIII

II --, estabelecer normas para a
concessão de transporte coletivo de
passageiros nas' estradas;
UI -- fiscalizar as emprêsas concessionários dêsses serviços;
IV -,- faz-er a estatística do tráfego
de modo a possibilitar os estudos técnicos sôbre pavimentação e econômi-cos
sôbre e transporte rodoviário.
SEÇlíO III
Do L."C.

Art. 14. Compete

ao Laboratório
Central:
I - .proceder a, ensaios de materiais
empregados, nas obras a cargo do Departamento;
II - efetuar o serviço de contrôle
da dosagem racional e da resistência
dos concretos de cimento Portland
aplicados em obras a cargo do Departamento;
III -- proceder a ensaios experimentais sôbre os diferentes tipos de
pavimentação e sôbre os materiais
empregados em estradas de rodagem;
visando sobretudo os existentes no
País;
IV - fazer sondagens para o estudo
das fundações de obras-d'arte:
V -- fazer estudos de solos necessários ao projeto e à construção das
obras;
VI - manter colaboração constante
com os institutos de ensaios de materiais e associações técnicas especializadas' acompanhando investigações
técnicas de utilidade para as atividades
do Departamento;
VII - preparar, em colaboração com
Normas
a Associação Brasileira de
Técnicas, especificações para o recebimento de materíais;
VIII - realizar provas de carga nas.
pontes do Departamento,
SEÇÃO IV
Do S. E. M.

Art. 15. Compete ao Serviço de
Equipamento Mecânico:
I - prestar, obrígatõrlamente, assistência técnica ao S. M. do S. A. no
ato de recebimento de máquinas e

F. 27
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veículos. adquiridos para o Departamenta;
II - proceder aos serviços de reparação dos veículos e de todo equipamenta mecânico .pertencente ao Departamento;
nI - . fiscalizar a conservação das
máquinas e veículos em uso, realizando
para êsse fim inspeções períódicas nos
próprios. locais de trabalho:

IV - projetar as instalações de máquinas dos Distritos e proceder à sua

montagem e conservação;
V preparar instruções minuciosas para a conservação de máquinas
e veículos;
VI - fabricar, sempre que o aparelhamentodas oficinas o permitir e
desde que econômícamente aconselhável, materiais destinados aos trabalhos do Departamento;
VII - organizar e dirigir, quando.
possível, cursos práticos de formação
de mecânicos, motoristas e operadores
de equipamento mecânico para os serviços de terraplenagem;

balhos; acompanhados das fôlhas de

medição dos serviços executados e rcspectíva apropriação de despesas;
b) receber
as importâncias que
tenham sido postas à sua disposição,
prestando, posteriormente, contas documentadas das despesas feitas, dentro
dos prazos pre-tíxadoa;
c) subineter
aprovaçã-o superior
a tabela do pessoal de obras necessário aos trabalhos, com a designação do número e diária de cada um,
respeitados os dispositivos legais;
d) providenciar para que seja mantido sempre em dia o inventário dos
bens sob 'sua responsabilidade;
e) zelar pela conservação de tôdas
as obras, aparelhagem e instalações a
seu cargo, de. acôrdo com as instruções superiores;
f) organizar e remeter aos órgãos
centrais do Departamento os boletins
de medição dos trabalhos executados
pelos empreiteiros.
à

SEÇÃO VI

.VIII - organizar e manter atuaDo S. A.
lizado o registro de tôdas as máquinas
e veículos do Departamento com as
Art. 19. Ao S. A. compete premoíndícações essenciais dos seus caracte-" . ver as medidas necessárias à adanirísticos.
nístraçâo de pessoal; material, orçamento, comunicações, biblioteca e
portaria do D. N. E. R.
SEÇÃO V
Parágrafo único. O. 8. A. deverá
Dos D.R.
funcionar perfeitamente articulado
Art. 16 - Os trabalhos de estudos com o Departamento de Administração (D. A. 'V.)' do Mínistérío da vtade campo, de construção e de conserçâo e Obras Públi-cas, observando as
vação e a polícia das estradas de rodagem serão realizados ou fiscalizados normas e métodos de trabalho prespor Distritos Rodoviários, cujo núme- critos pelo mesmo, bem como com a
ro, sede e jurisdição serão anualmente Diretoria do Pessoal (D. P. V.) do
mesmo' Ministério.
estabelecidos em portaria do Ministro
da Viação, mediante proposta do DiArt. 20. O S. A. compõe-se .de:
retor Geral, devendo, em sua ergaSeção de Pessoal (8. P.)
meação, obedecer, tanto quanto posSeção de Material. (S. M.)
sível, à especialização de Junções.
Seção de Orçamento (8. O.)
Art. 17. No desempenho das atrlSeção de Comunicações (8. O.)
buíçôes que lhes forem afetas, os DisBíbldoteca (B.)
tritos Rodoviártos ficarão diretamente
Portaria (P. )
subordinados .aos' órgãos centrais do
Departamento, que a êles corresponArt. 21. A S. P. compete:
damo
I - encaminhar à Divisão do PesArt. 18. Aos Distritos Rodoviários soal (D. P. V.) do D ..A. V., devrdamente instruidos, os processos recompete, ainda:
ferentes aos servidor-es em exercício
a) apresentar relatórios mensais deno D. N. E. R.;
talhados sôbre o andamento dos tra-
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Art. 23. A S. O. compete:
TI - manter atualizados fichários
e reglstroa-relativos aos servidores em'
I - manter em día a escrituração
exercício do D. N. E.' R.;
sintética dos créditos orçamentários
III - manter atualizado o emen- ·e adícíonais referentes a material
tário da Iegíslação e dos atos referenoonoedídos ao D. N. E. R.;
tes a pessoal:
II - manter em dia a escrituração
qnalttica dos créditos órcamentaríos
IV --'- controlar a freqüência dos
e adícionaís reierentea a pessoal e
servidores em exercício no D. N.
serviços e encargos concedidos ao D.
E. R., remetendo à D. P. V. do
N. E. R.;
D. A. V., na épo-ca própria, o boHf - manter em dia a e-scrituração
,letim de freqüência correspondente;
analítico, dos créditos concedidos ao
V - fornecer à S. O. os elementos
D. N. E. R. no PI,ano de Obras e
necessários ao preparo da proposta Equipamentos;
orçamentária do D. N. E.R., na
IV - examinar a aplicação das
parte reletíva ao pessoal;
dotações destinadasa,o D. N. E. R.,
VI promover as medidas neoríbicando a conveniência e opcrtucessértas à administração do pessoal nídade de cada despesa em rsce do
para obras.
plano de trabalho do D. N. E. R.
refletido no orçamento da União;
Art. 2'2. ·A S. M. compete:
V ""- colaborar na elaboração da
I ~ fazer as estimativas de conproposta orçamentária relativa ao' D.
sumo c encaminhar ao órgão comN. E. R. e pedidos de créditos ex:"
petente, nas épocas estabelecidas, as
traordínários; e
requisições do material .0, ser adquíVI - organizar a demonstração
a-ido para abastecer o D. N. E.
documentada das despesas realizadas
R.;
pelo D. N. E. R.
-H - realizas', quando necessários,
Art. 24. A S. C. compete:
as concorrências e- coletas de preço
I - receber, registrar, díetríbuir,
para aquisição de material;
expedir e guardar a correspondência
lU - receber e' distribuir o maoficial e papéis relativos às atividades
.terial aos divers-os órgãos integrantes
do D. N. E. R., controlando o cesdo D. N. E. R., p-or intermédio
peetívo andamento:
do Almoxarifado Geral e dos DepóII - atender a-o público em seus
sitos, registrando seu valor e quanpedidos de ínformaçôes sôbre o antidade em fichas próprias, nas quais
damento e despacho de papéis, bem
serão anotados, também, os respecticomo oríentá-Ios no modo de apreVOS consumos;
sentar suas solicitações, sugestões ou
IV - lavrar os têrmos de ajuste,
reclamações;
acordos, contratos e quaisquer outros
III - promove!' a publicação, na
atos relativos à aquísíção, alienação,
Diário Oficial, dos atos e decisões
permuta e baixa de material;
relativos às atividades do D. N. E~
V - contabilizar os créditos orçaR.:
mentários e adicionais para aquisição
IV - atender às reqtustçôes doe
do material, preparando demonstraÇÕ€S mensais do respectivo movímenprocessos e documentos sob sua guaeda, quando pedi-dos por chefes de
to, de forma a permitir, a qualquer
serviço;
momento, o conhecimento dos saldos
correspondentes;
V - passar certidões, quando auVI - sugerir a troca, cessão, venda
torizadas pelo Diretor' do D. N. E.
ou baixa do material julgado impres- R.; e
tável -ou em desuso; e
VI - promover a Incineração peVII - fornecer à S. O. os eleriódica de papéis julgados sem valor,
mentos necesárlos ao preparo da promediante prévia autorizaçã-o de comissão expressamente designada pelo
posta orçamentária do D. N. E. R.
na parte relatava ao material.
Diretor Geral para êsse fim.
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Arrt. 25. A Bíoííoteca compete:
I -ól'ganizar e manter coleções
de publícaçôes nacionais e estrangel ~
ras, sôbre assuntos relacionados com
as a.tdvidades do Departamento;
TI organizar e manter em dia
os catálogos. para uso do público e
os catálogos auxiliares, necessários ao
seu tservlço:
In - Iranqueansalas de leitura
e as estantes de livros e revistes
'às pessoas interessadas, desde que
não perturbem a boa ordem da Biblioteca;
IV - promover. por prazo deter-

as

minado, o empréstimo de publicações,
de acórdo com as instruções "aprovadas pelo Diretor Geral;
V - orientar o leitor no uso da
- Biblioteca e auxiliá-lo nas pesquisas
bíblíográficas;

VI - cooperar com as demais btbliotecas do Serviço Público Federal;
VII '- promover o. conhecimento,
pelo público, do que se contem na
Bibhoteca; e
VIII - organizar e distribüir listas
bibliográficas sôure assuntos de"fnterêsse do D. N: E. R.
.
A Portaria compete:
I ---, manter um servidor íncumbído.
de prestar quaisquer informações 50noitadas pelo PÚblico sôbre a Iocanzação e funcionamento dos órgãos do
D. N.E. R.;
II - executar ou fiscalizar os tra:balhos de Iímpeza na, sede do D.N.
E. R.;
liI - exercer vigilância, permanen'~.e nos lugares de entrada e saída, es-pecíaímente nos setores de 'maior con.tacto com o público; e
IV -"- efetuar e fiscalizar a dístríbuíção
da correspondência externa'
'recebida do S. C.
'
Art. 26 -

II - elaborar os programas anuais
de atividades do Departamento e respectivos orçamentos;
III ---, remeter, anualmente, ao Minístro de' Estado êsses programas de
trabalho;
IV - promover a execução dos programas de atividades aprovados, fiscalizando. os trabalhos, a' cargo do Departamento;
V' - despachar, pessoalmente, com
o Ministro de Estado;
VI baixar portarias" instruções
e ordens de serviço;
VII - comunicar-se diretamente,
sempre que o ínterêsse do serviço o
exigir, com quaisquer autoridades públicas, exceto com os Ministros de
Estado, caso em que deverá fazê-lo
por' intermédio' do Ministro de Estado
da víaçào e Obras Públicas;
VIII - apresentar; anualmente, ao
~nistro de Estado relatório das ativídectes- do D. N. E.R.;

IX - propor ao Ministro de Estado
as providências. necessárias ao
apertetçoamentc do serviço;
X - reunir, pelo menos, uma vez
por mês, os chefes dos diversos órgàos, para discutir e assentar providências relativas ao serviço;
.
XI - opinar em todos 'os assuntos
relativos' ás atividades da, repartição,
.dependentes de solução de autortdades .superiores, e resolver os demais,
ouvidos os órgãos que compõem o D.
N. E. R.;
.
XII· - organizar, conforme as ne-

cessidades do serviço, turmas de' trabalho com horário, especial;
XIII - determinar ou 'autorizar a
execução de serviço externo;
XIV - autorizar a publicação de
trabalhos elaborados pelo D. N. E. R.;
XV---, providenciar quanto à, instalaçâo, inventário e 'boa conservação
de tudo quanto pertencer ao D. N.
E. R.;

CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO

PESSOAL

Art. 27 - Ao Diretor Geral compete :
I ~ orientar, dirigir' e fiscalizar as
atividades do D. N. E. R.;

.

XVI. -r- promover, sempre que j'l!gar
conveniente, a realização de confe-.
rêncías sôbre assuntos que se relacionem com estradas de rodagem;
XVII - admitir e dispensar, na
forma da legislação vigente, o pessoal extranumerarto:
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XVIII - designar e dispensar os
ocupantes de funções. gratificadas de
chefia e seus substitutos eventuais;
XIX - movimentar, de acôrdo com
a conveniência do serviço, o pessoal
lotado no D. N. E. R.;'
XX - expedir boletins de merecimenta dos tuncionárroa que lhe forem
-diretamente subordinados;
XX! - elogiar e aplicar penas diacípünares, inclusive a de suspensão
até 30 dias, aos servidores dotados no
D. N. E. R. e propor ao Ministro
'de Estado a. aplícação de.. penalidade
que exceder de sua alçada;
XXII - determinar a Instauração
~e processo administrativo;
~XIII antecipar. ou prorrogar,
o período normal de trabalho;
.XXIV - emitir parecer sôbre tôdas
as questões referentes a assuntos 1'0dovíáríos submetidos à sua apreciação; .

XXV - solicitar a distribuição de
credítosrorçamentáríos e fazer a verrücaçâo da sua" aplicação:
XXVI - autorizar despesas. dentro
dos respectivos créditos orçamentários
e adicionais;
XXVII -providenciar sôbre a tíscaüzaçào das rendas e despesas a
cargo do D. N. E. R.;
. XX\í,UI - inspe-cionar pessoalmente. pelo menos uma vez por mês, as
Divisões e Serviços localizados na
Capital Fede-ral;
XXIX '- inspecionar pessoalm€nte
e fazer ínspecíonar pelos Chefes de
Divisão todos os serviços a cargo do
Departamento, incluindo os estudos
de campo de novas estra-das;
XXX - aprovar as tabelas de preços organizadas pelas Divisões; e
XXXI -:. decidir sõbre os pedidos
de relevaçâo de multas aplicadas
pela S. T.
Art. 23. Ao Asslsten te Técnico
compete coadjuvar o Diretor Geral
no estudo dos tssuntos que per êste
.
lhe forem cometidos.
Art.
Geral
I jarem
Geral,

29. Ao Secretário do Diretor
compete:
aten-der às pessoas que desecomunicar-se cem o Diretor
encaminhando-as ·OU dan-do a
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êste conhecimento do assunto a tratal';
II representar o Diretor Geral
quando para isto fôr designado;
III redigir a correspondência
pessoal do Diretor Geral.
Art. 30. AoS Diretores de Divisão
e ao Chefe de Serviço compete:
I - dirtgíe, coordenar e fiscalizar,
as atividades da respectiva Divisão
ou do Serviço:
II ........ submeter, anualmente, ao Diretor Geral b plano de trabalho da
Divisão respe-ctiva;
III - despachar pessoalmente com
o Diretor Geral;
IV dtrlgir-se, mediante autorizaçâo do Diretor Geral, aos Chefes
ou Diretores de repartição pública,
em objeto de sua competência:
V .- baixar instruções para a execuçâo dos serviços da respectiva Dívisão ou do Serviço;
VI ....:.. antecipar ou pron'ogal' o período normal de trabalho, até urna
hora diária;
VII - apresentar, anualmente, ao
Diretor Geral, relatório das atrvídades da Divisão ou do Serviço;
VIII propor ao Diretor Geral
as providências necessárias ao aperfeiçoamento do serviço;
IX - indicar' ao Diretor Geral 00
funcionários que devam exercer função gratificada de chefia, bem 'como
os seus substitutos eventuais;
X - reiaur qutnzenarmente os Chefes de Seção para assentar providêncías relativas aos serviços e comparecer às reuniões para as quaía sejam
convocados pelo Diretor Geral;
XI _. opinar em todos os assuntos
relativos ao Departamento e da competência da Dívisêo ou do Serviço.
dependentes de solução de autoridades sncertores e resolver os demais,
ouvidos os órgãos que compõem a
Divisão ou o Serviço;
XII - organizar, de acôrdo cem as
necessi-da-d-es do serviço, turmas de
trabalho com horário especial;
XIII - determinar ou autorizar a
execução de serviço externo;
XIV - distribuir e redistribuir o
pessoal lotado na respectiva Divisão
ou no Serviço;

422

ATOS' DO PODER EXECUTIVO

do pessoal que lhes for subordíuado,
bem' como as alterações subseqüentes;
X - elogiar e aplicar as penas de
XVI -- expedir boletins de mereadvertência e repreensão aos seus sucimento dos funcionários que lhes
bordinados, propondo ao respectivo suforem diretamente subordinados;
perior imediato a aplicação de penaliXVII - organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhes dade que escape à sua alçada;
XI - velar pela disciplina e manué diretamente subordinado e aprotenção do silêncio nos recintos de travar a dos demais servidores com ·exerbalho.
cicio na Divisão ou no Serviço;
Art, 32, Aos Engenheiros Chefes
XVIII - elogiar e aplíear penas
de Distrito compete:
disciplinares, inclusive a de suspenI - exercer de um modo geral funsão até 15 dias, aos servidores lotados
ções de direção, fiscalização ,e conna respectiva Dívísãc ou. no Serviço,
trõle, análogas às dos chefes de seção
propondo -ao Diretor Geral a aplicaa que forem imediatamente subordição de penalidade que exceder de
nados, em relação aos serviços que
sua alçada.
lhes forem cometidos;
Art. 31. Aos Chefes de Seção fi da
I I - fiscalizar a escrituração do:
Biblioteca compete:
.
Distrito e o ponto do respectivo pesI -"dirigir e fiscalizar os trabalhos
soal;
do respectivo setor;
I'H - requisitar, por intermédio do
II - distribuir os trabalhos ao pesrespectivo chefe, o material necessásoal que Ihes fôr subordinado;
rio aos serviços da residência;
,
III - orlentaa a execução dos traIV _~ examinar e visar 3,S 'contas de
balhos e manter a coordenação entre
fornecimento para os serviços a seu
os elementos componentes do 'respeccargo;
tivo setor, determinando as normas
V - arrolar todos os edificios, terree métodos que se fizerem aconselhános etc., pertencentes ao Departaveta;
mento situados na residência, organizando os quadros respectivos; .
IV - despachar, pessoalmente, com
os respectivos Diretores de Divisão
VI - assistir e atestar os pagamenou Chefe de Serviço;
tos do pessoal seu subordinado;
V -' apresentar, mensalmente, aos
VII - enviar à seção respectiva, até
respectivos Diretores de Divisão ou
o dia 20 de cada mês, a relação do
Chefe de Serviço um boletim dos
material necessário aos serviços da retrabalhos do respectivo setor e, anualsidência do mês seguinte:
mente, u.m relatório dos trabalhos
VIU - providencial' a prestaçã-o de
realizados, em andamento e plan-ejaassistência médica e farmacêutica aos
dos;
VI - propor ao respectivo Diretor' operários vítimas de acidentes de trabalho, fazendo imediatamente as dede Divisão ou Chefe de Serviço as
vidas
comunicações;
medidas convenientes à boa execucão
IX - punir as faltas-de seus subor"
dos trabalhos;
dinados, podendo suspender até 5 dias,
VII - responder às consultas que
propondo ao chefe da Divisão respeclhes forem feita..:: por intermédio do
tiva a aplicação de penalidade que
respectivo Diretor ou Chefe do Sern8·0 couber em sua alçada, devendo
viço sôbre assuntos que se relaciofazer imediatamente as devidas comunem comas atividades dos seus setonicações ao chefe imediato;
.res de trabalho;
VIII - expedi! boletins de mereX - propor à autoridade superior a
cimento dos funcionários que lhes foremoção do pessoal seu 'subordinado;
rem diretamente subordinados;
XI - comunicar imediatamente ao
IX - ' organizar e submeter à aprochefe da Divisão qualquer ocorrência
vação dos respectivos Diretor ou
de importância nas estradas a- seu
Chefe do Serviço, a escala de férias
cargo.

xv - distribuir pelas Seções os
assuntos a estudar;
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Art. 33. Ao Chefe da Portaria compete:
I - dirigir e fiscalizar os trabalhos
a cargo da Portaria;
I! - atender, com presteza, os pedidos e reclamações dos órgãos localizados no edifício-sede;
ITI - atender e dar informações às
pessoas que tenham Interêsse a tratar
no D.N.E.R.;
IV - fiscalizar, pessoalmente, os
trabalhos a cargo da Portaria, mesmo
os que sejam realizados por emprêsas
particulares, ou designar para' isso
um seu subordinado;
V - -providenciar o hasteamento da
Bandeira Nacional nos dias em que
isso tôr oficialmente determinado;
VI - organizar a escala de férias
dosservidóres da Portaria- e submetê-la à aprovação do Chefe do S. A.;
VI! - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem
diretamente subordinados;
VIII - organizar a escala de plantão dos servidores' da Portaria sujeitos a êsse regime. "
.
Art. 34. Aos servidores do D. 'N.
E. R. sem funções especificadas neste
Regimento compete executar os trabalhos que lhes forem determinados
pelos seus superiores imediatos.
Parágrafo único. O Chefe do-·S.E.M.
será um engenheiro mecânico ou mecânico-eletricista.
CAPíTULO V
DA LOTAÇÃO

Art. 35. O D.N.E.R. terá a lotação
que fÓI;_ aprovada de RCÓIUO com a legislação vigente.
Parágrafo único. Além do pésoal
constante da lotação, o D.N.E.R. pod-erá ter pessoal extranumerário.
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cada por meio de boletins diários de
produção, controlados pelo superior
imediato.
Art. 38. O Diretor Geral e os Diretores de Divisão não ficam sujeitos
a ponto, devendo, porém, observar o
horário fixado.
CAPíTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 39. Serão substituídos, automàtícamente, em suas- faltas ou impedimentos ocasionais, até 30 dias:
I - o Diretor Geral por um Diretor
de -Divisão de sua indicação, deslg11000 pelo Ministro de Estado da Viação e Obras Públi-cas;
II - os Diretores de Divisão e o
Chefe do S.A. por um dos respectivos Chefes de Seção, designado pelo
Diretor Geral" mediante .indícação
dêsses Diretores ou Chefe;
lI! - os Chefes de Comissão, por
um engenheiro designado pelo Diretor
Geral, mediante indi-cação dêsses
Chefes;
IV - os. Chefes de Seção, da Biblioteca e da Portaria, por um servidor
designado pelo Diretor .Geral, mediante indicação dos respectivos Diretores de Divisão ou Chefe de Serviço.
Parágrafo único. Haverá, ~ sempre,
servidores previamente designados
para as substituições de que trata
êste artigo.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de
1945. -

Manricio Joppert da Silva.

DECRETO N.' 20.165 - DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1945

Altera orcaseortamente dispositivos do
Decreto n.o 6.386, de 4-10-1940

CAPiTULO VI
DO HORÁRIO

Art. 36. O horário . normal de trabalho será fixado pelo Diretor Geral,
respeitado o número de horas semanais ou mensais estabelecido para o
Serviço público Civil.
Art. 37. A frequencta do pessoal
em trabalho fora da sede será verírí-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 180 da Constituição e atendendo ao
que lhe expôs o Ministro de Estado
e dos Negócios da Marinha, decreta:
Art. 1.0 A matrícula nos cursos da
Escola de Guerra Naval a que se referem as .Ieta-as b e c Ido art. 19 do Re..,
gulamento baixado com o Decreto nú-
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mero 6.386, de 4-10:-1940, poderão ser
feitas, até normalizar-se a situação,
em graduações maiores que as' fixadas,
Art. 2.0. A lotação para os serviços
do ensino -e administração, do art. 21
do referido regulamento fica 'alterada:
o da letra c, Capitão de Mar e Guerra
ou de Fragata da ativa, do Corpo da
Armada de preferência com o curso
Superior; e o da letra j Capitão de
Fragata ou Capitão de Corveta, da
ativa, do Corpo da Armada, -com o
curso de Comando.

Art. 3,0 ltste Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, re~
rogadas as disJ?osiçôes em contrárto .
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1945, 124,° da Independência e 5'1.° da
República.

.josá

LINHARES.

Jorge Dodsworth Martins.

DEORETO N.' 20.166 - DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1945

que não tenham síôo tnspeotonados;
c) aatccarem ou modíficarem a
composição dos produtos (aa-tdgo 165, § 2. O) sem prévia autorização da D. r. P. O. A. ou usarem rótulos de um produto eD1
outro (a~t. 166);
d) infringirem o disposto nos
artâgos 163 e 164.
Parágrafo único. São acrescidos a-O
a-rt. 188 do Regulamento acima referido os segu-intes parágrafos:
§ 5. o

Multa de dois mil cruzei-

ros (01'$ 2.000,00), a' cinco mil
cruzeiros (Cr$ 5. OOO;QO), dobrada

na reincidência, ou cassação do
registro a cri térío da D. L P.
O. A. aos responsáveis pelos estcociectmencos que:
a) deixarem de cumprir o disposto nos artigos 15 e 35;
b) alterarem projetos aprova-dos sem - prévia autorízaçâo da
D. r. P. O. A. ou deixarem de
executar os melhorementos e reformas que Ih,6S tiverem sido de-

Altera dispositivos do Regulamento
da Inspeção Federal de Carnes e
Derivados, aprovado pelo Decreto
n. O 24.550, de 3 de julho de 1934.

termínádas ,

O Presjdente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O § 2. 0 do artigo 188 do
Regulamento da Inspeção Federal de
Carnes e Derivados, aprovado pelo
1,934, passa a vigorar com a seguinte
redação:

erocrêsa, somente poderá v-olta-r
a funcionar com Inspeção Federal depois de decorrtdõs dois
anos, .ôevenõo, porém, em qualquer caso, - serem satisfeitas tôdas as exigências previstas nos
capítulos II e IIl, iniciando-se,
assim, novo' processo de registro.
§ 7.0 A aplicação da multa não
Isenta o Infrator do cumprimento das exigências que lhe tenham
sido determinadas.

§ 2. o Multa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), dobrada. na
reincidência, além da inuti1i:?Jaçâo imediata do produto, quando
couber, aos responsáveis pelos estaceíecímeetos que:
a) .aproveirtarem, em desacôrdo com os dispositivos do presen-

te Regulamento, produtos condenados;
b) elaborarem ou beneficiarem
produtos comestíveía de animais

§

6. 0 Oaseado o registro, o es-

tabeleclmerrto, quamdo sob a respcnsaoihdade da mesma firma ou

A'l't. 2. o :f;ste Decreto entrará em
Vigor na data da sua publicação, revogaôas as disposições em contrário.
Rio de Jeoeíro, 10 de dezembro de

1945, 124. o dá Indépendéncía e 57."

da República,

acse

L-rNHARES.

Theodureto de -Camargo.
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DECRETO N.' 20.167 - DE 10 DE
•
DEZEMBRO DE 1945
Altera dispositivos do Regulamento da
Inspeção Federal de Leite e Deri-

vados, aprcnxuio

peio decreto 'n.o

24.549, de 3 de julho de 1934.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O § 2.° do artigo 98 do aegulamento da Inspeção Federal de
Leite e Derivados, .aprovado pelo decreto n.? 24.549, de 3' de julho de 1934,
passa á vigorar com a seguinte redação:
.
§ 2.°- Multa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), dobrada na
reincidência, -e ínutillzaçâo ímedlata do produto quando couber:
a) "aos que infringirem os antigos 43, 44 e 67;
z» aos que usarem jrôtulos de
um produto em outro (artigo 88) ;
c) _aos que tnrrtngtrem "os artigos 85 e 86.

Parágrafo, único. São acrescidos ao
artigo 98 do Regulamento acima referido os seguintes parágrafos:
§ 5.°

multa de dois mil cruzei-

l'OS (el·S 2,000,00) a cinco mil cruzeiros (5.000,00), dobrada na rein-

cidência, ou cassação do registro,
a critério da D.I.P.O.A., aos reaponsáveís pelos estabelecimentos
que:
a) deixarem de .cumprír o disposto nos artigos 13 e 32;
b) alterarem projetos -aprovados
sem prévia autorização da D.I.P.
O.A. ou deixarem de executar os
melhoramentos ou reformas que
lhes' tiverem sido determinados.
§ 6.° Cassado o registro, o estabelecimentc, quando sob a responsabilidade da mesma firma ou emprêsa, somente poderá voltar a
funcional' "com Inspeçã-o Federal
depois de decorridos, dois. anos, devendo, porém, em qualquer caso,
serem satisfeitas todas as exigências previstas nos Capítulos II e
IH, .iniciando-se, assim, novo processo de registro.
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§ 7.° A aplícação da 'multa não
isenta o~fratoI' do cumprimento
das- exigências que lhe tenham sido .determinadas.

Art. 2,° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições "em. contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de dezembro
de 1945; .124.° da Independência e 57.°
da República.

.ross

LINHARES

Theodureto de Camargo

DECRETO N.· 2V .168. - DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1945

Revoga o Decreto n." 15.007, de 10
março de 1944.
O Presidente da República, usando
da atrtbuiçâo que' lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artdgo único. Fica -revogado o Decreto .n.v 15.007, de 10 de março de
1944, qu-e autOF..2rOU o cidadão brasileiro José Soares, residente em capatínga, no Estado de Minas Gerais,
a comprar pedras preciosas, nos têrmos do Decreto-lei n. o .466, de 4, de'
junho de 1938.
Rio de Jenetro, 10 de dezembro de
1945, 124.°·, da Independência e 57. 0
da República.

Josá

LUl"SARES.

J. Pires ·do Rio.

DECRETO N.o·20.169 DEZE:tIIBRO" DE

DE 10 DE

1945

Autoriza o cidadão bracileiro M acáTio ~ Alves .dcs: Santos a comprar pedras preciosas.
Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de, pagamento.
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DECRETO N.' 20.170 - DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1945
Declara de utilidade pública dois ter~
renas na cidade de Nova Friburgo,
no Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
74, letra a da Constituição, e de .acôrdo GOro os artigos 5.°, letra d e 15.°,
de Decreto-Ieí n.? 3.365, de 21 de ju-

nho de 1941, decreta:
Artigo úniéo. São declarados de utilidade pública, para desapropriação
urgente pelo Departamento Nacional
de Obras de Saneamento, os terrenos
e- benfeitorias à rua 7 de Setembro números 84. e 88, na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, necessários às obras de construção de
lima ponte sobre o rio Bengala, segundo o traçado indicado na planta
que com êste baixa, devidamente. rubricada.
Rio de Janeiro, em 10 de' dezembro
de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.

rosa

LINHARES

Maurício Joppert 'da S.ilva

DECRETO N.o 20.171 - De 10 DE
DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargo extinto

o

Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere, o art.tgo
74, letra a, da Constituiçã-o e "lOS têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decrete-

lei n.c 3.195, de" 14 de abr-il de 19'11,
decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) carco

da- classe I da carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro da .Iusblça
- Parte Suplementar - do Minister;o
da Justiça e Negócios Interferes, vago
em virtude da aposentadoria de Mírtes
Gon~es de Campos, devendo -a .íotacao
correspondente ser levada a crédito da
conta-corrente da Parte Permanente
de mesmo Quadro e Ministério,
!

Art , 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de 'Janeiro, 10 de dezembro de
1945,124.° da Independência e 57/1 da
República,
JOSÉ LINHARDES.
A. de Sampaio DOTia.

DECRETO N.o 20.172 -

DE 10 DE

DEZEMBRO DE 1945
Suprime carços extintos

o Presidente da República usando da
atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos
do art. 1.~ alínea n, do Decreto-lei
número 3.195; de 14 de abril de UH1,
decreta:
Art.. 1.0 Ficam suprimidos cinco (5)
cargos da classe C da carreira de Servente, do Quadro da Justiça ~ Parte
Suplementar - do Ministério da .Iustiça e Negócios Interiores, V8,gOS em
virtude das promoções de José Maria
Brandão, Guilherme Siqueira, Donato
Aug-usto Miranda e Antônio Ferreira
da Silva, ,e da aposentadoria de >\'1-1,1"celiano Viana, ficando sem aplicação a
dotação correspondente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em 'contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1945, 124,° da Independência, e 57.° da
República.
JOSÉ LINEARES.

, A. de Sampaio Dcri.i,

DECRETO N.' 20.173 - DE 10 DE
DE DEZEMBRO DE 1945
Cassa a equipamçao concediàa à Escola Industrial Coelho e Campos,
com sede em ATacaiu

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
termos do § 5.° do art. 60 da, lei orgânica do Ensino Industrial, decreta:
Art. 1.0 E' cassada a equiparação
concedida à Escola Industrial Coelho
e Campos, com sede em Aracaju, no
Estado de Sergipe.
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Art. 2.° reste decreto entrará em- vígor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Rio de Janenro, 10 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
JOSÉ LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.

DECRETO N.' 20.174 - DE 11 DE
DEZEMBRO DE 1945
Extingue cargos excedentes
O Presidente da' República, usando

da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do art. L°, alinea n, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
11311, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos treze, (13)
cargos da classe H da carreira de Ofi·
cíal Administrativo, do Quadro Permanente .do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, vagos em virtude
.das promoções de Ari Boto Pitombo,
Roque Elói Pompílio Perrela, Caubi
Pulquérjo, Celina Porto' Carreira Slawinska~-'Teresa Eugênia Russak,' Osvaldo Pereira, Mirram Aranha Figueira de Farias. Homero de Avelar Me'deixas, Valter Toledo de Meneses e
.Ioadelívio de Paula Codeço das
transferências de Vera Henninger
Barbosa Coutinho e Célia de Moura
Costa; e de um cargo vago, devendo a
dotação correspondente ser levada a
conta corrente' do mesmo Quadro e
Ministério.
Art. 2.° R-evogam-se as disposições
em contrário.
Rio de- Janeiro, 11 de dezembro de
1945, '124.° da Independência e 57.° da
República.
J osà LINHARES.
A. de Sampaio Daria.

tdgo 74, letra a _da Constituição, decreta:'
Art. 1°. Fica aprovado o Regulamento, que com êste baixa, para . a
"Caixa de Construções de Casas do
"Ministério da Guerra", assinado oelo
Ministro da Guerra.
Art. 2°. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçôes em
contrário.
."
Rio de Janeiro, em. 11 de dezembro
de 1945.; 124°. da Independência e 57°..
da República.
JosÉ· LINHARES.

Canrobert Pereira da Costa.

REGULAMENTO DA CAIXA
CONSTRUÇõES DE CASAS
MINISTÉRIO DA GUERRA
CAPíTULO I

DE
DO

SEDE, OBJETO E OPERAÇÕES DA CAIXA

Art. 10. A Caixa de Construções de
Casas do Ministério da Guerra, de que
trata o Decreto n''. 24.256, de,1e de
maio de 1934, é uma tnstttutíção de
Direito Público e terá à sua sede na
Capital Federal, sob a denominavâo
de .Caixa de Construções de Casas do
Ministério da' Guerra.
Parágrafo único. A Caixa criar?
nos Estados e Territórios, sucursais,
filiais, ou agências, 'desde que o seu
desenvolvimento assim o exija.
Art. 2°. A Caixa terá por objetive
adquirir, construir e reconstruir as
casas destinadas à moradia das Iaminas dos oficiais do Exército e d03
funcionários do Ministério. da Guerra,
bem como encampar a hipoteca de
imóvel dêsses oficiais ou funcionários,
de acôrdo com o presente -Regulamento.
Art. ;30. Para consecução de sua finalidade .a Caixa poderá fazer as seguintes operações:

DECRE1'O N.o 20.175
DEZEMBRO DE

-

DE"

11

DE

19/1'5

Aprova o Regulamento pera a "Cai-

xa de Construções de Casas do
Min'istério da Guerra"
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

a) receber e gerir os recursos destina dosao seu movimento nnanceiro:
b) transferir, nos têrmos dêste Regulamento, aos seus mutuários a propriedade dos imóveis adquiridos, construidos ou reconstruidos "pela Caixa e
a que se refere
art. ,2° elo presen;e
Regulamento, bem como alienar os

°
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imóveis de sua propriedade; cujas promessas de venda a.terceiros tenham
sido canceladas.
c) administrar os Imóveís : prometidos aos seus mutuários, nos casos
de ausência, incapacidade civil e outros, mediante- módica remuneração:
d) praticar .os atos de comercio
necessárfoa à boa gestão dos seus
negócios e outros compatíveis com
a a sua finalidade.

CAPíTULO III
INSCRIÇÕES,

CONTRIBUIÇÕES
DE PAGAME..~TO

E

MODO

Art. 7°. A inscrição de cada candidate na Caixa deverá ser feita ruediante pedido especial," dírtgtdo ao Diretor-Geral, de acôrdo com a fórmula adotada.
§ 1°; Além dos 'esclarecimentos exigidos na referida' fórmula, os ínteressados poderão prestar outras quaisCAPíTULO l i
quer informações com relação as insRECURSOS FINANCEIROS
crições que desejarem obter.
Art. 4°, Os recursos para o movi§ 2°. Na falta da fórmula supracfmento da Caixa provirão das segutnta.da, o pedido de inscrição poderá ser
tesfantes:
feito em papel almaço, de O',22m x
- d) praticar os atos de comércio neO,33m., contendo as informações exicessarias à boa gestão dos seus negidas.
gncíos e outros compa tíveís com a
§ 3°. O candidato à inscrição, maior
de 60 anos fica sujeito à restrição
sua finalidade.
a) de tôdas as contribuições feitas
constante da alínea c do art. 13, o
pelos seus mutuários, quer a titulo de
que deverá declarar, por eecnto, narespectiva fórmula de inscrição.
jóia, qu-er a titulo de entrada ou mensalídade:
Art. 8°, Preenchidas as formalidades exigidas no artigo anterior, para
t» de empréstimos e auxílios concedidos: pelo Govêmo, em virtude de
que a inscrição se torne efetiva, o
candidato deverá satisfazer as seguinleia ou autorizações espectaís:
tes condições:
c) de auxílios e doações, de caráter
a) ccntríbuíçâo inicial de ors 100,00,
oficial ou particular;
a título de jóia, -que será paga de "uma
d) de 'receitas e saldos diversos, inesó, vez, diretamente à caixa:
rentes ao funcionamento da Caixa.
z» contribuição da cota mensal de
Art. 5°. Os empréstimos de que trata
o item b do artigo anterior serão
0,1% do valor da inscrição, por despostos à disposição da. Caixa, de acõrconto em folha e mediante consignado com o estabélectdc-n as referidas . çáo prevista no artigo 14, ccntríbuíção
leis especiais.
essa que será obrigatória até a' data
Art. 6°. Os fundos. da Caixa serão
em que começar a amortização do empréstimo de contemplação contraído
depositados em Bancos e os pagamentos serão efetuados; de preferência
com a Caixa, -índependentemente da
por cheques .ou na Tesouraria, se houentrada mínima de 10%, a que se rever numerário' disponível, evitando-se,
ferem 0;3 §§ 1°. e 2°. do presente artigo;
,
_tanto· quanto possível, a existência de
dinheiro, em cofre.
c) inscrição na Carteira de Garan§ 1° Os juros e demais rendas protia, criada pelo Decreto "n''. 654, de
venientes dos depósitos.. entradas ou
15 de fevereiro de 1936.
outras fontes, recebidas pela Caixa, ~e
§ 1°. Nenhum mutuário poderá ser
rão escriturados em conta. especial e
contemplado senão após 12 meses de
empregadostde acôrdo com as díSP0haver completado a entrada mínima
síções do presente Regulamento.
de 10% do valor do seu empréstimo
§ 2°. As retiradas dos dinheiros dos
de inscrição.
Bancos serão feitas mediante cheques,
§ 2°, .Juntamente com. a jota, é faassinados pelo Tesoureiro, conferidos cultado pagar, de uma só vez, a enpelo .Relator , e autorizados pelo Pre· . trada mínima de 10%, ou completá-la,
si-dente do Conselho Administrativo
posteriormente, em prestações sucessída Caixa.
vas, sendo, entretanto, vedado o pa-
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gamento das quotas antes do da respectiva jóia.
Art. 90. Os mutuários proprietários
de terrenos e que neles desejarem
ccnstruir a casa que lhes' será destinada, deverão, previamente, transfeTi-los à plena propriedade da Caixa.
netes terrenos, mediante avaliação,
substituirão a entrada de 10%, de que
trata o § 10. do artigo 8°., mas não
serão tomadas em consideração, no
cômputo dos pontos a que se refere
o artigo 15 e seus parágrafos. Não
serão aceitos terrenos de valor menor
que 10% do empréstimo de tnscrtcõo.
§ 1°, Os mutuários que houverem
entregue terrenos para o cômputo da
entrada de 10%, quando contemplados,
terão os seus empréstimos de inscrição
reduzidos de 10%,· sem embargo do
estabelecido l10 arügo 13.
§ 2°.' Por conta do mutuário, mesmo
não" contemplado, poderá a Caixa
adquirir terrenos para a construção
do prédio a lhe ser destinado, devendo,
porém, tal terreno ser transferido) à
propriedade da Caixa. Para .êsse fim
o mutuário depositará previamente,
na. Caixa, a importância necessária à.
aquísíçào e despesas' respectivas.
§ 30. Os terrenos a que se refere o
artigo 9;;1 e seus parágrafos, transferidos b. plena· propriedade da Caixa,
farão parte integrante da escritura de
promessa. de venda que deverá ser Iavrada após a referida. aquisição e na
qual se fará ao mutuário interessado
não só a promessa de venda do terrena, como também a do -prédlo a ser
nele construído futuramente, quando
de sua contemplação.
§ 4°. Ao mutuário ainda não contemplado que tenha terreno na Caixa,
destinado à construção de sua resídêncía, é facultado construi-la, desde
que deposite na Caixa 90% do valor
da, construção a contratar, ficando o
prédio construído como. de propriedade da Caixa, até a liquidação da
divida, correspondente aos 10% emprestados por esta; até a época da
contemplação do mutuário, cabe-lhe
apenas a responsabilidade do pagamento do juro 'anual de 10% (Tabela
Prtce) do empréstimo tomado. A
construção. do prédio, nas condições

acima previstas, será executada de
acôrdo com as normas adotadas pela
Caixa, após quatro' meses rio míníruo
da sua inscrição.
§ 5°. O mutuário assim beneficiado
fica obrigado a se conservar inscrito
na Caixa, e quando de sua contemplaçâc - será reájustaõo o empréstimo
de 10% acima referido, que passará,
então, a ser amortizado em 200 mesea,
na base do financiamento concedido.
§ 6°. As vantagens acima serão -oncedidas, igualmente, ao mutuário amda não contemplado que desejar
adquirir imóvel já construído, desde
que satisfaça os requisitos do § 5°.
Art. 10 Os contribuintes poderão
efetuar depósitos, em dinheiro, de uma
só vez ou parceladamente, até o n.áxlmc de 30% do valor da Sua inseriçâo, Nesse máximo não estão compreendidas as cotas mensais rere-,
ridas no item b do art. 8°:.
parágrafo único. A Caixa em caso
algum pagará os juros pelas cotas, entradas ou depósitos, recebidos por fôrça dos dispositivos regulamentares.
CAPíTULO IV
VALOR

DAS INSCRIÇÕES E GARANTIAS

CONDIÇÕES

Art.. 11 O valor da inscrição será,
no máximo, de, 50 vêzes e; no mínimo,
de 20 vêzes os vencimentos mensais
das tabelas em vigor.
§ 10. Os' mutuários cujas inscrições
forem de valor inferior a 50. vêzesos
s-eus vencimentos, poderão elevá-las
até o máximo permitido, mediante requerimento dirigido ao diretor-geral,
e desde que se sujeitem ao reajustamente correspondente, quer em relação à Caixa, quer em relação à Carteira de Garantia.
§ 2°. O aumento de inscrição de que
trata o parágrafo anterior somente
será permitido antes do mutuário ser
contemplado e, nesse caso, como reajustamento, o mutário deverá pagar,
de uma só vez, a diferença entre o
valor das prestações com que já tiver
contribuído e o' da nova inscrição, bem
como os juros de 0,5% ao mês, sôbre
a diferença de cada prestação, e contados ôsses Juros da data dos paga-
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mentes respectivos, a menos que se
sujeite ao reajustamento por pontos.
,§ 3°, O reajustamento por pontos
consiste em transformar o número
atual de pontos, correspondente a-o
valor da quota primitiva, em outro
equivalente, relativo ao da nova cota.
§ 4°, Os oficiais da reserva ou reformados farão as suas inscrições nos
limites estabelecidos neste artigo, de
"acôrdo com os seus vencimentos -da
inatividade.
Art. 12 As distribuições dos quan-

titativos correspondenes às inscrições
de qu.e trata o artigo 11, realizar-se-á
no último dia dos meses de abril,
agôstc e dezembro de cada ano, dividindo-se, entre os três períodos acima
referidos, a totalidade dos recursos d::L
Caixa, dlspontveís para tal fim .. Em
cada distribuição 'será Incluída a totalidade dos saldos resultantes das
contribuições dos mutuários, apurada
no período anterior.
§ 10 -,- Por ocasião de cada uma
das distribuições, acima referidas e 5
dias antes da sua realização, a gerência organizará o esquema. da aplicação da respectiva importância, tendo
em vista as seguintes percentagens:
a) 60%, destinados aos empréstimos
de financiamento comum;
b)40%, aos de financiamento antecipado, transitório ou definitivo.
§ 2°. O financiamento antecipado
transitório obriga o mutuário ao pagamento da amortização e juros sôbre
o total do empréstimo de inscrição e
mais a quota de 0,1% do valor do
mesmo empréstimo; no fínanciamento .comum e no antecipado definitivo
o mutuário interessado se abriga. sómente, ao pagamento das mensaltdadas correspondentes à amortização
e juros do seu saldo devedor, apurado
após a sua contemplação, quando do
reajustamento do seu empréstimo de
inscrição.
§ 3°. O mutuário que não tiver a
sua situação perfeitamente regularizada em relação à Caixa e à Carteira.
de Garantia não poderá ser contemplado nas distribuições a que. se 1'e""
fere o presente artigo.
Art. 13 No valor do empréstimo a
ser pôsto à disposição do mutuárto,

quando contemplado', serão incluídas
tôdas as suas entradas, de modo que
a responsabilidade do mutuário resultaráda diferença" entre o valor do
seu empréstimo de inscrição e o montante das aludidas entradas; essa diferença, acrescida dos juros atinentes,
constituirá o saldo devedor do !1lU~
tuário, o 'qual será amortizado de
acôrdo com o disposto no. parágrafo
único dêste artigo.
Parágrafo único. As responsabilidadés definitivas do mutárío ou o seu
saldo devedor, - capital e juros serão amortizados dó seguinte modc :
a)' quando' se tratar de empréstimo
de financiamento comum, a amortização se fará aos juros de 0.55% ao'
mês c' no prazo máximo de 200 meses:
b) quando Se tratar de empréstimo
de financiamento antecipado definitivo, a amortização se fará aos juros
de 0,65% ao mês e no prazo máximo
de 200 meses. Se o mutuário preferir
o financiamento antecipado transitorto; adotar-se-á o juro de 0,65% ao
mês e o prazo básico de 200' meses; a
amortização será calculada sôbre o
valor total do empréstimo de inscrição, sem prejuízo do pagamento da
resoectíva cota mensal de 0,1% até a
contemplação do empréstimo comum,
época em que se dará, automa tícamente, e por encontro de contas, a liquidação do' primeiro empréstimo e a
sua transformação no de fmancíamenta comum ou no de antecipado
definitivo, se assim o desejar o mutuário. Em qualquer tempo e mediante requerimento, o mutuário poderá
transferir-se do regime de financiamento antecipado transitório, em que
se achar, para o do financiamento
antecipado definitivo, no qual se
conservará ata a liquidação integral
de seu débito, dentro do prazo regulamentar de 200 meses, considerado,
porém, 'a partir do início de suas
amortizações anteriores. Ao ser contemplado com o financiamento antecipado, o mutuário interessado devera
declarar se prefere a modalidade de
financiamento transítórío ou definitivo.
c) em qualquer dos casos acima referidos, quando o mutuário fôr maior
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de 60 anos, na data da mscnçao, as
amortizações acima aludidas se farão
no prazo máximo de 120 meses.
Art. 14 A amortização do saldo devedar de que trata o artigo anterior
será feita, mensalmente, por desconto
em folha de vencimentos, mediante
consignação firmada pelos mutuários,
facultado, porém, qualquer pagamento
antecipado.
§ 1°. Nas constgnaqões precitadas,
além das mensalidades de amortizaçâo do saldo devedor, capital e juros,
deverão figurar, obrigatoriamente, as
importâncias relativas aos prêmios .da
Carteira de Garantia, de segure de
vida, seguro contra fogo e mais tôdas
as taxas e outros ônus que incidem
sôbre o imóvel destinado ao mutuário,
calculados por duodécímos, salvo o
casa de imóveis localizados nos, Estados ou Territórios Federais.
§ 2°. E' permitido aos mutuários o
pagamento antecipado e direto dessas
taxas à caixa;
§ 3°. No caso de imóveis sob o regime de condomínio, os mutuários poderão fazer diretamente o pagamento
dessas taxas, em nome da Caixa, à
qual deverão ser apresentados em
tempo próprio, os respectivos reclboa
Ou documentos legais.
§ 4°.. Pelo serviço de pagamento de
taxas ou outros ônus, nas repartições
publicas ou particulares, será cobrado dos mutuários a percentagem de
4% sôbre o montante dos mesmos,
-salvo o caso de prédios alugados diretamente pela Caixa, os quais ficam
sujeitos a percentagem de 3% sôbre- o
aluguel.
§ 5°. Os mutuários que, por qualquer motivo, deixaram de receber V8n~
cimentos pelo Ministério da Guerra,
OH estiverem em serviço fora do País.
poderão fazer os pagamentos de suas
consignações, diretamente ou por cheque nominativo, na Tesouraria da
Caixa.
§ 6°. Quando os mutuários contemplados uüüaarem-se, parceladamente,
do valor do seu empréstimo. a amortização correspondente rar-se-ã, também, parceladamente, à medida que o
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saldo fôr sendo .aplíca.do e tendo em
vista o estabelecido nos artigos 13 e
H, fazendo-se, em cada' caso, a necessária consignação, a qual só vi~
gorará 30 dias após a data da respectiva utilização parcial, exceto
quando essa utilização se fizer nos se~
guintes casos:
a) para paganlento das despesas
Inerentes ao processo de liquidação do
imóvel destinado aocmutuário ;
b) para compra de terreno destinado à construção do prédio desdeique
a referida construção seja iniciada
dentro do prazo máximo de 6 meses
do dia da aquisição; como garantia
da compra o mutuário fará, desde
logo. a respectiva consígnaçâo;

c) para pagamento das prestaçõ-es
correspondentes ao financiamento do
prédio em construção. Em todos os
casos previstos nas alíneas a, I) e c
dêste parágrafo, as amortizações se
farão de acôrdo com o estabelecido
no § 7°. dêste artigo.
§ 7°. As consignações referentes aos
casos previstos nas alíneas a, b e c do
parágrafo anterior: só começarão a
vigorar 30 dias depois da entrega da
chave da casa ao mutuário a que ela
é destinada. Quando o imóvel, a ser
adquirido, necessitar de consertos ou
reparos, uma. vez satisfeita a exigên- .
ela estabelecida no art. 110, a cousígnaçãc acima referida só se iniciará
30 dias após a terminação de tais consertos ou reparos.
Art. 15 As distribuições, de que
trata o artigo 12, serão feitas entre
os mutuários que tiverem satisfeito as
exigências estabelecidas no § 10. do
artigo 8°. na ordem 'decrescente do
número de pontos apurados em favor
de cada Um, salvo as contemplações
por antiguidade de inscrição, previstas
no art. 17, in fine.
§ 1°. A apuração dos pontos se fará
de acôrdo-com o número de dias decorridos desde a data do pagamento
de cada cota até a das distribuições
de que trata o art. 12, tomando-se
como data de pagamento das cotas
consignadas o' dia 1 do mês seguinte
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àquele a que corresponder a' consignação.
. § 2°. Na contagem dos dias, será
usado o ano comercial, de 12 meses
de 30 dias.
§ 3°, Cada quota dará lugar :1 contagem de um pontos por dia.
§ 4°, No caso de empate na contagem de pontos, terá preferência o
mutuário de maior graduação da pôsto e, no caso de igualdade de graduação, prevalecerá o, de inscrição de número mais baixo.
§ 5°. Os pontos serão apurados em
livro próprio, guardando-se absoluto
sigilo dessa apuração, 'até a data da
distribuição dos empréstimos.
§ 60 Cada mutuário só poderá ter
conhecdmento dos pontos que lhe dlsserem respeite.
, §

7°, Depois de cada distribuição,

será facultado o exame, pela parte interessada, dos pontos' apurados a ravor dos que tiverem sido contemplados.
Art. 16 Os mutuários, quando contemplados, terão à sua disposição o
valor das, suas inscrições, incluindo-se,
neste .cômputo, a totalidade de suas
entradas, até a data da-conslgnaç'ão a
que se refere o art. 14, consígnacão
essa que será assinada no momento
de apuração do tsaldo devedor.
.
Art. 17 Da importância correspondente a cada distribuição e relativa.
"aos financiamentos comuns, 3/4 serão
atribuídos às contemplações por. pontos e c quarto restante será reservado
às contemplações por antiguidade.
Parágrafo único. As contemplações
por antiguidade concorrerão os mutuários, na ordem ascendente de suas
inscrições, respeitadas as condições
estabelecidas no § 1° do art. ao.
Art. 18 Os financiamentos antecipados, previstos na alínea b do parágrafo" único do art. 13, só poderão
ser concedidos aos mutuários que o
solicitarem, mediante requerimento dirigido ao diretor-geral e desde que tenham efetuado entradas num total de
20%, ou mais, do valor de seus empréstimos de inscrição.

Paràgrato único. Os mutuários que
requererem o financiamento antecipado serão contemplados, dentro dos
limites das importâncías atribuídas em
cada distribuição, a proporção de 1/3
por antiguidade de requerimento e 2/3
por pontos, de acôrdo com as normas
.estabelecidas no . presente Regulamento.

Art. 19 Será cancelada a contemplação da inscrição cuja importância
não tenha sido aplicada dentro do
prazo de onze (11) meses contados da
data de sua distribulçâo, a menos que
o mutuário, no 11° mês, inicie a respectdva amortização, como se dela se
tivesse utilizado e tudo -de acôrdo com
os artigos 13 e 14 dêste Regulamento.
ficando, dêste modo, à sua dlspnsição, o valor do seu empréstimo, independentemente do prazo.
Parágrafo único. No caso de cancelamento previsto no presente artigo,
o mutuário, no 110. mês, inicie a resdirigido ao diretor-geral, poderá concorrer a novas contemplações a se
realizarem na 3a . distribuição seguinte
à data do seu cancelamento, anterior,
ou nas subseqüentes, restabelecendose-o, então, na situação que lhe competiria como -se ainda não tivesse sido
contemplado. Nas contemplações assim estabelecidas prevalecerão as condições e prazos fixados no presente-"
artigo, sendo que os requerimentos
acima aludidos deverâovser 'apresentados até 15 dias antes da date do
início das respectivas distribuições.
Art. 20 E' vedada a inscrição na
Caixa de candidatos que, no ato da
inscrição, sejam proprietários de ímóveís em condições de servirem de residência às suas próprias famílias, ou
que produzam renda capaz de -Ihes
proporcionar uma residência equivalente a que lhes poderia ser proporcionada pelo imóvel obtido por intermédio da Caixa.
§ 1°. Excetua-se o caso em que se
trate de uma 56 propriedade e qUe o
valor da inscrição -se destine à reconstrução do referido Imóvel ou encampaçãode hipoteca, o que deverá
ser confirmado por uma declaração
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rantirão os ditos reforços e demais
escrita do Interessado 'no ato de sua
compromissos assumidos pelos referiínscrição .
dos mutuárias para com a Caixa, ca2°. A qualquer _tempo que fôr vebendoa esta o direito de retirar, dartífcada a infração das condições esquelas entradas ou depósitos, as imtabelecidas no presente artig-o, a insportâncias relativas aos empréstimos,
crição do mutuári-o faltoso será autoou compromissos, não resgatados em
maticamente cancelada, de acôrdo
tempo próprio, acrescidas dos juros
com a alínea o do art. 97.
de 1 % ao mês-o
§ 3°. E' vedada a troca de inscri§ 4°. As mensalidaees corresponções entre mutuários.
dentes às amortizações dos empréstlArt. 21 Com as disponibilidades dos _mos concedidos pela Caixa, serão
seus recursos e a juizo do Conselho sempre calculadas de acôrdo com a
Administrativo, a Caixa poderávconTabela Price .
ceder aos mutuários reforços de supriArt. 22 As construções, reconstrumento sob as seguintes modalidades:
ções, "acréscimos, consertos, aquisícôes
a)
suplementares,· resgatáveis, no
de prédios e encampação de hipoteca
prazo máximo de 8 anos, aos ji.ros serão tratadas pelo interessado com a
de a a/a, até 25% do valor de sua assistência técnica e, administrativa
inscrição e concedidos somente por
da Caixa.'
ocasião das contemplações, para me§ 10. Essa assistência técnica terá
lhoria da casa destinada ao mutuárlc ;
por fim principal evitar negócios preo) de emergência, resgatáveis no
judiciais à Caixa e aos seus muprazo máximo de 4 anos e aos juros tuários.
.
de 10 ala, para fins referentes à aqui§ 2°. As importâncias correspondensição de imóvel, concedidos em qualquer época, devendo as 'respectivas 'te" aos empréstimos de contemplação,
enquanto não aplicadas, ficarão na
amortizações serem -Ieítas mediante
Caixa à disposição dos mutuários a
consignações ern folha de vencimentos.
que se destinam e, por ocasião de sua
Quando se tratar de viúvas ou filhos
aplicação,' todos os pagamentos con··
de mutuártcs falecidos e no gôzo da
transferência a que se refere ° art. 27, cernentea à transação realizada e as
despesas correlatas serão efetuadas dias taxas dos juros acima referidos seretamente pela Caixa. Só as quando, respectivamente, 5% e 6% a/a.
titativos correspondentes aos reforços
§ l°. Os reforços de emergência só
de suprimentos de emergência podepoderão ser reformados uma única
rão S'8r entregues ao mutuário Intevez, depois de amortiza-dos 50% do seu
ressado.
valor original; os suplementares. poArt. 23 O Conselho Administrativo
rém, não poderão ser reformados e
da Caixa escolherá Tabelião e Desficarão depositados na Caixa, a, crépachantes autorizados e idôneos para
dtto do mutuário interessado, para
os seus serviços.
atender aos fins a que se destinam.
§ 20. A baixa concederá também
Parágrafo único. O Conselhc Admireforços de suprimento para, contagem
nistrativo da Caixa deverá locar os
de pontos, até 20% do vetor da insserviços de um advogado, de sua concrição, ao juro de 6% ala, mediante
a -fím de defender, em Juizo,
o pagamento mensal dos respectivos fiança,
os ínterêsses da Caixa.
juros, feito par consignação em fôlha
de vencimentos, reforços estes resga.:.
Art. 24 A Caixa não poderá assumir
compromisso algum em tôrnc de qualteveía, par encontro de contas,. por
ocasião da contemplação do mutuário quer aquisição e construção de í m õ - "
veta ou encampação de hipoteca. seinteressado.
não depois que o mutuãrto interessado
§ 3°. Em qualquer caso, e indepentenha sido contemplado, salva o disdentemente de autorização, as entradas ou depósitos dos mutuários gaposto nos §§ 2°. e 5°. do artigo 9°.
ê
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Parágra-fo único. Os imóveis -de propriedade da Caixa e destinados ~os
seus mutuários, não poderão ser objeto de hipoteca a terceiros, ou de
quaisquer outros ônus.
Art. 25 Os mutuários, no ato de
sua insoriçâc na Caixa, e para garantia, no caso de falecimento, do pagamento das amortizações .do saldo
devedor correspondente ao seu empréstimo de inscrição, farão, obri~a
tõriamente, um seguro na CarteIra
de Garantia.
Parágrafo único. Nenhum empréstimo de .nscrícão poderá ser utilizado.
parcial ou integralmente, sem que,
antes, tenha sido satisfeito o disposto
acima.

EXECUTIVO

cessão legítima, mediante requerimento dirigido ao diretor-geral, instruido
com a necessária documentação,
tendo-se em vista o disposto nos artigos 28 e ·29.
§ 30 Se os herdeiros acima aludidos
não quiserem assumir as responsabilidades contraídas pelo mutuário falecido, mediante declaração escrita
dos mesmos, a Caixa procederá o cancelamento da respectiva inscrição, restituindo-lhes a totalidade dos seus depósitos.
Art. 27 A inscrição do mutuário falecido e ainda não contemplado será
facultativamente transferida à sue
viúva ou filhos.

Art. 28 A transferência de. que trata
o artigo anterior só poderá sei! conceArt. 26 No caso de falecimento do
dida mediante requerimento dirigido
mutuário contemplado já no gôzo do ao diretor-geral, dentro do prazo de
imóvel que se lhe destina e que tenha.
180 dias, contados da data do falefeito o s-eguro de vida em companhias
cimento do mutuário. ~sse, requeriparticulares, na vigência dos regulamento deverá ser instruído com as cermentes anteriores, os seus herdeiros
tidões de casamento e de óbito da muassumirão as resuonsabilidades do pa- tuário, ou de nascimento dos filhos. se
gamento do restante de sua dívida, fôr o caso, constando nele a declarapelo modo e prazo estabelecido no
ção
expressa do requerente de que
presente Regulamento, ficando o imó- 'assumirá a responsabilidade de todos
vel cemo garantia -dêsse compromisso. os eorripromissoscontraídos, pelo de
Na -'hipótese do seguro ultrapassar a
cuâus, para com a Caixa e a Carteira
dívida do mutuário falecido, o saldo
de Garantia.
será restituído aos seus herdeiros,
Parágrafo único. No caso de transbransfermdc-se-Ihes a plena proprie- ferência, o prêmio da Carteira de Gadade do imóvel, mediante a escritura rantia será sempre cobrado pela idade
definitiva de compra e venda a que
do de cuius, tendo em vista a tabela
se refere o artigo 40. Nos demais cade prêmios em vigor.
sos de falecim-ento do mutuário o asArC. 29 O pagamento das mensalisunto será regulado de acôrdo com .
dades
decorrentes das responsabilio estabelecido no Capítulo X do predadas referidas no -artigo antecedente,
sente Regulamento.
será feito mensalmente, na Tesoura§ l°. Quando os herdeiros acima reria da Caixa, dentro da P. quinzena
feridos não possam assumir as resseguinte ao mês vencido, importando a
ponsabilidades de que trata o presen- sua interrupção pelo prazo maior de
te artigo, a Caixa alugará ° imóvel
3 meses consecutivos, no cancelamendestinado ao mutuário falecido, pelo
to da inscrição referida, observados os
prazo necessário à amortização de sua dispositivos constantes do presente
dívida, entregando-o em seguida e de
Regulamente.
plena propriedade a quem de direito.
Parágrafo único. As mensalidades
§ 20. A inscrição do mutuário falecido, quando já contemplado e não pagas com atraso ficarão sujeitas aos
juros de mora de 1% ao mês.
estando ainda no gôzo de prédio que
Art. 30 Quando a viúva ou filhos
lhe seria destinado, será transferida
do mutuário falecido não quiserem
aos -seus herdeiros na ordem de su-
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gozar. da faculdade de transferência
estabelecida no art. 27, a Caixa, mediante comprovação legal, lhes devolverá, integralmente, o total dos depósitos ou entradas feitas pelo referido
mutuário, inclusive os prêmios da 'Carteira de Garantia.
Parágrafo único. Na falta de viúvas
ou fflhos do mutuário falecido, a Oaâxa entregará 1:10S seus outros herdei1'05, mediante comprovação legal, a totalidade das importâncias depositadas
na Caixa, pelo referido mutuário.

diretor-geral, correndo as despesas por
conta do mutuário interessado e 00"
bradas na base de 0,3% do valor da
avaliação até o máximo de Cr$·4.00,00.

Art. 31 A viúva, ou filhos, do mutuário falecido quando ainda não ccntemplado; uma vez no gôzo da bransferência a que se refere o artigo 27,
serão automaticamente contemplados
na distribuição que se seguir à data
da referida transferência, uma vez
satisfeita a exigência constante do
§ 1° do artigo 8°.

3) instalações de que dispõe o Iogradouro em que estiver situado, considerando-se a natureza do Iogradourc, seu calçamento, espécie de 'tráfego
existente e distâncias às vias de
acesso.
4) orientação, natureza do solo e
subsolo.
b) quanto ao prédio:
1) valor da construção, tendo em
vista a qualidade dos materiais e perfeição do acabamento;

§ 1°. Quando o mutuário falecer já
com o período de carência vencido, a
sua viúva ou filhos ficarão isentos do
pagamento das cotas mensais do empréstimo de inscrição e respectivos
prêmios da Carteira de Garantia, a
partir da data em que forem contemplados COm os empréstimos que lhes
couberem; idêntico benefício será extensivo às viúvas ou filhos do mutuário falecido sem ter o período de. carência, obrigando-se, entretanto, ao
pagamento do prêmio da Carteira de
Garantia. ::E:sses benefícios vigorarão
desde 1° de janeiro de 1946.
§ 2°. O disposto acima fica extensivo às viúvas, ou filhos, dos mutuários falecidos na vigência dos regulamentos anteriores.

CAPíTULO V
AQUISIÇÃO

DE [MÓVEIS

E HIPOTECA

Art. 32 As aquisições de prédios ou
terrenos, bem' como as encampações
de hipotecas, por intermédio da Caixa e sob qualquer forma de incorporação de tais imóveis ao seu patrimônio, não poderão ser efetuadas sem
prévia vistoria e avaliação, feitas por
peritos da Caixa e homologadas pelo

§ 1°. Nas avaliações acima referidas,
dever-se-âo tomar em consideração os
seguintes elementos:
a)

1)

quanto ao terreno:
locação e conformação topográ-

fica;
2) dimensões, área e espécie de vizinhança;

2) data da edificação e seu estado
de conservação;
3) valor locativo provável.
§ 2°. A avaliação será resultante da
composição dos valores do prédio e
terreno, de forma que o valor calculado seja equivalente ao preço corrente do imóvel.
§ 3°. Quando ocorrer o caso de desistência de uma primeira avaliação,
35 subseqüentes serão pagas mediante'
a taxa fixa de ors 50,00, para os pré-.
díos, e Cr$ 30,00 para os terrenos.
§ 4°. Feita a avaliação e a vistoria,
acima referidas, a Caixa só tomará
a iniciativa da aquisição de qualquer
imóvel, mediante requerimento dtrigido ao diretor-geral pelo mutuáriointeressado, no qual se especifique 6
local e o valor do imóvel a adquirir.
bem como o nome do respectivo proprietário, tudo de acôrdo com a fórmula adotada pela Caixa.

Art. 33 Verificada a viabilidade da
transação, no .caso de compra de ímóvets, e dada a autorização para o
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do

prosseguimento
respectivo processo
de aquisição, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

o mutuário interessado deverá depositar na Caixa não só a importância
correspondente ao processo de transferência de propriedade, -- como também a quantia relativa a 6 meses de
imposto predial ou territorial, conforme o caso, para atender às despesas
correspondentes ao período decorrido
entre a data da aludida escritura e a
trancrição no "Registro de Imóveis".
, Além disso, cabe ao mutuário opagamenta, em tempo próprio, das despesas de Cartório e mais as de tranacneão no "Registro de Imóveis", e de
averbação, na Prefeitura..
§ 5°. A Caixa não se responsabiliza.
pelos ônus 'extraordinários que gravem
os processos de aquisição, ou correlatos; junto às repartições públicas,
quando "resultantes de delongas ocasionadas pelo seu próprio andamento
nas aludidas repartições.

a) prova de propriedade, com 'transcrição no Registro de Imóveis, devendo esta alcançar. a dos anteriores proprietários desde .20 anos, no mínimo;
b) prova de que a propriedade está.
livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus;
c) prova de quitação de todos os
impostos e taxas;
d) prova de não existência de qualquer ação judiciária contra o atual e
anteriores proprietários, desde há 10
anos, no mínimo;
e)
prova de capacidade jurídica
para o exercício pessoal dos atas da
vida civil, relativa aQS proprietários'
e seus cônjuges, desde há 10 anos,
no mínimo;
.
f) prova de estado civil dos anteArt. 34 Quando o quantitativo corriores proprietários do imóvel;
respondente ao valor do empréstimo
g) prova de identidade do antertcr
de inscrição não Iôr SUficiente para
proprietário do imóvel;
o fim a que o destinar o mutuário,
h) indicação, no caso de terreno foêste deposítaré, previamente. na Caireiro, da entidade foreira, pública, xa, a importância que faltar para perprivada ou de mão morta.
fazer o montante da transação, sem
~ 1°. Tôdas as despesas decorrentes
que disso resulte qualquer direito de
do processo de aquisição de imóvel condomínio sôbre o imóvel.
correrão por conta do mutuário inteArt. 35 A Caixa não adquirirá préressado, salvo as que, por lei, coubedios de propriedade de seus mutuários.
rem ao vendedor.
§ 2°. Efetuada a avaliação do ImóArt. 36 O imóvel adquirido 'pela
vet, a Caixa poderá dar um sinal, até
Caixa destina-sê, precipuamente, h re40% do valor da aquisição, como gasidência da família do mutuário e
.rantia e princípio de pagamento, faquando esta, por motivo de fôrça
zendo-o, porém, em nome da Caixa e maior, comprovado perante o diretor.sob inteira e exclusiva responsabiltgeral, mediante requerimento, nâo pu, da.de do mutuário interessado, corrender ocupá-lo, a oerxa poderá alugá-lo
-do as despesas por' conta do seu eme. neste caso, do aluguel obtido menpréstimo, ou de 'depósitos efetuados
salmente, 3% caberão à Caixa a titulo
previamente' para tal fim.
de indenização pelo serviço de, admí§ 3°. No caso de empréstimos de
nistraçâo .
. -contemplaçâo, o prêçc de aquisição de
§ 1° Nenhum imóvel de propriedade
.ímóveís, ou o valor .da encampaçâc
d?" Caixa poderá ser alugado para Insde hipoteca, se fôr o caso, deve ser,
talações comerciais ou assemelhados,
no máximo, de 85% do montante da
nem tão pouco sublocados para quais.avaliaçâo, tendo em vista a ímportãnquer fins, salvo em se tratando de
cía real do empréstimo concedido pela
edlfícícs. em condomínio.
Caixa.
§ 4°. No caso de aquisição de ímó-"
§ 2°. Nenhum mutuário poderá alugar diretamente o prédio que lhe esve; e por ocasião da lavratura da restiver destinado, sem prévia autoríaapectlva escritura de compra e venda
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çãc do diretor-geral da caixa, obtida
mediante requerimento, e comprovada
a impassibilidade de ocupá-lo. A CaiX3, reserva-se o direito de anular as
locações realizadas com preteríçâo
dês te dispositivo regulamentar ,
Art. 37 A Caixa segurará os imóveis de sua propriedade contra os
riscos de fogo, por quantia nunca interror acs seus valores aquisitivos,
correndo por conta dos mutuários
interessados o pagamento dos respecttvos prêmios, cuja Importâncía oonstaré, obrigatõrtamente, da consignação a que se refere o § 1°. do artigo 14.
Parágrafo único. Ocorrendo sinistro
parcial ou total do imóvel, o valor da
indenização recebida pela 'Caixa será
aplicado na restauração do que houver sido danificado.
Art. 38 Todos os ônus que incidirem
sõbre o imóvel, deverão ser pagos pelo
mutuário interessado, mediante consignação' mensal, consoante o estabelecido no § 1°, do artigo 14.
. Art. 39 O mutuário obriga-se a
manter o prédio que lhe está destinado, em permanente estado de 3.Sseta, conservação, habitabilidade, executando as obras que forem .exígtdas
pelas autoridades competentes.
§ 1°. Para observância da 'obrigação
precitada, a Caixa reserva-se o direito
de inspecionar o imóvel acima referido, sempre que julgar necessário.
§ 2°. As obras de conservação. reatauração ou reparos que forem neces-.
sárias, serão realizadas pelo mutuário
sob a fiscalização da Caixa, OU, em
caso de premência, vela própria Caixa
e por conta do mutuário, independentemente de sua autorização, sendo as
despesas atinentes pagas mediante a
apresentação da respectiva fatura, ou
aer-Ihes-ão debitadas. para serem pagas em prestações mensais, acrescidas
dos juros de 1% ao mês.
Art. 40 O prédio, adquirido 'ou construído, integral ou parcialmente, com
os recursos da Caixa, será entregue
ao mutuário a que se destina, me-
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diante uma escritura de promessa de
venda feita ao referido mutuário, que
ocupará em nome da Caixa, a qual
só lhe dará a plena propriedade do
imóvel, por escritura definitiva de
compra e venda, quando houver, amortizado Integralmente o seu débito para
a Oaixa .

°

§ 1°. Enquanto o saldo devedor do
mutuário não fôr integralmente amortizado, o imóvel que lhe está destinado será de plena propriedade da
Caixa e sua situação se regulará pelas
normas estabelecidas neste Regulamento e. pelas cláusulas da respectiva
Escritura de promessa de venda, sendo
nulos de pleno direito quaisquer c-intratos, ou atos. que restrinjam ou contrariem as prerrogativas e direitos da
Caixa sôbre o referido imóvel.
§ 2°. Quando da escriturá definitiva de' compra e venda acima refc.rtda, a transferéncía do imóvel Ia rse-á sempre pelo seu valor de aquisição, nela figurando, facultativamente, a cláusula de "bem de família" a que se refere o artigo 1O~, salvo o caso em que êsse valor fõr superior a 01'$100.000,00.

CAPíTUI'J VI
ÓRGÃOS DE SuPERINTÍlliDÊNCIP., D!REÇ?i:o
E EXECUÇÃO DOS SZRVIÇQS DA CAIXA

Art. 41 Para zelar pelo bom funcionamento da Caixa, sem qualquer ônus
para o Tesouro Nacional, serão previstos os seguintes órgãos:
a) Conselho Superior de Economias
da Guerra, 'para superintendência
geral;

Conselho Administrativo. da Cai": .
constituído pelos seus diretores,
para direção e fiscalização imediatas;
b)

,X~L

c) Gerência, para execução dos trabalhos de contabilidade e gestão de
pa trímõmo da Caixa;'
d) Tesouraria-Secretaria, para zelar
pela contabilidade geral da Caixa e
fazer o serviço de correspondência;
e) Seção Técnica para auxiliar o
diretor técnico no estudo dós projetos
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e fiscalização das obras e outros serviços correlatos;
j) Carteira de Garantia de Empréstimos, para proporcionar aos mutuários o seguro de vida exigido neste
Regulamento;
g) Carteira. de Administração de
Imóveis, para gerir os prédios alugados pela Caixa, hem como realizar os
pagamentos dos ônus. que incidam sobre os imóveis da Caixa.
~ 10 A Superintendência Geral será,
exercida pelo Conselho Superior de
Economias da Guerra.
§

2° A direção e fiscalização Ime-

dia tas, exercidas pelo Conselho Administrativo da Caixa, -bedecem às orescriçôes dêste Regulamento, que prevê,
também, a constdtuíçâo e 'funcionamente das cinco seguintes seções: Gerência, Tesouraria-Secretaria, Secôc
Técnica, Carteira de Garantia de Fmpréstimos E, Carteira de Administração de Imóveis, símbõllcamente representadas, respectrvamente, por .::J.I..
82, 8.3, 8.4 e 8.5
Art. 42 A Diretoria da Caixa, comtituída per oficiais do Exército ativo,
da reserva ou, reformados e de 110meaçâo do Ministro da Guerra, t.eri
a seguinte composição:
Diretor-Geral da Caixa, preside-nte
do C. A"

Diretor Técnico da Caixa, relator
d,

c.

A.

Diretor
C

Tesoureiro,

secretário

do

L.
§ 1°, Ao Conselho compete resolve;'

as questões concernentes ao ftm.ríonamente geral da Caixa de acôrdo com
a" prescrições dêste Regulamento,
§ 2°, Ao presidente do Conselho
Administrativo e diretor-geral da C"::>jxa compete:
a) administrar a Caixa segundo as
decisões do Conselho e conforme os
poderes que lhe são conferidos neste
Regulamento e" representá-la, ativa e
passivamente, em todos os atos judiciais e extrajudiciais;
b) convocar o Conselho Administrativo e presidir as, suas sessões:

c) prestar contas dos negócios da
Caixa ao Conselho Superior de Economias da "Guerra;
d) nomear e demitir os funcionários
da Caixa, de acôrdo com as dlspcsições do Capítulo XIII;
e) autorizar os pagamentos e as retiradas de dinheiro dos Bancos;
"1) apresentar relatório anual dos
trabalhos da Caixa ao Conselho Superior de Economias da Guerra;
g) adotar as medidas que se tornarem precisas ao desenvolvimento e
regularidade" dos serviços da Caixa:
h) fiscalizar, quando entender, qualquer registro, livro ou, documento avulso de escrita da Caixa, sem pre.tutsc
dos poderes especiais conferidos ao relator do C. A.
§ 3°. Ao relator do Conselho e diretor técnico da Caixa, cabe o seguinte:
a) representar a Caixa em todos os
atos referentes a construção ou reconstruções dos prédios de sua propriedade, assinando os respectivos
contratos com as outras partes Interessadas:
b) fiscalizar a escrituração da Caixa e rubricar os respectivos livros:
c) autenticar CDm o seu "confere"
os documentos de receita e despesa;
d) substit.uir.o .diretor geral nos seus
impedimentos;
e) dirigir a Seção Técnica da Caixa:
f) emitir os pareceres técnicos ne·
cessários ao esclarecimento do Conselhc Administrativo;
g) aprovar os projetos, especificações e orçamentos de construção coresentados à Caixa pelos mutuários:
h) . manter, por Intermédio da Seção Técnica, o contrôle geral do andamento de cada obra.
§ 4°, Incumbe ao diretor tesoureirosecretário:
a) efetuar os recebimentos e pagame.ntos externos, salvo os pagamentos
de taxas e outros ônus dos imóveis da
Caixa, os quais serão feitos pelo tesoureiro-auxiliar (externo);
b) assinar os cheques de retiradas
de dinheiro;
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c) fazer os depósitos oc umneiros
nos Bancos;
d) zelar pela boa gestão e escrituração dos fundos;
e) fiscalizar o serviço da pagadoria,
procedendo díàríamente à tomada de
contas do movimento da Caixa, atribuições essas que, na sua ausência,
serão exercidas pelo gerente;
t) redigir e fazer expedir a cerrespendência da Caixa, salvo a relativa
aos processos de construções, que será
feita diretamente pela Seção "récníca,
em nome da Caixa;
g) elaborar c relatório anual de
acôrdo com a orientação do presídento! do Conselho;
h) assinar, com o gerente, os balanços financeiro e patrimonial da
Caixa;
i) lavrar, em livro próprio, as atas
das r-euniões e deliberações do Conselho Administrativo;
j) ,fazer registrar, em livro próprio,
tôdas as alterações ocorridas com cs
funcionários da Caixa, organizando as
suas respectivas fichas;
l) fiscalizar a freqüência dos. funcionários, mediante, as partes dadas
pelo gerente;
m) fiscalizar a aquisição de material de consumo geral, promovendo,
para isso, concorrências administrativas, sempre que fór possível;
n) guardar os títulos, ou valores diversos, que for-em depositados na
Caixa;
o) organizar os boletins internos da
Caixa, pelos quais terão publicidade
todos os atos oficiais que interessam
à sue administração geral, aos mutuártos e aos seus funcionários.
CAPíTULO VII
GERÊNCIA

Art. 43 A gerência é o órgão destinado a processar todo o movimento
de fundos da Caixa, organizando a
sua contabilidade' e escrituração.
Art. 44 A gerência terá, para execução dos trabalhos que 'lhe são are-
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LOS,
o seg unne quacrn dos runotonéríos:

1
1
1
2
1
1

gerente, referência 35.
Subgerente, referência 25'.
contabilista, referência 23.,
contabilistas, referência 21.
contabilista, referência 18..
contabilista, referência 15.
I''. São atribuições do gerente:

executar, 'com os outros funcionários, os trabalhos de contabilidade,
escrituração e gestço do patrimônio;
b) apresentar ao' Conselho Administrativo, até o vigésimo quinto dia
útil de cada mês, os balanços financeiro e patrimonial da Caixa, ateneutes ao movimento do mês anterior, de
acôrdo com os modêlos adctados;
c) fiscalizar os recebimentos e pagamentos internos, como auxiliar
eventual do diretor-tesoureiro;
d) encerrar o livro de ponto dos
funcionários, de acôrdo com as normas
adotadas pela Caixa, comunicando.
diariamente, ao diretor-tesoureiro as
alterações havidas, para os efeitos prévistos no presente Regulamento;
e) escriturar, pessoalmente, os livros
"Diário" e "Razão";
g)
propor as medidas que julgar
convenientes à regularização das' operações de contabilidade;
h) responder pelo expediente da
Caixa, na ausência dos diretores:
i) apresentar, diàriamente, ao Conselho, por intermédio do diretor-tesoureiro, o boletim da situação da Caixa;
j) controlar a contabilidade e escrituração da Carteira de Administração de Imóveis.
a)

§

2°. São atribuições do subgarente:

substituir o gerente na sua ausência ou impedimento, respondendo
pelos serviços que lhe são atribuídos"
b) auxiliar o ger-ente em todos os
trabalhos necessários ao bom andamento dos serviços afetos à Gerência:
c) escriturar pessoalmente os livros
"Caixa" e "Caixa Geral" e os demais
registros rerercntes ' aos diversos serviços da Caixa;
a)
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d) organizar, de acôrdo com o gerente, os balanços mensais, _os esquemas e relações para as distríbuíçôes
dos empréstimos:
e) prestar as informações que lhe
forem solicitadas para esclarecimentos
de interessados.
§ 3°, Compete a- todos os funcionários:
a) comparecer ao' serviço pontual-

mente;
b) ter em boa ordem os trabalhos
que lhes forem distribuídos: "toma!
ple.na ciência dos assuntos constantes
do boletim interno;

.

c) cumprir as ordens dos seus superiores imediatos.
§ 40. E' dever precípuo dos runcícnàrlos dispensar a máxima cortesia às
pessoas com que tratarem no recinto
da Caixa.

Art. 45 Anexa à Gerência, Iuncionará a Carteira de Administração de
Imóveis, que .se encarregará da administração dos imóveis de propriedade
da Caixa 0,1;1 3:' esta hipotecados.
§ l°. A Carteira de Administracão de
Imóveis providenciará sôbre a locação
dos prédícs de propriedade da Caixa,
promovendo a lavratura dos respectivos contratos de locação, revestindo-os
de -tõdas as garantias legais ~ De modo
algum a Carteira de- Administracão de
Imóveis assumirá a responsabihdade
do pagamento dos -aluguéís que, pelos
locatários recalcitrantes, deixar de ser
feito à Caixa, nem pelo pagamento
dos danos e prejuízos causados pelos
inquilinos no prédio, locado. Além disso; caberá à Carteira de Administração de Imóveis 'o serviço do pagamento dos ônus que incidirem aôbre todos
os imóveis da Caixa, o qual secá' feito
pelo tesoureiro-auxiliar externo.
§ 2°. Como remuneração pelos serviços prestados ao mutuário e constante dos pagamentos das taxas e outros ônus que incidirem sôbre o prédio
que lhe está destinado, a Caixa cobrará a importância' correspondente a
4% sôbre o valor dos pagamentos a
efetuar, salvo a exceção prevista no
É 4°. do artigO,14, in fine.

§ 3°. .Os imóveis aumrmstrauoe pela
Caixa, mediante a taxa de ,3% 'de que
trata o artigo 36, ficam' dispensados
do pagamento da remuneração de 4%
a que se refere o parágrafo anterior.
§ 4°, Nenhum prédio da Caixa pcdcrá ser alugado sem prévia vistoria
do seu estado de conservção, a qual
será novamente 'efetuada' quando da
terminação do contra to de locação,
vistorias estas realizadas pela Caixa
e sem ônus para o mutuário interessado. 'As multas impostas aos Inquilinos pertencem exclusivamente à Caixa, em cujo poder ficam obrígatôrtamente as .quantias ou depósitos de
garantia contratual.
:t..rt. 46 Para execução dos trabalhos que lhe estão afetos, a Carteira
de Administração de Imóveis disporá,
além do Chefe da Carteira, do seguinte quadro de funcionários:

1 contabilista, referência 23.
1 contabilista, referência 21.
1 tesoureiro-auxiliar, referência 21-

1 contabilista, referência 15.

o Chefe da 'Carteira de Administração de Imóveis, quando estranho
ao quadro de funcionários da Caixa,
ficará equiparado, em categoria, ao
adjunta de tesoureiro-secretário.
§ Iv. 'São atribuições do Chefe da
Carteira de Administração de Imóveis:
a) promover e mandar efetuar o
pagamento de tedos os ônus que gravem- os imóveis de propriedade da
Caixa, fazendo a respectiva escrituração e organizando as cadernetas atinentes;
b) administrar os imóveis de propriedal;ie da Caixa que, por qualquer
circunstância, estejam alugados, 'promovendo a lavratura dos respectivos
contra tos de locação;
c) preparar os recibos de aluguéis,
mediatne contrôla da Gerência, a fim
de serem cobrados pela Tesouraria;
d) preparar os documentos de remessa ou depósitos das quantias devidas, por aluguéis, aos mutuários, 8. fim
de serem remetidas pela Tesouraria,
através da Gerência;
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e) manter a escrituração das contas
correntes de aluguéis e ônus dos prédios destinados aos mutuários e sob
a sua gestão.
a) efetuar, nas repartições competentes e em épocas próprias, o pagamenta de todos os ônus que incidam
sôbra os Imóveis de propriedade da
Caixa e que estejam sob a sua administração, levantando, para isso, mediante cautela, o numerário correspondente a tais pagamentos;
b) prestar contas, na Tesouraria e
dentro do prazo de 3 dias após a liquidação de cada pagamento, de todos
os adiantamentos recebidos, mediante
a apresentação dos dccumentos comprovantes das rtespesas eretuadas:
c) catalogar e arquivar, sob protocolo especial, todos os documentos
relativos aos pagamentos dos ônus
que incidam sôbre os imóveis pertencentes à Caixa, depois de entregues ao
cnefe da secção para .." necessária escrituração.
§ 30. São atribuições dos demais,
funcionários as estabelecidas nos §§ 30.
e 40 • do artigo 44.

CAPíTULO VIII
SEÇÃO

TÉCNICA prWANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES

Art. 47 A Seção. Técnica, é o órgão
de estudos dos projetos de construção,
reconstrução, reparos ou consertos dos
prédios de propriedade da Caixa, bem
como da respectiva fiscalização das
obras em andamento.
~ 10. O estudo dos projetos acima
referidos compreenderá não I só as
plantas prõprtamente -;'. ditas, como.,
'também as suas especificações e respectivos orçamentos, não podendo ser
aprovados CS. projetos em que não
haja uma perfeita correlação entre os
elementos que os constituem. de modo
a garantir a sua exeqüibilidade. Não
serão aceitos projetos constantes de
mais de uma residência para- o mesmo I
mutuário.
§ 2 0 ; Nenhuma construção poderá
ser executada sem a prévia anrcvaeâo
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de respectivo projeto, por parte do diretor técnico.
Art. 48 A Seção Técnica poderá ter
um "Serviço de Construções", de modo
R atender, com eficiência e' economia,
as finalidades da Caixa.
Art. 49 A Seção Técnica é dirigida
pelo diretor técnico, diretamente auxiliado pelo assistente técnico e pelo
adjunto técnico.
Parágrafo único. O assistente técnico será engenheiro militar designado pelo Ministro da Guerra, por
proposta do diretor-geral da Caixa.

Art. 50 Para boa execução dos serviços a seu cargo, a Seção Técnica
exigirá:
a( projeto completo e detalhado do
prédio, organíaado por arquiteto idôneo registrado na Caixa, comoreendcndo além das plantas, cortes e elevaçôes exigidos pela Prefeitura, todos
os detalhes necessários, na escala de
1 : 20, como sejam escadas, esquadrias, serralherias, lambris, molduras,
saliências, motivos arquitetônicos, etc .•
com as respectivas dimensões e índicnçâc do material a empregar em cada

C3S0;

b) planta rigorosa do terreno, com
as indicações planímétricas e altimétricas necessárias ao estudo do movimento de terra e das fundações, de
forma a permitir o orçamento rlgorosa dêsses trabalhos:
c) seis cópias do projeto e respectivos detalhes, além dos originais em
tela ou papel vegetal (para os detalhes) .
.

Art. 51 - As construções serão executadas por construtores registrados
Caixa, à escolha do mutuário interessado.
§ 10. 'I'õdas as construções serão executadas mediante contrato, de acôrdo
com o modêlo adotado, entre a Caixa
e o construtor escolhidho pelo' mutuário, e fi~urandotaxativamente, no
aludido contrato o valor real do respectivo orçamento. Dêeses contra tos
farão parte integrante não só as plantas constituinte do oroteto da obra ::1.
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executar, com-o também as respectivas
especificações, que não poderão ser alteradas sem prévia autorização escrita
de diretor técnico.
§ 2°. Nenhum contrato de construçâc
poderá ser lavra-do sem prévia
proposta do respectivo construtor. dirigida ao diretor técnico, com a apresentação das plantas c especificações
da obra a executar, figurando 'o valor
do respectivo orçamento, local da obra.
a contratar, prazo de construção e a
declaração de conformar-se com tôdas
as normas adotadas pela' Caixa, no
que diz respeito a tais contratos.
§ 3°. Por ocasião da assinatura do
contrato de construção, .o mutuário
interessado deverá depositar, na Caixa, a importância correspondente à
"averbação do imóvel", a lhe ser destinado.
.
§ 4°. As multas impostas aos construtores, por. fôrça de disposições con ~
tratuaís, revertem em favor da Caíxa .
Art. 52 Os construtores sujeitarse-ão ao desconto de 3% sôbre. o valor
da contrato de construção, para pagamento do projeto, fiscalização e outras despesas de expediente.
Parágrafo úntco. O projeto será
pago depois de aprovado pela Prefeitura Municipal, de acõrdo com as normas da Caixa e, nc máximo, a razão
de 1% sôbre o valor do resuectivo
contrato de construção.
~
Art. 53 fi.. Seção Técnica exercerá
fiscalização' permanente durante a
construção, obrigando-se o construtor
fi. manter na obra um livro de ordens,
no qual diàriamente o fiscal fará as
anotações necessárias. de modo a fornecer elementos para. escrtturaoão de
fichas, do contrôle da Caixa. .
Parágrafo único. Os modêlos do livro de ordens e da ficha de contrôle
figurarão no Caderno de Encargos da
Caixa.
Art. 54 Só poderão projetar e construir para a Caixa os arquitetos e
construtores nela registrados.
§ 1°. asse registro será feito na Caixa, a requerimento do interessado, mediante o pagamento único de
.
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crs

100,00, para os arquitetos, e de
Cr$ 500,00, para os construtores, com
apresentação dos documentos de registro no Departamento Naci-onal de
Indústria e Comércio ou Junta Comercial, dos de idoneidade financeira
e técnica e da Carteira Profissional
de que trata o Decreto no 23.569, de
11-12-1933. Os quantitativos 'acima referidos constituirão renda da Caixa.
§ 2°. O profissional que deixar de
cnmprtr, sem causa justificável. as
onrigações assumidas para com a Caixa seus mutuários, ou usar dolo ou
má fé, terá o seu registro cassado.

Art. 55 A Seção Técnica organlzará
o Caderno de Encargos da Caixa, que
fará sempre parte integrante dos contratos de construção.
Art. 56 O fundo de industrialização
da Seção Técnica, de que trata a alínea b do artigo 91, poderá ser apflcado na aquisição da aparelhagem necessária aos trabalhos do Serviço de
Construções, devendo tais despesas ser
recuperadas, mediante percentagem
sõbre os orçamentos. das obras exe~
cutadas pelo referido Serviço.
Art. 57 Para execução dos trabalhos
que estão afetos; a Seção Técnica disporá, além do assistente edo adjunto
técnico, do seguinte quadra de funcicnáríos:
c
1
1
1
1

Chefe de Escritório, referência 24.
contabilista, referência 23.
contabilista, referência 18.
motorista, referência 14.

§ 1°. São atribuições do assistente
técnico:
a) ministrar às partes interessa-das
tôdas as informações de ordem técnica necessárias à organização dos
projetos, inclusive as exígênciasvda
Caixa;

b) estudar cs projetos apresentados
à Caixa pelos mutuários, para aprovação do diretor técnico;
c) propor as modificações que se
tornem 'necessárias nos Cadernos de
Encargos e Especificações;
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d) preparar todo o expedíente . destinado à assinatura do diretor técnico;
e) manter em dia o arquivo e fichário da Seção Técnica,. de acôrdo
com as resoluções do C. A.;
j) dedicar-se durante o expediente
da Seção Técnica, exclusivamente, ao
aervíçq da Caixa;
g) administrar os trabalhos afetos
ao "Serviço de Construções";
h) fiscalizar diàrlamente tóces as
obras a seu cargo, como preposto do
diretor técnico, escriturando as fichas
de contrôle e o livro de ordens:
i) tomar,' junto acs construtores ou
encarregados das obras, as provídênelas que se fizerem necessárias para
corrigir irregularidades na construção,
ou modificar qualquer serviço em desacôrdo com as especificações, conrírmudas sempre por memorando devidamente assinado pelo assistente técnico.
~ 2°. São atribuições do adjunto técnico:

a) executar todos os serviços que
Ihe forem determinados pelo assistente técnico;
b) substituir o assistente técnico
em seus impedimentos.

§ 3°. São atribuições do chefe de
escritório:

verificar e superintender tedos
QS serviçcs do expediente. quer de ordem técnica, quer de ordem administrativa, afetos ao escritório da Seção
Técnica;
b) distribuir os trabalhos afetos ao
escritório, entre os funcionários, de
acõrdo com as necessidades do serviço;
d) atender e prestar esclarecímentos às partes interessadas em assuntos
de sua atribuição;
d) preparar, diàrlamente, o expediente destinado à assinatura do assistente e do diretor-técnico;
e) organizar e encaminhar os processas de compra e venda dos' imóveis,
tendo em vista as informações dadas
pela Gerência, de acôrdo com as normas adotadas pela' Caixa, acompaa)

nhando os referidos processos em seu
andamento, até a sua final solução.
§ 4°. A todos .os funcionários competem as obrigações especificadas nos
§s 3°. e 4°. do artigo 44.

Art. 58 A Caixa disporá de um automóvel não só para o serviço de fiscalização das obras em andamento,
corno também para todos os demais
serviços.
CAPÍTULO X
TESOURARIA-SECRETARIA ORGANIZ'A;;ÃO'
E ATRIBUIÇÕES

Arb. 59 A Tésouraría-Becretaria. sob
a imediata direção do ctretor-tesouretro, é o órgão a. verificar não 30 a
contabilidade geral da Caixa e res~
pectiva escrituração, como também
executar os serviços de correspondência e registros dos atos administrativos. Compete-lhe também a direção
imediata do arquivo geral da Caixa.
§ 10. Para execução dos seus trabalhos, a Tesouraria-Secretaria disporá,
além de um adjunto, do seguinte' quadro de funcionários:

1 contabilista, referência 23.
1 contabilista, referência 21.
1 tesoureiro-auxiliar, referência 21.

2°. São atribuições do diretor-tesoureiro e secretário:

- as capítulade.. s no
go 42.
§

§

4°, do arti-

3°. São atribuições do adjunto:

a) executar todos os serviços que
lhe forem determinados pelo diretortesoureiro;

b) substituir o diretor-tesoureiro em
seus impedimentos;

c) receber o material de escritório
adquirido para o consumo geral, dístrlbuindo-o à Portaria, parceladamente e mediante pedido, para a necessária distribuição às diversas Seções
da. Caixa, pedidos ésses que serão
mensalmente' verificados pelas netas
de entrega"
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§ 4°, São atribuições do tesoureiroauxiliar interno:
a) efetuar os pagamentos e recebimentos no guichê da pagadoria, examinando detidamente todos os documentos 'que lhe forem entregues,
verificando, não só as s-uas caracterrsticas legais, como também a sua
exatidão:
b) recusar o pagamento sempre que

haja irregularidade na documentação
apresentada, levando o fato, ímedía-

temente, ao conhecimento do diretortesoureiro ou, na sua ausência, ao do
,gerente;

c) organizar o' mapa do movimento
diário da pagador-la, entregando-o, no

dia seguinte, ao gerente, acompanhado dos respectivos documentos cemprovantes;
d) não consentir a permanência de
.pessoas estranhas' no recinto, da pagadorra, salvo o cesc de funcionários'
da.. Caixa, em objeto de serviço:
e)
prestar cçmtasdo movimento
diário da pagadorta &0 diretcr-tesoureíro, cu a quem o substitua, logo após
o encerramento da Caixa, sendo responsável direto, no exercício de suas
Iunçôes, por todos os prejuízos ou
quaisquer irregularidades delas decorrentes;
j) executar os demais serviços que
lhe forem determinados pelo dh'etortesoureiro,
§ 5°, São atribuições do funcionário
encarregado do arquivo:
a) trazer em perfeita ordem o arquivo de que está encarregado, mautendo em dia a respectiva escrituraçào, de acôrdo com as normas adotadas pela Caixa;
b) entregar documentos sob a sua
guarda? somente mediante ordem escrita do diretor-geral, contra recibo
de aceitante responsável;
c) substituir o porteiro em seus impedimentos',
. § '6", São atribuições dos, demais
Iuncíonáríos as especificadas nos §§ 3°
e 4°. do artigo 44.
Arb: 60 Sob fiscalização da Secretarta, funcionará a Portaria.
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§ 10, Para execução dos trabalhos
que lhe estão afetos, a Portaria disporá do seguinte quadro de funcíonárlcs:

1 porteiro, referência 15.
1 contínuo, referência 12.
1 servente, referência 11,
2°, São atribuições do porteiro:

abrir e fechar a sede da Caixa.
tendo sob a sua responsabilidade 80s
respectivas chaves, e fazer a necessária inspeção de tôdas as suas dependências, antes de fechar o seu recinto;
b) remeter e receber a correspondência da Caixa, registrando-a nos
respectivos protocolos e dando-lhe o
conveniente destino;
c) fiscalizar a limpeza e conservação da sede da Caixa e respectivo
a)

mebiliárto ;
d) .reglstrar, no protocolo, o andamento de todos GS processos em curso'
na Caixa, q riando transitarem pela
Portaria, organizando as respectivas

fichas;
e) receber, da Secretaria, o material
de imediato, consumo, distribuindo-o
às diversas seções da Caixa, mediante
r ecioo para a necessária prestação de
contes:
j) cumprir as ordens recebidas da
Di-etcráa, no que se refere ao serviço
da Caixa.
§ 3°, São atribuições do serviçal e
do servente:
a) manter a limpeza da sede da
Caixa e de todo o seu mobiliário:
b) cumprir as determinações elo porteiro;
c) atender ao serviço do expediente.
CAPíTULO X,
CA'JTEIRA DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMO::;
ORGANIZAÇÃO E OBJETIVOS

Art.. 61- A Carteira de Garantia de
Empréstimos, criada pelo De-ereto número 654, de 15 de fevereiro de 1938,
e anexada à Caixa de Construções de
Casas do Ministério da Guerra pelo
Decreto no. 3.346, de 3D de novembro
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de 1938, tem por fim instituir segu-

ros" sôbre os empréstimos de contemplação realizados, na Caixa, pelos seus
mutuários.
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Cúm a tabela anexa, tomando-se par
base a mensalidade correspondente à
amcrtízação do empréstimo segurado,

§ 2°. No caso do aumento acima
referido, paga-rá o mutuário a difeArt. 62 A' Carteira de Garantia asrença do prêmio entre o valor majosume a responsabilidade do pagamenrado e o inicial da garantia, a contar
todo débito que o mutuário tenha
de primeiro mês de contribuição da
para com a Caixa, na data do seu
falecimento, e conseqüente do. seu ern- , respectiva inscrição. aste pagamento
poderá S2r feito mediante suprimento
préstimo de contemplação desde que,
de emergência concedido pela Caixa,
nessa data, esteja vencido o oerfodc
de carência a que se referem os ar§ 3°. Se o aumento acima referido
tigos 63 e 71.
ocorrer nas circunstâncias previstas
no parágrafo 1° do artigo 11, o muParágrafo único. O débito de que
tuário fará um novo seguro na Cartrata êete ' artigo será o que se' refere
teira de Garantia, relativo à quantia
à amortização do capital emprestado
correspondente ao valor do aumento
ç respectivos juros,' na fel'ma estabedo empréstimo da inscrição, correndo
lecida no artigo 70 dêste Regulaum. novo período de carência, salvo
mento.
se o mutuário preferir o reajustaArt. 63 O período de carência, salvo
menta integral do seu seguro. previso disposto no artigo 71,' será de' três
to no § 1°, do artigo acíma .
anos, contados do mês em que fõr iniciado o pagamento dos prêmios à CarArt. 66 No ato da Inscrição será
teira,
paga a taxa de crs 30,00 (trinta cruzeiros), a título de jóia.
Arb. 64 A insci-lção na Carteira será
feita no ato da inscrição na Caixa,
Art , 67 Não será admitida, na Cardevendo, nesta ocasião, o mutuário inteira, a inscrição de mutuários maioteressado fazer, por escrito, uma deres/ de 60 (sessenta) anos, sendo conclaraçâo de família, que servirá de
siderados, para todos os efeitos. COYrlO
base à aplicação das vantagens decorde 21 anos, os menores desta idade.
rentes da transferência de sua insParágrafo único
Ao inscrever-se,
crição, iost-mortem,
'f81':1 o mutuário prova de idade, meArt. 65 O valor do seguro a g3.1'a:'J.diante certádâo do registro civil ou
til" inicialmente, na Carteira, será documente equivalente, a critério da'
igual ao do empréstimo de Inserlção
Diretcrra da Caixa; transitõriamente,
na Caixa, calculando-se o respectivo
porém, poderá ser aceita a idade consprêmio pela tabela anexa, tornandotanta do Almanaque Militar.
se por base a mensalidade que o
Art . 68 Em principio, não será cxi-.
mutuário teria de pagar para o resgtda a inspeção de saàde para a adpectivo resgate no prazo regulamenmissão, na carteira: em casos espetar, considerando-se sempre, como
ciais, porém, essa exigência será feita
básico, o caso do empréstimo de financíamento comum. A inscrição do .jrela Diretoria da Caixa, sem prej llÍZO
do estabelecido neste Regulamento,
mutuário na 'Carteira será compulaócorrendo as resp-ectivas despesas por
ria e só transferível à sua viúva, cu
conta do interessado,
filhos, nos têrmos do' artigo 27.
§ 1°. Ocorrendo, posteriormente, aumento do empréstimo segurado,' será
retta.. na .Carteira, a alteração cõt-respondente, sendo de todo vedado o aumenta. de" seguro relativo à inscrição
de .mutuárío falecido. O cálculo dos
prêmios será sempre feito de' aoôrdo

Art. 69 O prazo do pagamento das
contribuições ou prêmios na Carteira
de Garantia, compreenderá dois períodos: o primeiro, a partir do mês
inicial de contribuição até a data do
reajustamento do seu empréstimo de
ccntemplação; o segundo, dessa data
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até completar a 156~ contribuição, a
que se refere o artigo 71.
Art. 70 No início do segundovperíoôo far-sa-á novo cálculo do prêmio ou dos prêmios a pagar durante
o 2°, prazo de contribuição do referido
seguro, reajustando-se ao valor real
do débito do mutuário. O reajustamento acima referido rar-se-á sempre

de acôrdo com a tabela anexa e tendo
eu, vista não só o débito real do mutuário, como também a natureza do
empréstimo a reajustar.
Art. 71 O número máximo das ccntribuições para a Carteira de Garantia será de 158 mensalidades, ainda
mesmo que, por qualquer circunstância, tenha sido' a inscrição feita no
2" período acima referido, caso em
que o período de carência, será de
4 anos.
Art. 72 As contribuições a que se
refere
artigo anterior deverão .ser
pagas mensalmente e incluidas, para
desconto em folha, na consignação feita' à Caixa.

°

§ 10. Quando .0 mutuário, por qualquer motivo, deixar de receber os seus
vencimentos pelo Ministério da' Guer1'3., ou estiver em serviço fora do, país,
poderá fazer os pagamentos dos prêmios devidos à Carteira, diretamente
ou por cheque nominativo, na Tesouraria da Caixa.
§ 2°. A inscrição do mutuário na
Carteira de Garantia será' cancelada,
sem prejuízo do estabelecido no artigo 83,. dêste Regulamento, se deixarem de ser pagas, sucessivamente,
6 (seis) mensalidades, sendo que a
omissão de qualquer das 36 ou 48 primeiras importa na interrupção da
contagem do período de carência. O
pagamento de mensalidades atrasadas
será acrescido dos juros de mora, de
0,5% ao mês.

ATt. 73 Se o falecimento do mutuário ocorrer antes de cumpridas as condíçõesestabelecidas no artigo 62, a
Carteira restituirá aos seus herdeiros
a importância dos prêmios pagos, salve no 'caso de transferência de inseri-

çâo, prevista no artigo 27 e que será

regulado 'como aí se preceitua.
Parágrafo único. Em nenhuma outra hipótese haverá restituição de prêmios, ressalvada a exceção do parágrafo único do artigo 74.
Art. 74 Se o mutuário contemplado
e com .o período 'de carência vencido
falecer antes de utilizar-se do valor
de seu empréstimo, a Carteira assumirá a mesma responsabilidade cennida no artigo 62, desde que os seus
herdeiros se habilitem legalmente nos
tê-mos dêste Regulamento e no prazo
de 10 (dez) meses, contados da data
da óbito. O prédio assim adquirido
será imediatamente transferido à 01ena propriedade dos aludidos herdeiros, mediante a lavratura da escritura
definitiva de COmpra e venda, salvo
se Se tratar de viúva ou filhos do mutJárJo falecido.
'
Parágrafo único. Será cancelado;
para todos os efeitos, o empréstimo
que não fôr utilizado no prazo acima
referido, cabendo aos herdeiros do mutuário a restituição dos prêmios pagos
à Carteira de Garantia e os seus depósitos na Caixa.
Art. 75 No caso do falecimento do
mutuário, e nas condições mencionadas no artigo 62, será o seu débito
transferido à responsabilidade da Carteira, que o irá amortízando mensalmente, à razão de 1/200 do valor garantido até integral pagamento.
Parágrafo único. Quando o mutuário falecer com o período de carência
vencido, embora aínda não contemplado, a sua viúva ou filhos, logo 'que
ferem contemplados de acôrdo com o
disposto no artigo 31, gozarão das
vantagens estabelecídaz no presente
artigo, mas sõmente na parte do seu
saldo devedor correspondente ao valor
do empréstimo segurado pelo falecido
'mutuário, cabendo aos herdeiros acima mencionados a responsabilidade
de amortizar, em ,200 meses, não só
a importância relativa à outra parte
do aludido saldo devedor, se houver,
como também as demais dividas deixadas pelo mutuário para com a Caixa e dentro dos prazos já convencío-
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nades, cancelando-se o pagamento das
cotas. e prêmios respectivos, logo' após
a referida contemplação.
Art. 76 As condições definitivas da
garantia a que se refere o artigo anterior serão claramente inscritas na
escritura de promessa de venda do
imóvel, a fim de evitar dúvidas ruturas, quanto à liquidação do sinistro.
Art. 77 Aos herdeiros do mutuário
falecido caberá o pagamento. de tôdas
as taxas, seguro de fogo e demais ônus
que incidirem sôbre .o imóvel que lhes
esteja destinado, visto que êsse pagamento não faz objeto das garantias
da Carteira.
Parágrafo único. Por ocasião da revisão prev-ista no artigo 70 dêete Regulamento e. a que se refere o artigo 69, in fine, e o que constitui o
reajustamento do seguro na Cartetea
de Garantia, será feito o .cálculo das
responsabilidades atribuídas à carteira, na conformidade do parágrafo
único do artigo 62. :Esse cálculo será
registrado no livro competente, na
Carteira de Garantia, e transcrito na
caderneta do mutuário, a que se refe
o artigo 84.
Art. 78 A renda da Carteira de Garantia será arrecadada conjuntamente
com a da Caixa -e escriturada em títúlo próprio. Tôdas as despesas concernentes ao funcionamento da Carteira de Garantia, correrão por conta
de sua receita geral .
§ 1°. A aplicação dos recursos da
Carteira far-se-á com' as Indtspensáveis garantias, empregando-se-os nas
operações da Caixa ou invertendo-os
em títulos, de preferência da dívida
pública federal.
§ 2° Os recursos da Carteira não
poderão ser empregados à taxa inferior d-e 6% de juro anual, salvo nas
operações com a Caixa, em que vencerão os juros de 4 1/2% a/a.
Art. 79 A Carteira de Garantia,
além das reservas técnicas, apuradas
anualmente, terá também reservo de
contingência, correspondente a ·10 %
daquelas, as quais poderão .ser reforçadas por uma reserva especial.
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Parágraf.o único. As reservas técnicas, calculadas atuarialmente, compreenderão os riscos em curso e os das
liquidações dos sinistros, nos têrmos
dêste Regulamento.
Art. 80 Apuradas as reservas a que
se refere o artigo precedente, os lucros
líquidos da Carteira terão a seguinte
aplícaçâo:
a) 50% para o fundo de bonificação
dcs mutuários da Carteira, que tenham terminado o pagamento de suas
contribuições;
b) 50% para a constituição da reserva especial, como refôrço das reservas técnicas da Carteira.

Art. 81 A direção superior da Carteira caberá tà Diretoria da Caixa,
que no exercício dessa atribuição será
assistida por um atuário de sua confiança. ~sse atuário terá o encargo
de organização dos registros necessários à apuração das reservas, taxas
de mortalidade, tabelas de prêmios e
todos os demais trabalhos técnicos
impostos pelo bom andamento dos negócios da Carteira de Garantia.
Art. 82 O mutuário inscrito na CaiX9", na vigência dos regulamentos anteriores e que tenha feito seguro de
vida em companhias particulares, poderá inscrever-se na Carteira de Garantia, mediante exame médico, a juiz~, da' Diretoria, respeitadas as condições estabelecidas neste Regulamento
para os mutuários em geral.
Art. 83 O mutuário que, por qualquer motivo, se retirar da' Caixa será
automàticamente excluído da Carteira
de Garantia, não lhe cabendo restatuição das contribuições já pagas.
Art. 84 O mutuário inscrito na Carteira de Garantia receberá uma caderneta, onde serão anotadas tôdas as
contrlbuicões recebidas e também
tôdas as ~ alterações relativas à respectiva inscrição.
Art. 85 A organização propriamente
técnica da Carteira será orientada
pelo respectivo atuário. A escrituração financeira e patrimonial será 01",-
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ganizada em correlaçâc com a da
Caixa.
Art. 86' Para a direção e execução
dcs serviços necessários ao seu funcionamento, a Carteira, além do chefe,
equiparado, em categoria, ao adjunto
da tesouraria, terá o seguinte quadro
de pessoal:
.
1 contabilista, referência 23.
1 contabilista, referência 18.
10. Ao Chefe da Carteira compete:
a) manter em dia a escrituração da Carteira de' acôrdo com as
normas adotadas pela Calxa ;
b) prestar aos mutuários tôdas
as informações necessárias as suas
inscrições;

c)

executar e fazer

executar

tôdas as ordens emanadas da Diretoria;
d) fornecer' ao atuário todos os
dados e informações, não só os
previstos na organização da escrituração, como os que, eventualmente, se tornarem necessários.
§ 2°. São atribuições dos funcionários as constantes dos §§3°. e 4°. do
artigo 44 dêste Regulamento.
Art. 87 As contribuições mensais,
referidas nos artigos 69 e 71, serão
calculadas de acôrdc com a tabela
anexa a êste Regulamento, ficando
estabelecido que, para efeito dêsse cálculo, a idade do mutuário será a que
ccrrespcnder ao aniversário mais próximo.
, Parágrafo único. As tabelas de prêmios poderão ser revistas de 5 em 5
anos.
CAPíTULO XI
FINANÇAS

E CONTABILIDADE E SUA DISTRIBUIÇÃO

LUCROS

Art. 88 O exercício e o ano financeiro coincidirão com o ano oivil.
Art, 89 No balanço financeiro
gurarâo as receitas arrecadadas e as
despesas pagas, bem como o' sa.ldo re~
pectívo; no balanço patrimonial será
mencionado o valor de todo o ativo
e passivo da Caixa, de modo - a ficar
ã-

bem conhecidos os direitos e obrigações no fim de cada mês e ano.
Art. 90 A contabilídâde obedecerá
ao sistema de escrituração por aartidas dobradas, com as adaptações peculiares ao regime especial da Caixa,
conforme modelos adotados, devendo
os lançamentos ser feitos por títulos
ou verbas, determinados pelo Conselho Administrativo.
§ 1°. Nenhuma fatura r-elativa a fcrnecímento de material ou execução de
serviço, poderá ser paga sem o, devido atestado do recebimento do material ou da execução do serviço.
§ 2°. Nenhum documento de receita
ou despesa poderá ser processado sem
o competente "Contere" do relato!' e
o "autorizo" do díretor-geral .
Art. 91 Os lucres da Caixa serão
distribuídos:
a) 5% para o Fundo de Pensão e
Assistência dos Funcionários da Caixa;
b) 5% para O' "Fundo de Industrialização da Seção Técnica", a critério
do Conselho Administrativo;
c) 90% para o "Fundo de Reserva".
§ 1° O "Fundo de Reserva" da Caíxa poderá ser aplicado em suprimentcs aos seus mutuários, em apólices
de dívida pública, de preferência federal, ou depositado em bancos Idôneos, a juizo do Conselho Administrativo.
§ 2°. Os demais fundos da Caixa,
isto é, os de Pensão e Assistência e o
de Industrialização, terão as aplicaÇÕC-5 constantes do presente Regulamento.
Art. 92. As consignações destinadas à Caixa, feitas pelos seus mutuârios e arrecadadas pelo Estabelecimento de Fundos da 1.a Região Militar, deverão ser entregues até o décimo quinto dia de cada mês.
Parágrafo único. Nas demais Regiões Mílitares, as consignações destinadas à Caixa, feitas pelos seus mutuários e arrecadadas pelos respectivos Esta belecimentos de Fundos Regtonals, deverão .ser remetidas, por
cheques, diretamente à referida Caixa,
até o 20.(, dia .do mês.
a~sim
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CAPíTULU 1U.l
'DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CAIXA -DIREITOS
E OBRIGAÇÕES DOS lV!UTUÂPJOS

Art. 93. Os direitos da Caixa são:
exigir dos mutuários a fiel observância dêste Regulamento;
b) assumir' a
administração dos
bens imóveis adquiridos com a sua assistência, e de sua propriedade, nos
casos de herança vaga e noutros previstos neste Regulamento e nos seus
contratos;
c) exercer assistência técnica e administrativa sõbre os negócios propostos pelos mutuários;
d) fixar remuneração e cobrá-Ia,
quando prestar serviços aos mutuários;
e) cobrar- judicialmente os débitos
que não forem saldados pelos meios
amigáveis e administrativos, mediante
ação sumária:
j) assumir, imediatamente, a administração do imóvel de sua propriedade, até liquidação da dívida,' de
acôrdo com o art. 806 do 'Código Civil,
quando, por qualquer motivo, .o mutuário, ou seus herdeiros. não puderem
mais atender pontualmente ao paga:",
menta das amortizações' devidas.
'
a)

Art. 94. São obrigações da Caixa:
a) pôr à disposição dos mutuários
os quantitativos correspondentes ao
valor das inscrições que lhes couberem nas épocas de distribuição, segundo os preceitos dêste. Regulamento;
b) suspender as consignações dos
mutuários, logo após a liquidação dos
compromissos por elas garantidos;
c) zelar pelos ínterêsses dos mutuários, evitando-lhes negócios prejudiciais.
Art. 95. São direitos dos mutuârios:
a) - partdcípàr dos serviços da Caixa,
depois de pagas as contribuições iniciais de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) à
Caixa e de Cr$ 30,00 <trinta cruzeiros) à Carteira de Garantia, a -titulo
de jóia:

001. de Leis -

VaI. VIII
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b) nabíütar-se ao quantitativo das
inscrições que pretenderem, satisfazendo não só o pagamento das mensalidades correspondentes aos seus
compromissos, bem como às demais
condições estabelecidas neste Regulamento;

. c) requerer a desistência de sua
inscrição, até 15 dias antes da próxima época de distribuição, levantando a importância dos seus depósitos.
logo após realizada essa .dístríbuíçâo;
d) modificar a sua' inscrição, de
acôrdo com o art. 11;
e) verificar a contagem dos seus
pontos e a dos mutuários' já contemplados;
f) requerer,' ao' diretor-geral, o gôzo
das vantagens estabelecidas' no presente Regulamento, quando 'facultaUvas, de acôrdo com as normas estabelecidas pela, Caixa;
.g) retirar parte dos .seus depósitos;
até 15 dias antes das distribuições a
que se refere o art. 12, desde que a
importância de suas entradas tenha
atingido a mais de 50 % do seu empréstimo de' inscrição, importância
esta que não poderá -ser reduzida a
um valor inferior ao limite acima referido, sujeitando-se, além disso, ao
cancelamento dos pontos corresoondentes à quantia retirada. O número
de pontos a' cancelar será dado pela
quarta proporcional .entre o número
total de pontos, a importância total
das entradas e a quantia retirada,
que deverá ser sempre um múltiplo
do valor da cota;
h) em cada período, P,g retiradas
parciais não poderão exceder o limite
de 10 % da Importância correspondente à distribuição anterior;
1) requerer o cancelamento de sua
contemplação GU a sua inscrição;
j) recorer ao Ministro da Guerra
das decisões da Diretoria ou do C. A.
da Caixa.
Parágrafo único. Nenhum mutuá-.
rio, em débito "com a Caixa, poderá
obter cancelamento de inscrição.
.Art . 96.Sáo deveres dos mutuários:
a) coricorrer com as suas cotas e
mensalidades antes e depois de en-

F. 29
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.tregues as chaves da casa' que lhes é
destinada;
b) autorizar, por meio de consignação. os descontos em fôlha de pagamento das importâncias correspondentes aos seus cOD;1promissos' para
com a Caixa e a Car teíra.:
c) observar estritamente o presente Regulamento;
d) sujeitar-se à. assístêncía técnica
e administrativa da. Caixa;
e) obrigar-se a receber a casa que
lhe é destinada' e cuja construção
Art. 97 . Será eliminado da Caixa,
por deliberação e ato -do Conselho Administrativo, o mutuário:
a) que for
excluído do Exército,
mantidas as garantias aos seus herdeiros" de acôrdo com a legislação em

vigor;
b) que.ipor qualquer meio. lesar ou

procurar 'lesar, a .oaíxa.;
c) que, voíuntãríamente- peca a sua
demissão da Caixa.
Art. 98. A soma das restituições,
conseqüentes das retiradas previstas
na alínea c do art. 95, em cada distribuição, não poderá exceder de 2Q %
da importância atribuída à distribuição anterior, caso em que se atenderá
as. desistências pela- ordem em que
tiverem sido apresentadas.
CAPíTULO XIII
PESSOAL DA Cf,IXA VENCIMENTOS E
VANTAGENS ESPECIAIS

Art. 99. Os funcionários da Caixa,
dentro do quadro previsto neste-Régulamento, serão nomeados pelo direter-geral e equiparados, para os efeitos de assistência social, aos bancários, em cujo Instituto deverão ser
inscritos.
§ 10. Os funcionários nomeados
exercerão os' seus cargos, a titulo precário, nos três primeiros meses de sua
nomeação. quefreará sem efeito desde
que os serventuários não se adaptem
às suas funções.
~ 2.° Os funcionários serão conservados nos seus cargos, enquanto bem
servirem, segundo as necessidades da

Caixa e observada a legtslaçâc em
vigor.
§ 3.° Os functonáríos da Caixa, constituindo um quadro único, serão dístríbuídcs pelos seus diversos serviços,
de acordo com os dispositivos do presente Regulamento, podendo ser transitoriamente movimentados de um
para outro, a crttérto do diretor-geral.
~ 4.° .o, funcionários que faltarem
ao. serviço, sem motivo justificado,
perderão os vencimentos relativos aos
dias em que não houverem comparecido ao trabalho.
§ 5.° As faltas acima referidas
poderãoser justificadas perante o -direter-geral e, no caso .de reincidência, ou de 'qualquer outra faltadis.,
cíplínar, os funcionários serão peseívcís das .seguintes punições:

só

repreensão' em' particular;
repreensão em boletim da Caixa;
c)sW:lpensão do serviço, com perda
de vencimentos;
d) demissão.
a)
b)

§ 6°. A<; férias só serão concedidas
no período compreendido entre 15 de
março e 30 de novembro de cada
ano, salvo o caso de exigências ou
conveniência do serviço da Caixa.

'Art. 100. Com o "Fundo de Pensão
e Assistência", de que trata a' alinea b do art.. 92, a Caixa poderá. a
juízo do Conselho Administrativo, não
só concorrer para contríbuíção do pecúlío dos seus funcionários nos Institutos 'de Aposentadorias e Pensões a
que estejam filiados, como também auxiliá-los, pecuníàriamente, em casos .
de hospitalização ou outros similares.
de acôrdo com o Regimento Interno
dos Funcionários.
§ 1°. Em suas ausências temperártas, não havendo disposições taxativas a respeito, os funcionários serão
SUbstituídos, dentro de uma mesma
seção, híeràrquícamente e por ordem
de antiguidade, de acôrdo com as
normas adotadas no Ministério da
Guerra.
§ 2°. Os funcionários da Caixa ficam subordinados ao "Regimento Interno", aprovado pelo Bxmo. Senhor Ministro da Guerra.
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Art. 101. Os runoíonértos da Caixa
terão os vencimentos mensais especificados no presente Regulamento,
correspondente às .referêncías constantes da escala padrão anexa.
§ 1°. Além dos vencimentos, os Iuncíonártos terão direito a salário-família, "de acôrdo com o regime que
vigorar para os servidores civis da
União.
§ 2°. Fica -abolido o regime de boruücacões adicionais por tempo de
serviço, mantidas, apenas, as que já
houverem sido concedidas.
§ 3.° .Os- tesoureíros-auxílíares, bem
como os despachantes que receberem.
adiantamentos da Caixa, ficam obrigados a prestar uma - fiança de fidelidade funcional,. no valor de Cr$
10.000,00 - em varor da Caixa.
§ 4°. Nenhum funcionário poderá
r€ceberqualquer quantia devida a
Caixa. Só a tesouraria pode, legalmente, dar quitação 'dos débitos contraídos na Caixa.
§ 5°. A juizo do Conselho Administrativo, a Caixa poderá conceder, no
fim do ano, aos seus funcionários _e
por conta do -"F'undo de Pensão e
Assistência dos Funcionários", uma
gratificação correspondente a um mês
de vencimentos. desde que os recursos da referida verba comportem a
aludida despesa.
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§ 4°. Todo o pessoal da Caixa fará
jus às férias anuais, de acôrdo com
2,8 disposições em vigor no Ministério
da Guerra, bem -como as relativas a
nôjo, gala e período trimestral da
gestante.

CAPITULO XlV
DISPOSIÇÔES ..GERAIS

Art. 103. A casa adquirida por íntertnédío 'de Caixa enquanto não estiver mtegralmente-paga- será considerada próprto nactonalpara todos OS
efeitos menos para o registro ou ínscriçãodo Domínio da União. Depota
de paga, será -transferida à plena propriedade do mutuàrto, mediante a iavraturada escrttura definitiva de"com:"
pra -e venda, pelo preço de aquísíção,
podendo s~r ínscríta como bem de remílía, se -o seu valor não exceder de
cem mil cruzeiros.
§ 11.1. Quando se tratar de encampa- .
çâo de hipoteca o imóvel rícaeá hípotecado à Caixa até liquidação do débito: quando será dada baixa da referida hipoteca.

§ 2° .: A viúva ou filhos do mutuário,
quando no gôzo do unóvel que lhe esteja ..destínauo e uma vez que o seu
empréstimo de inscrição esteja- sendo
amortizado pela Carteira de Garantia,
poderá, mediante requerimento diriArt. 102. Os diretores perceberão.
gido ao diretor-geral, solicitar o canmensalmente, a' titulo de representa- celamento de sua inscrição. Nesse caso.
cão, a quantia de Cr$ 1.200,00, cora juizo do C.A., a Caixa passará -3, esrendo o dispêndio pelo título "Des-' orítura definitiva de compra e venda
pesas Gerais".
do Imóvel, continuando a Carteira de
Garantia com a responsabilidade de
~ Iv. O assistente técnico, terá uma
amortizar, de acôrdo com as normas
gratirícação mensal de Cr$ 1.000,00,
regulamentares, o empréstimo de ínscorrendo o dispêndio pelo título "Deseriçao do interessado, correndo tôdas
pesas Gerais".
as despesas por conta dsête,
§ 2.° o adjunto técnico e o adjunto
da -Tesouraria-Secretaria, terão. menAtr. 104. Em qualquer Caso a receisalmente, unia gratificação de
ta do imóvel destinado ao mutuário
CrS 9_00,00" correndo os dispêndios pelo
garantirá as Suas dividas na Caixa e
tf~ulo "Despesas Gerais".
esta poderá, independentemente de eutortaeçâo. deduzir .ce .aludída receita a
;l- _3°. O asststente-fécníco.v.além-deimportância das dividas acima meneio..
gratificação constante no parágrafo
nadas.
~nterior,poderá ter uma bonificação
mensal -de Cr$ 200,00, por conta, do
§ jto. Na hipótese de impontualidade
de pagamento das. mensalidades cor..Serviço de Construções", desde -qTú~
respondente a empréstimos, ou quaisa sua receita comporte tal despesa.
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Art, 108. O mutuário poderá, medí-.
quer outros. compromíssos, contraídos
na oatxe. oorrerão sôbre êsaes' compro- _ante requerimento dirigido ao diretorgeral, solicitar o cancelamento do seu
mISSOS ou mensalidades vencidas, os
juros'de 0,5% ao -méa, independentecontrato consubstanciado na escritura
de promessa de venda .a- que se refere
mente de aviso ou de interpelação, deo artigo 40 e sob uma das duas modalíbitando-se aos mutuários as impordades seguinte:
.
tâncias dêsses .ônus que serão descontadoe dos seus depósitos.
a) mediante a liquidação imedia§ 2°. As exigências reclamadas pela
ta e integral do seu saldo devedor;
Adminístraçâo Pública' serão imediatab) - mediante a venda do imóvel,
mente cumpridas pela. catxe, correnque só poderá ser 'efetuada pela CaIdo por' conta dos mutuários as desxe.
pesas correspondentes ao orçamento
Quando o 'mutuário fôr casado, sob
respecttvo.
o regime de comunhão de' bens, o réArt. 105" Cada mutuário só pode.. ouertmento acima aludido deverá 'ser
rá ter um prédio, adquirido pela Caiassinado por ambos os cônjuges c' com
xa, não podendo.. em caso, algum,
as firmas devidamente -réconnecldas,
transformá-lo em .maís deiume resí .."
§ 1°. No· caso da modalidade, a. a.
dêncta,
Caixa transferirá oirnóvel . à plena
Parágrafo' único. A casa financiada
propriedade do mutuário -interessado,
pela Caixa, mediante prévia' vistoria,
mediante a lavratura da. respectiva
poderá garantir novo empréstimo pare
escritura definitiva de' compra e venda.
a sua remodelação ou. ampliação.
tão logo haja sido liquidado o seu devedor e demais compromissos para
Aet.. 106. As-viúvas ou .filhos de mutuãtlos falecidos que já tenham tomacom a Caixa.
do suprimentos suplementares ou de
§ 2°. No caso previsto na modaliemergência na Caixa, será permitido
dade b, a Caixa transferirá o imóvel
reajustarem os mesmos na base dos
à plena propriedade do mutuário, sal...
juros de 5% e 6%. a-a, previstos no
vo disposto no § 4.° ,in tine, mediante
artigo 21, in fine.
a lavratura da respectiva escritura definitiva de compra. Se, porém, o vaArt. 107. A Caixa de Construções de
lor da venda fôr superior ao da aquiCasas do. Ministério da Guerra goza,
em qualquer ponto do território nacio- sição, reverterá a favor da Caixa a
importância correspondente a 10 %
nal de tôuas as vantagensv-regalías
da quantia recebida a mais, ficando o
direitos e privilégios atribuídos à Farestante em favor' do -mutuárto..
zenda Nacional, ex-vi do artigo 1.° do
Decreto-íeí n.s 440, de 25-5-1938.
§ 3°.0. sinal recebido pela Caixa
como garantia e princípio .de paga§ 1°. Os imóveis de propriedade da
mento de qualquer transação, ficará
Caixa 'não estão sujeitos a multas, juros de mora. pagamento de impostos,
depositado na referida Caixa. c só
será aplicado quando da liquidação. fiinclusive adicionais, federais, estaduais
ou municipais, visto serem equiparanal da aludida transação .. Nas opedos aos "póprios nacionais".
rações de compra de imóveis, o sinal
recebido em dôbro, como conseqüên§ 2°. Os imóveis de propriedade
cia do 'arrependimento docvendedor,
da Caixa, constituindo bens da: Faserá integralmente incorporado ao' em- ,
zenda Nacional, assim como suas renpréstimo -de contemplação do unutuádas, são impenhoráveis e não. cstão surio.
jeitos a -quaísquer- arrestos ou seqüestros. de acôrdo com a legislação em
§ 4
O cancelamento sob a modavigor.
~
lidade b só -será concedido por mo§ 3". Aos imóveis de propriedade da
tivo de fôrça maior, 'mediante comCaixa, come Próprios Nacional, nã'J
provação perante o C.A., sendo 'que,
se aplica o Decrete-lei .n.? 6.016, de
tratando-se de motivo de saúde, a
22-11·1943.
comprovação, será feita por atestado
Q
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subscrito, de preferência, por. 3' 'médicas militares, e, neste' caso. se assim
desejar
mutuário, poderá ser-lhe
reservado o direito de adquirir um
outro imóvel por Intermédio da Caixa.
Nesta hipótese, a Caixa manterá, em
depósito, a importância do empréstimo de, inscrição do mutuário, entregando-lhe
excesso da transação, se
houver, ficando o mutuário na situação de contemplado e sujeito aos prazos e demais condições estabelecidas
no artigo 19.

°

°

§ 5°. Cada mutuário só poderá gozar uma única vez a faculdade de cancelar' o' seu contrato com direito a.
aquisição de. outro .ímóvel por intermédío da Caixa e, uma vez cancelado o dito contrato, é vedada qualquer amortização do seu saldo devedor,
salvá os decorrentes de sua consignação.
§ IP. O mutuário que, ao requerer
o cancelamento do seu' contrato, fôr
proprietário de outro imóvel; não poderá 'gozar dá faculdade de adquirir
outro prédio por intermédio da Caixa.

§ 7°. As viúvas ou filhos dos mutuários falecidos na vigência dos regulamentos anteriores ~ já' com o periodo de carência vencido ao tempo de
seu falecimento, quando contemplados
com empréstimos até Cr$ 50.000,00,
não estando ainda em gôzo da casa a
lhe ser destinada, poderão," mediante
requerimento dirigido ao diretor-geral,
solicitar o cancelamento de sua inscrição na Caixa. Neste caso, a juizo do
C.A., a Caixa entregar-lhes-á, mensalmente e durante 200 meses, a titulo
de pensão por mês vencido, as mensalidades que a Carteira- de Garantia
tiver de pagar à Caixa, como se a
aquisição do .imóvel tivesse sido rea..
lízada, não lhes cabendo ·direito à restituição dos seus depósitos, nem a dos
premias pagos à Carteira de Garantia.
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Art. 109 - Para acompanhar o movimento de suas contas, cada mutuário receberá. uma 'caderneta distribuída pela Caixa.
.
Art. 110 - Nenhum imóvel de propriedade da Caixa .poderá ser rec-onstruído, consertado ou reparado sem
prévia autorização da Caixa, que poderá se encarregar do respectivo pro'cesso, mediante a taxa de expediente
de crs 30,00, paga pelomutuátio interessado.
§ 10. 0- requerimento pedindo autorização para reconstrução, consertos
ou reparos referidos neste artigo, dirigido ao diretor-geral, deverá ser acom.panhadctde orçamento e mais' detalhes dos trabalhos a executar.
§ 2°. No caso -de caiação, pintura
e limpeza,' a taxa. de expediente será
apenas de crs 10,00.
§ 3°. As obras de reconstrução,
acréscimos, consertos ou reparos' que
atingirem um orçamento superior a
Cr$ 5.000,00, ficam sujeitas à fiscalização da Caixa e ao pagamento da
taxa de 1 % adiantadamente, na Te.souraría da Caixa.
Art. 111 - O Conselho Adnúrustrativo regulará os casos omissos dêste Regulamento, observando, no que
fôr compatfvel,as disposições do direito comum.
Art. 112 - Os mutuãrios que não
desejarem continuar na Caixa,- em
face das disposições do presente Regulamento, poderão pedir o cancelamento
de suas inscrições, dentro do prazo de .
120 dias, a contar. da data. de sua publicação, recebendo Integralmente ('IS
seus depósitos e entradas, feitos na Caixa, a titulo de cotas.
Art. 113 - O presente Regulamento
entrará em vigor- na data de sua publíoação e será revisto de ecôrdo com
a prática e exigências resultantes do
funcionamento da Caixa. - CanTObert Pereira da Costa.
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ANEXO 2
A)

TABELA PRICE, A QUE SE REFERE O ARTIGO 21 -

(POR CR$

I

TAXAS MENSAIS

1. 000,00)

TAXAS ANUAIS

,

1I

PRAZOS

(MESES)

I

,

I

I

I

0,55 %

I
i

I
I
I

0,65 %

i

I

~

I

5 %

6 %

8 %

I

I
12
24
36
48
60
72
84
96
120
200

...... , ' , ............. ' .... , .....
•

o

•••

,.,

•••••••••••••••••••••••••

o

••••••••••••••••••••

,

••••••••••.•

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

0.0

••••••

o

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

· ...... " ........................
· ................... .......•...
~

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

'

....

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

-

-

-

-

I

-

-

11.400
8.252,

I

-

I
I

I

85.607
43.871
29.971
23.034
18.870
16.104
14.133
12.659

I
I

30.421

.

I
I

23.485
19.332
16.572
14.608 '
13.141

-

12.023
8.947

86.066
44.320

I

86.985
45.223
31. 332
24.409
20.272
17.529

15.582
14.132

-

-

I

I

II

10, %

I

Ii

I

I

I

I

-

I
i

-

i
87.918
46.147
32.267
25.362
21.247
18.526
16.601
15.174

I
~

-

-

I

Observações: Para calcular a mensalidade relativa à amortização (capital e juros) de um empréstimo
qualquér, multiplica-se o valor do empréstimo pelo coeficiente tabular correspondente à taxa de juros e ao
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ANEXO 3
B)

OS ARTIGOS 65, 70 E 87 DÊSTE
'REGUL'AMENTO

.Carteira de Garantia

Prêmio mensal de Cr$ 1.000,00

de mensalidade segurada

Prêmio mensal

IDADE

TAtELA DE PRÊMIOS A QUE SE REFEREM

'

46
47
48

..
.1

'1

1

49.(
50
51

.
.

;;::::::::::::: :1
IDADE
21.
22
23
24
25
26
27
23
29
30
31.
32
33
.34
35

Prêmio mensal

:

.
.
.
.
.
.

1.
1

'1
.
.

,

1

'1

.

36

"I

37
.
33
.
,., .
39
40
'
41.
.
42 ....•............
43
.
44 '.."
45
[
0.0

•••

.

0,076
0,077.
0,078
0,078
0,079
0,080
0;031
,0,082
0,083
0,084

0,085
0,086
'0,088
0,090
0,092
0,094
0,096
0,099
0,102
0,105
0,109
0,114
0,119
0,124
0,130

"I'

54"
55
56

.
.

~~::::::: :::::::1
59
'.'
80.....

i
\

0,137
0,144
0,152
0,162
0,172
0,184
0,196
0,210
0,225
0,242
0,260
0,270
0,301
0,324
0,349

Observações: Para calcular o prêmio correspondente ao seguro de' um
empréstimo qualquer, multdplíca-se a
mensalidade da amortização respectiva pelo coeficiente tabular relativo
à idade do segurado.
Exemplo:- Calcular o prêmio de garantia para empréstimo da inscrição,
do valer de Cr$ 100.000,00, no Caso
do mutuário ter 34 anos:
1)

Cálculo da mens~lidade (tabela
A) aos juros de 0,55 % ao mês,
durante ,200 meses:
Mensalidade = 100,00 X 8,252

= 825,20.

2) -Cálculó do prêmio (tabela B):
Prêiniomensal :::: 825,20 X 0,090
74,268. '

=
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ANEXO 4
PAf4'\DIGMA

DE

CÁLCULOS

E

RESPECTIVAS "FÓRMpLAS'

(As notações estabelecidas num cesc são extensivas aos demais)
1) -

Cálculo correspondente ao reajustamento conseqüente do aumento
do empréstímo de Inscrtçâo (§ 2.° do' art. 11),:
1)

Reajustamento por cotas:
a)

Cálculo do valor total da cnrerença de cotas:
Fórmula:
(1)

S' = Q' X

d, sendo:

S'
valor total da diferença a' pagar;
Q'
número total de cotas;
V .- valor da cota primitiva;

b)

V'

válor da nova cota ';

d

V'-V.

Cálculo da totalidade dos juros:
Fórmula:
(2)

J

=

Nxd

sendo:
6000

valor dos juros a pagar;
número total de pontos.

J

N
c)

.Impcrtâncía total a pagar:

Fórmula:
(3)

2)

S =. S'

+

S

::-=

J, sendo:

valor total a pagar, para o reajustamento
por cotas.

Reajustamento por pontos:
a)

Cálculo do número de pontos remanescentes, em conseqüência do reajustamento por pontos:

Fórmula:
V

(4)

N' = N X -, sendo:

'"

N'

ao número de pontos correspondentes ao

novo, empréstimo de inscrição.
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Cálculo dos prêmios de seguro, correspondente ao empréstimo de
inscrição (art. 65):

Fórmula:
(5)

P

=

8.252

x

E, sendo:

E = valor do empréstimo de inscrição, a unidade

referida a 1.000 cruzeiros;
fi

C X p,

p = valor dado pela fórmula (5) e correspondente à mensalidade de amortização do

empréstimo de incriçâo, em 200 meses e
ao juro de 0,55% ao mês;
coeficiente tabular, dado pela tabela de prê-mios e correspondente à idade do mutuário;
mensalidade apagar, como prêmio de
seguro.

c
fi

III) -

Cálculo dos prêmios de seguros, determinados sõbre os saldos
devedores, no ato dos reajustamentos dos empréstimos de inscrição

<art.
1)

70):

Caso de reajustamento dos empréstimos comuns:
Fórmula:
(7)

p' = 8.252

x E', sendo:

E' = E -

D :::o:: valor do saldo devedor do empréstimo à reajustar; a unidade referida a
1.000 cruzeiros;

(8)

-m"> C X p'

D

-'

-::00

p'

m'
2)

valor da totalidade dos depósitos, na ocasião
do reajustamento, a unidade referida aLaDO
.
cruzeiros;
valor dado pela fórmula' (7) e correspondente à mensalidade de amortização do saldo
devedor, em- 200 meses e ao juro de 0,55%
ao mês;
mensalidade apagar, .como prêmio de
seguro.

Caso de reajustamento, dos empréstimos antecipados definitivos:
Fórmula:"
(9)

p"

8.947

x

E', sendo:

p" = valor dado pela fórmula (9) e correspondente à mensalidade de amortização do
saldo devedor, em 200 meses e aos juros
de 0,65% ao mês;
,
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(10) In" = c X p",

m" = mensalidade
seguro.
IV) -

a

pagar,

õomo

prêmíb

de

Cálculo do número de pontos a cancelar, no caso de retiradas de
depósitos (alínea fi do art. 95);
Fórmula:
R
(11) N"

= N

sendo:
D

=

N"
número de pontos a cancelar;
N'" = número de pontos remanescentes;
N'"

=

N -

R

D

N",

valor da importância retirada;
valor da importância total dos depósitos, no
momento da retirada.

vi ~ Cálculo da amortização e demais descontos que devem. figurar na
consignação a
Regulamento:

que se

1.0 do

refere o

art. 14 do

presente'

Exemplo- tipo:
Mutuário incrito aos 30 anos de idade, .contemplado com um
empréstimo de CrS 60.000,00 e tendo em depósito, na Caixa, a
importância de Cr$ 15 . 000,00.

A)

1.0 caso -c-Fínancíamento comum:

Financiamento comum, aos juros de 0,55 % ao mês e resgatável
no prazo de 200 meses, ou seja na razão de 8.252 por 1.000 cruzeiros
e por mês, incluindo-se a amortização do capital e respectivos juros
(alínea a do parágrafo único do art.. 13) .
Calculo da mensalidade:
Valor do empréstimo
Valor do depósito
Diferença .. ,
1)
2)
3)

o-s60.000,00

.

o-s 15.000,00

.

o-s 45. 000,00.
crs 371,30

Amortização, capital e juros: 45 X 8.252
Taxas munícípaís, federais e seguro de fogo.
Cota da Carteira de Garantia: 371,30 X 0,084.

o-s

Valor total da mensalidade ...

CI1l464,90.

c-s

62,4.0
31,20
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B)

2.° caso ~ Financiamento antecipado definitivo:

Financiamento antecipado definitivo, aos' juros .de 0,65'% ao
mês e resgatável no prazo de 200 meses, ou seja, na razão de 8.947
por 1.000 cruzeiros e por .mês, incluindo-se a amortização do capital
e respectivos juros (alínea b do parágrafo único do art. 13: La
modalidade) .
Calculo d.<.'\ mensalidade:
.

o-s 60.000,00

.

Cr$ 15.000,00

.

crs 45.000,00.

Amortização, capital e juros: 45 X 8.947 ...
Taxas municipais, federais e seguro de fogo.
Cota
, da Carteira de Garantia: 402,60 X 0,084

crs 402,60
ors 62,40

o-s

Valor total da mensalidade

ors 498,80.

Valor do empréatímo
Valor do depósito
Diferença
1)

2)
3)

,

,

,

.

33,30

C) 3.° caso ~ Financiamento antecipado traneítórlo:
Financiamento antecipado transitório, ao juro de 0,65% ao mês
e resgatável no prazo básico de 200 meses, ou seja, na razão de
Cr$8.947 por 1.000 cruzeiros e por mês, incluindo-se a amortização
do capital e respectivos jUl'OS (alínea b do parágrafo único do art. 13:
2.a modalidade).

1)

2)
3)
4)

Calculo da mensalidade:
Amortização, capital e juros: 60 X 8.947 ...
Táxas municipais, Iederade e.seguro.de fogo.
Cota da Carteira de 'Garantda.: 495,10 X 0,084
Cota mensal (depósito) . ~
.
Valor total da men~alidade

Obeservações:
a) Nos 1.0 e 2.° casos, a parcela 1
será paga durante 200 -meses e a de
0.°. 3 o será até a 156." prestação, in-'
cluíndo-se as que já tiverem sidopa...
gas antes do reajustamento a. que se
refere o art. 69.

No 3.0 caso, a mensalidade calculada
será paga até' a época de reversão
do empréstimo de fínancíamento antecipado transitório para o fínanclamento comum, fazendo-se o reajustamento
de acõrdo com o cálculo do 1.° caso
(A) e levando-se, a conta do depósito,
o valor do capital amortizado durante
o periodo 'correspondente ao empréstimo de financiamento antecipado
transitório. '

.

o-s536,80
crs

62,40
41,60
crs 60,00

crs

.Cr$ 700,00.

b) Quando o mutuário falecer. já
contemplado e depois de decorrido o
prazo de carência na Carteira de Garantia (artigos 63 e 71), as parcelas
de 1 a 3 serão canceladas. fic'an(lo
os seus herdeiros no uso e gôzo do
imóvel, mediante-apenas, o pagamento
da parcela n.o 2, até completar-se o
prazo de. 200 meses, estabelecido no
presente Regulamento.

c) No caso do óbito se verificar antes do mutuário ter sido contemplado,
mas, depois de decorrido o período de
carência, .'desde que seja satisfeito I)
disposto no artigo 8.0 § 1.0. a sua viúva, ou filhos, depois de contemplados, receberão o imóvel nas condições
expostas no item anterior, pagando,
apenas, as taxas municipais, tederafs
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e seguro contra fogo, constante da
parcela. n.? 2.
d) No caso do financiamento antecipado transitório (3.° caso), o mutuário continua a concorrer às contemplações dos empréstimos comuns, mediante a contagem de pontos, razão
pela qual, além de continuar a descontar a cota mensal de que trata a
alíneab' do artigo 8.°, a respectiva
amortização é calculada sôbre o total
do empréstimo e não, sôbre o seu saldo
devedor, como tios demais casos, por isso que as' suas entradas continuam em
. depósito para a apuração de pontos.
ANEXO -
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SINOPSE DAS VANTAGENS OFERECIDAS PELA
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ceberãc a totalidade de seus depósitos, na Caixa, e dos, prêmios pagos à
Carteira de Garantia, salvo se se, tratar de viúvas ou filhos, caso em que
a sua inscrição pcderv-Ihes-â ser transferida, mediante requerimento da interessada, apresentando dentro do prazo de 180 dias. a contar do data do
óbito (artigos 27, 28, 30 e 7-3). Feita
a transferência, nas condições do artigo 27, a viúva ou filhos do mutuárío
falecido será, automàtlcamente, contemplada na primeira dístríbuíçãõ que
se realizar, após a referida transferêncta.idesde que tenha,' há mais de
12 meses, o depósito de 10 % acima.
aludido (art. 31); se não -o . tiver.
será .contemplada tão .lOgo complete
o aludido prazo, referente ao depó ...
sito de 10 %.

6) Se o mutuário, ao felecer, não estiver ainda contemplado e já tenha
proporciona aos seus mutuários
vencido, na Carteira de Garantia. o
empréstimos de contemplação, no vaperíodo de carência atinente, a sua ví-.
lor de 20 a 50.vezes os seus vencimenúva ou filhos receberão a casa que
tos mensais, para aquisição do prédio
lhe fôr destinada, sem ônus algum.
destinado à residência de suas famílias. - asses empréstimos, também poreferente à amortização do respectivo'
empréstimo, o que correrá pela respondem ser aplicadósna encampaçâo de
hipotecas que, por ventura, .onerem sabilidade da Carteira de Garantia e
o prédio de propriedade do mutuário,
por. conta do seguro correspondente
(artigo 75). -Neste caso, caber-lhe-á,
transferindo-as à- Caixa, em melhores condições de juros e de prazo
apenas, a responsabilidade do paga, menta das taxas federais e municipais
(artigos 2.° e 7.°) .
e outros ônus que gravem o imóvel
2) Os empréstimos de contemplaçâc
que lhe fôr destinado (art. 77).
são garantidos, obrlgatõríamente, na
Carteira de Garantia, .medíante segu7)' No caso em que o mutUário faros feitos em favor de suas famíltas
leeer ainda não contemplado e sem
(artigo 6I).
o período de carência vencido, 'a sua.
3) Quando contemplado, o mutuário,
viúva ou filhos assumirão a, responsadisporá do montante do seu emprésbilidade de todos os-pagamentos, quer
tímo de contemplação, íncluíndo-se,
os referentes a amortização do emneste cômputo, a totalidade de seus
préstimo concedido,' quer os pertdnendepósitos (artigo 13).
tesàs taxas federais e municipais é
outros ônus (§ único do art. 75. e 77).
4) Os empréstimos de contemplação
são co'ncedidosaos juros de 0,55 '%
8) Quando o mutuário falecer dee 0,65 % ao mês, conforme o caso, e
pois de contemplado, os seus herdeiros
amortizáveis durante o prazo: de 200
assumirão a responsabilidade de tomeses, salvo o caso do mutuário ser dos os seus compromissos para com a
maior de 60 anos na data de sua insCaixa, salvo se o óbito se verificar decrição, hipótese em que a amortização
pois de vencido o respectivo período
se fará em 120 meses (Parágrafo únide carência, caso em que a amcrtlco do artigo 13).
zaçâ do empréstimo de contemplação
5) Se -o mutuário falecer antes de
ficará a cargo da Carteira de Garanser contemplado, os seus herdeiros retia, cabendo aos herdetros.. apenas, o
1)
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pagamento das taxas federais, munieípats e outros ônus que. incidirem sôbre o Imôvel. (art. 75).
9) Se os herdeiros do mutuário falecido e já no gôzo do imóvel não puderem, ou não quiserem, assumir as
responsabilidades que lhes caibam nas
condições acima especificadas, a Caixa se imitirá na posse do imóvel, que
lhes fôrdestinado, entregando-o,' em
seguida a quem, de. direito- (§ 1.° do
artigo 26).
10) O imóvel adquirido por intermédio da Caixa, enquanto .não estiver
Integralmente pago, é de. propriedade
da Caixa e, corno tal, está isento de
todos os ímpõstos, sendo entregue ao
mutuârto a que se destina, mediante
lima escritura de promessa de venda,
teíta ao referido mutuário, que o ocupará em nome' da Caixa (artigas40,
103 e 107). Depois de pago. o imóvel
será transferido à plena propriedade
do mutuârío, mediante uma escritura
definitiva de compra e venda, e inscrita, facultativamente, sob a cláusula
de "bem de famflía", desde, que o
seu valor aquisitivo não seja maior de

eis 100.000,00 (art. 40).
n - Tratando-se de encampaçâo de

hipoteca, o imóvel ficará hipotecado à
Caixa até a liquidação do débito hipotecário, quando será dada baixa da
respectiva escritura de hipoteca (§ 1.0
do art. 103).
12 -.Além dos empréstimos de contemplação, a Caixa proporciona aos
seus mutuários suprimentos suplementares, aos juros de 8 § aja e amortizáveis no prazo máximo 'de 8 anos e
suprimentos de emergência, aos juros
de 10 % a/a e amortizáveis, no prazo
máximo de 4 anos. Os suprímentos suplementares, no valor máximo de 25 %
do empréstimo de contemplação, é
concedido uma só vez, por ocasião .da
contemplação, e aplicável somente na
melhoria do imóvel a adquirir; os de
emergência, concedidos "em" qualquer
ocasião, serâotentregues ao mutuário
interessado, por isso que se destinam a
ocorrer às 'necessidades de caráter especial. Tratando-se de viúvas ou fi-'
lhos' de mutuários falecidos, os juros

EXECUTIVO

acima referidos, reduzem-se, respecuvamente, a 5 % e 6 %' asa (art , 21).
13 - Para o fim especial .de contagem de pontos, a Caixa concede suprimentos no valor máximo de 20 %
do empréstimo de inscrição, aos juros
de 6 % a/a, mediante o pagamento
somente dos' juros e resgatáveis, por
encontro de contas, quando da contemplação do interessado (art. 21,
.S 3.°).
14 - Os suprimentos concedidos pela

Caixa serão pagos mediante amortizações calculadas pela tabela Príce
(a-rt.,~4, e § 5.° do art. 21).
15 - Quando, por motivo imperioso
ou justificado, o mutuário não puder
habitar o prédio que lhe está destdnado.oa.Oaíxa-poderá se encarregar de
alugá-lo, .fazendo a respectiva administração mediante a taxa de 3 %.
16 - A Caixa também se incumbe
de remeter ao mutuário, quando servindo fora do Distrito Federal, pelo
Correio ou em cheque bancário, o
saldo do aluguel respectivo.
17 - Os pequenos reparos, ou obras.
necessários ao préôto.. desde que, não
superiores a crs 5.0.00,00, são isentos
da taxa de fiscalização (art. 110,

* 3.°)".

18 ~ A inscrição, na Caixa, faz-se
mediante o pagamento de uma jóia
de Cr$ 100,00 e de uma cota mensal
igual a- 0,1 % do valor do empréstimo,
mensalidade essa paga até o recebimento da chave do 'prédio que Iôr
destinado ao mutuário; a inscrição, na
Carteira de Garantia, importa. no pagamento de uma jóia de ors 30,00 e
em mensalidades correspondentes aos
prêmios de seguro de empréstimos, durante 156', meses, e calculadas de
acôrdo com tabelas que, em média, são
cêrca de 1/3 das comumente adotadas
nas companhias de seguros _(arts. 8.°,
65e 66).
19 - Nenhum mutuário poderá ser
contemplado sem ter, em depósito na
Caixa- e, há -mais de -12 'meses, a importância integral de 10 % do valor
do seu empréstimo (~ 1.0 do art .. 8.°).
20 ~ Aos seus mutuários, ,(I, Caixa
presta assistência técnica, jurídica- e
administrativa em tudo que se referir
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Referência

Salário
mensal

aoe imóveis que lhes estiverem des-

tinados.
21 - Os imóveis destinados aos mutuários, uma vez satisfeitas as exigências regulamentares, serão Iívremente escolhidos pelos Interessados e
pcderâo.jser adquiridos ou construidos
em qualquer ponto do território nacional,
Conclusão - Do exposto acima, 'verifica-se que qualquer oficial do Exército, ou funcionário civil 'do Ministêrio
da Guerra', Inscrevendo-se na Caixa
de Construções de Casas do Ministério
da Guerra, poderá obter, em vida,'a
casa -de residência de sua famflia,e,
por sua morte, poderá garantir à .sec
viúva" ou filhos, a posse ímeõuüa da
casa residencial, sem respon~abilidade
de -anwmzaç6es do empréstimo de

contemplação. _ ínteçmnao-se, assim,
c"om - o meio -s6ldo e montepio, uma
-oammiosc .sítuacóo econômica· para
éeeee seus herdeiros.
ANEXO 6
ESCALA -

Referência

PADRÃO DE SALÁRIOS

salário
mensal
Cr$

1
2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00
1.000,00
1.050,00
1.100,00
1.150,00
1.200,00

Cr$
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
1.500,00
1.550,00
1.600,00
1,650,00
1. 700,00
1. 750,00
1.800,00
1.850,00
1.900,00
1. 95a,00
2,000,00
2.1O~,00

42
43
44
45
46
47
43
49
50
51
52
53
54

. · · · · · . - . · · •••• ·1•••

2.2oo jOO
2.300,00
2.400,00
2.500,00
2.600,00
2.700,00
2.800,00
2.900,00
3.000,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.400,00
3.500,00

DECRETO N.o 20.176 DE 12 DE.
DEZEMBRO DE 1941i

Faz pública a aplicaçéo aos territórios britânicos de Nemknmaíana,
Basutoksnâ, BechuanaZand e SwaziZand da Convenção.' sanitária internacional ·para a navegação, aérea;
firmada na Haia, a 12 de abril de
1933

O Presidente da .República faz pública a aplicação aos territórios brftânicos de Newfoundland, Baautoland.
Bechuanaland e Swazãland, por parte
de Sua Majestade o Rei . da GrãBretanha, da Irlanda e dos Domíníoa
de Além-mar, Imperador das 'índias,
da Oonvençâo sanitária, internacional
para a NavegaçáO aérea, firmada na
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de

Haia, a 12 de abril
19-33, devendo
tal aplicação ter validade cento e vinte dias após a data do .depósíto da
proclamação nos arquivos do -Govêr-

no dos Países-Baixos conforme' comunicação feita
êste Ministério pela
Legação dos' Países-Baixos, por nota
de 17 de novembro últímo.vcuja cópia
acompanha o presente Decreto ~
Rio de .Ianeíeo, 12 de dezembro de

a

1945, 124.o'da Independência e 57.0 da
República.
JosÉ LINHARES.

P. Leão Velloso.

N,O 334.109 -

Em 17 de novembro

de 194,.
senhor Ministro de Estado:
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência. que em
10 "de setembro de 1945, ficou guardado nos arquivos dos Govêrnos dos Países-Baixos uma promulgação de Sua
Majestade o Rei da Grã-Bretanha,
Irlanda e Domínios Britânicos d'UI·
tramar, Imperador.' da índia, abrangendo a declaração da aplicação .do
tratado sanitário Internacional,' concluído em 12 de abril' de 1933, em
Haia, para o tráfego aéreo nas' seguintes partes do território Britânico:
Newfoundland, Basutoland, Bechuanaland e Swaziland.
De acôrdc 'com o parágrafo .2.° do
artigo 65 do precitado convênio, o
mesmo, entrará' em vigor nos territórios mencionados na promulgação
acima referida, no 120.° dia depois
da data em que se, efetuou a deposição. daquela proclamação nos arquivos
dos Govêrnos dos Países-Baixos.

Valho-me do ensejo, :Senhor Mínístro de Estado, para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha
mais alta consideração. - B. ]{leijn
Molekernp.
A Sua Excelência' o 'Senhor Embai:'"
xador Pedro Leão' Venoso - Ministro
de Estado das Relações Exteriores,
Rio de Janeiro.

DEJCRETO N.· 20.177 - DE 12 DE
DEZEMBRO DE 1945
Altera, sem ' aumento de despesa, as
Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar, de Bxtroanunerérío-men-:
salista do Serviço Nacional de Malária, do Ministério da Educaçáo e
Saúde

O Presidente da Repúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da' constítutcão, .deereta:

Art.

1.0

Ficam alteradas, conforme

a relação anexa, as Tabelas Numé-

ricas, Ordinária e Suplementar, de
Extranumerário-mensalista do Serviço
Nacional de Malária, do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério
da 'Educação e Saúde,
Parágrafo único. A função de cartógrafo transformada em amanuense
e incluída na Tabela Suplementar
contdunará preenchida por José Martas Coutinho.
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação,
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e. 57.° da
República.
JosÉ LINEARES.

Raul Leitão ria Cunha.

lY.ÍINISTÉRIODA EDUCAÇAO ]j] SAÚDE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE,,- SERVIÇO Nl,crONIIL DE MALÁnI.1l;

Tabela Numérica Ortiituiria

c

c

1
I

Número

"

I

SIT UAÇÃO ATUAL

c
Ü

de

I

funções

i

eéneo funcfanais

~

Cartóçra, (o

I
....... I

1
1

I

Tabela

I

I

I

Número

r Referência!

I

I

,-

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
de
funções

1

XIX

I

I Ordinária
I
I
I

1
1

I

I

( Referência

II

,I

:

I

I

I

1

i

Séries funcionais

II

I..... c.~r.tógrafo

. . ..

I

I

XIX

I

Tabela

~

'"

I

s

1

~

I

~

~
~

Tabela Numérica Sualemenun
Cartógrafo

1

1

I ...... ·· ........

1

I
I

•

I
I

XIX

Cj

1

19
0'

co

1

25

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

1

I

I

Ordinàrla

1

I - - - - 1I - - - - I

I Amsmuense-auxíiuir I

5

I

XV
XIV
XIII

I

! Ordí nnrla
i Ordínúrra
r

I

Ordtnaria

~ __ I~__

I

1

II

c

c

Amanuense

XIX

I

I
I
I

I

"8
Suplem.

I
I~--'I'----

5
Amanuense-auxiliar
1 I Amanuense-auxiliar
19 I Amanuense-auxilíar

25

II

I

I

XV
XIV
XIII

1
I

Suplem.

I Suprem.
Suprem.

~'--I---'-------

:\';

co

P.TOS DO PODER

466

DECRETONP 20.178 - DE 12 DE
DEZEM:BRO DE 1945

Altera o Decreto n;o 8.673, de 3 de
fevereiro' de 1942 e dá outras providências:

o Presidente da República, .usando
da atribuição que lhe, confere o artigo 741etra a da Constituição, resolve:
Art. 1.0 O .inciso III do art. 15 do
Decreto 11.° 8.6"/3, de 3 de' fevereiro

de 1942, que aprova, o Regulamento
do oueõro dos Cursos de Ensino Industrial, passará. a ter a, seguinte re,,:,
dação:
"UI - Seção de Indústria de
Construção;
3 - Curso de, Edificações
4 - Cursos de Pontes e Estradas
5 - Curso de Agrfmensura .."

Parágrafo único. Conseqüente ~
essa mcdlífcaçâo, ficará alterada a
.numeraçâo dos cursos que a estes se
seguem. '
Art. 2.° O curso de Agrimensura
abrangerá o ensino das seguintes desciplinas de cultura tecníca ."
1) Técnologta ,

2
3,))
4)
.5)
6)
7)
8)

Desenho técnico.
Complementos de matemática.
Cartografia.
Legislação de terra.
Topografia e noções de. geodésia..
Astronomia de campo.
Hidrologia do sole.
§ 1.0 O candidato à matrícula no
curso de Agrimensura deverá ter concluído os estudos do 1.0 ciclo 'do ensino
seeundárío ou qualquer dos curso industriais e ser aprovado em exames
vestibulares.
§ 2.° Ao aluno que concluir o curso
de -que -trata êste artigo, conferir-se-à
o diploma de técnico em agrimensura.
Art. 3.° rete decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, reTogadas as dísposíçôesem contrário.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de
1945, 124..c da Independência e 57.0 da
República.
JoSÉ LINHARE.'S.

Raul Leitiio da Cunha.'

EXECU'ITVO

DECRETO N.O 20.179, DE 12 DE
üEZEMBRO DE 1945
Dá nova redação às alíneas b, c e d
do àrtigo 1.0 e modifica o -final da
alínea c do artutc 2.° do decreto número 16.368, de 16 de açõsto de

1944.

o Presidente da' República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, decreta:
'
Art. 1.0 - As alíneas b, c e d do artigo 1.0 do decreto n.016.368, de 16
de agôsto de 1944, passam a vigorar
com a seguinte redação:
.
Art. 1.°
a) -

..•

a de "Serviços Relevantes",
aos militares das Marinhas de Guerra Nacional e Aliados, da ativa, da reserva ou reformados. que tenham prestado relevantes serviços .ao Brasil ou
tido conduta excepcional em operações de guerra, e aos que tiverem feito' 300 ou mais dias de mar em campanha;
c) - a de "Serviços de Guerra",
com ou Sem estrelas' sôbre a barrete,
aos militares das Marinhas de Guerra Nacional e Aliadas, da ativa, da reserva oU reformados e aos Oficiais e
tripulantes dos navios mercantes nacionais e aliados, que tenham prestado valiosos serviços de guera, quer a. bordo dos ~avios, quer em 'comissões
em terra.
O número de estrelas, .na medalha
"Serviços de Guerra", índicaráe
I . .:. . - três (3) estrelas - tempo
campanha em operações ativas de
guerra, navegando em mar alto .em
operações de escolta; combóio ou patrulha oceânica, como comandante de
fôrça ou navio. 'por mais de um (1)
ano e, nos demais casos, por mais de
dois (2) anos;
II - duas (2) estrelas - tempo de
campanha em operações do item I, por
mais de seis (6) meses; ou em efetivo
serviço de guerra, na' vigilância e defesa de portos, embarcado, na instrução .e treinamento de tática anti-subb)

-

de
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marjna, OU servindo em ilhas oceánióas. por mais de um (1) ano;
III - uma O) estrela - ' tempo de
campanha em efetivo serviço de .guerra, embarcado, ou servindo em ilhas,
oceânicas, por mais de três (3) meses, no Gabinete do Ministro,no Estado Maior da Armada, nos Comandos
Navais de estados marítimos, no preparo e execução do serviço de barragem -de portos. e nos serviços redia eletrico, nos Arsenais, Bases Navais e Diretoria do Armamento, por mais de
seis (6) meses.
à) Sem, estrelas a todo o .pesscal
da Armada, em serviço ativo durante
a guerra, por mais de seis (6) meses.
Art. 2° - A parte final da alínea
e do' artigo 2.°, do referido decreto,
passa a vigorar com a seguinte redação:
.
a)
b)
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tdgo -74, letra "a", da Constituição, e

nos têrmos do árt.; 7.° do Decreto-lei
n.c 3.941, de 16 de dezembro de 1941,
decreta:
Art. LO Fica aprovado o Regimento
do Serviço Atuarial (S.At.) do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,que a êste acompanha, assinado pelo Ministro do Trabalho, Indústrãa e Comércio.
Art. 2.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em COntrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.

.ross

LINHi\RES

R. Carneiro de Mendonça

ANTEPROJETO DE REGIMENTO
DO SERVIÇO ATUARIAL
CAPITULO I

c)

Fita: de 35 mm de largura, em seda
charnalotada, de azul-marinho, com
inna faixa central em cinza-azul-pérola de 8 mm ,de largura, assim como
Os dois, frisos laterais junto às orlas
(da mesma cor da fita), de 1 mm de
largura, tendo sobrepostas à fita, na
altura da barrete, ria fita da medalha,
ou sôbre a barrete, estrelas de prata,
com cinco (5) pontas, e 6mm de diâmetro, convexa, em número de. O .a 3..
Art. 3.(1 - ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as 'disposições em contrário.
Rio de Janeiro em 12 de dezembro
de 1945. - 124.° da Independência. e
57.° da República.
'
JosÉ LINHi\RES.

Jorge Dodsworth Martins.

DECRETO N.' 20.180 - DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1945
AproVa o Regimento do Serviço Atuarial (S.At.) do Ministério do Trabalho.. Indústria e Comércio.
O. Presidente da República, usando
da atribuição qUE: lhe confere o ar-

DA FINALIDADE

Art. 1.0 O serviço Atuarial '<S.At. r,
criado pelo Decreto-lei n.c 3.941, de
16 de setembro de 1941, é órgão integrante do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, subordinado diretamentaao respectivo Ministro de Estado, e tem por fim:
a) orientar, sob o aspecto técnicoatuarial" as operações de seguro e capitalização;
,
b) estabelecer as normas
técnicas
que devem reger as atividades e operações de previdência em que intervenha a técnica atuarial;
c) superintender, do ponto de vista
técnico, a -execução dessas normas;
d) orientar os órgãos atuariais das
instituições autárquicas ou paraestatais;
e) fixar o coeficiente das aposentadorias, pensões e outros benefícios, \
bem como as taxas de contríbuíção e
de' juros, a vigorarem nas instituições
de previdência social;
"
f) promover estudos de caráter geralou específico,necessários ao estabelecimento .de 'bases e previsões econômicas, financeiras e demográficas;
g) estabelecer I os critérios necessários para a classificação das lesões re-
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suttantes de acidentes do trabalho e
doenças profissionais; classificar. as
que. não se enquadrarem nas tabelas
oficiais ou nos. critérios estabelecidos,
e fornecer o índice profissional das
atividades que não constarem dessas
tabelas;
h) servir de órgão consultivo do
pader público, em matéria técnicoatuarial;
. i) promover o desenvolvimento da
técnica atuarial, no país, mantendo,
para êsse fim, biblioteca especializada
e divulgando, por meio da "Revista
Brasileira de Atuária", órgão do Serviço Atuarial, estudos e trabalhos, técDicas de nacionais ou estrangeiros;
j) manter relações e intercâmbio
com as repartições e instituições de
estatística e atuária, nacionais e estrangeiras.
CAP~TULO

II

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.° O S. At., cuja ação se
estende a todo o país, será dirigido
por um' diretor, nomeado, em comíssão, pelo Presidente da República e
compor-se-á de:
a) Seção de Seguros .socíata.csc.s.j :
b) Seção de Acidentes do Trabalho (Se.A.);
c) .Seçâo

pitalização
d~ Seção

de Seguros Privados e Caesc. C.);
de Pesquisas Atuariaís

(Se.P.) .

Parágrafo umco. Cada Seção terá
um chefe, designado pelo diretor,
dentre os "atuários do Quadro Permanente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:
Art. ,3.0 O S..At. terá, ainda, os seguintes órgãos de deliberação coletiva:
.aJ· Conselho Atuarial ec.A:);
b). Comissão Permanente de Tarífas (C.P.T.).
§ '1.0 O Conselho Atuarial, constituído dos atuáríós .em exercício no
S.At., dos atuários' chefes dos Serviços Atuariais dos Institutos de Aposentadoria e Pensões e do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado' e do' atuário' repre-

sentante do Instituto. de Resseguros
do Brasil, 'será presidido pelo diretor
do S.At.
§ 2.° A Comissão

Permanente de
Tarifas será presidida pelo diretor do
S.At. e dividida em duas Câmaras: a
t.e, sob a presidência do chefe da Se.
A., para tratar das questões relacíonadas com
seguró de acidentes do
trabalho, e a 2.a sob a presidência do
chefe da Sc.C., para tratar dos assuntos relativos aos outros ramos dos
seguros privados.
§ 3.° A 1.a Câmara será constituída
de:
2 atuários da Sc.A., sendo um 'o
seu chefe;
1 representante de cada instituição
de previdência social ou 'sociedade que
opere no ramo de seguro de acidentes
do' trabalho;
1 representante do Instituto de Résseguros do Brasil.
§ 4.° A 2.a Câmara será constituída
ó

de:
2 atuários da Sc.C., sendo um e
seu chefe;
1 representante de cada sociedade
que opere' nos' outros ramos de seguros privados;
1 representante do Instituto de Reaseguros do Brasil.
5.° Sempre que houver e tratar
assunto de alta relevância e de ínterêsse geral, o presidente da C-.P".T.
poderá Convocar sessão das Câmaras
reunidas.
.
§ 6.° O regimento interno das oameras- será por elas elaborado e subdo
metido à aprovação do diretor
ê

S.At.

Art. 4.° Das decisões das Câmaras
haverá recurso, com cretto suspensivo, para o dir'etor do S.At.
Art. 5.° O diretor do S.At. terá um
secretário, por êle designado dentre os
funcionários do' Ministério do TrabaIho, Indústria e Comércio, e sob CUja
chefia ficará a turma administrativa
(T.A.) :

Art. 6.° A Seção de Pesquisas terá
uma turma de mecanização ) T .M. ) ,
diretamente subordinada ao chefe da
Seção.
Art. 7.° O diretor do S.At. deverá
ser escolhido dentre os atuários do
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Quadro Permanente do Ministério, do
Trabalho, Indústria e Comércio, contando pelo' menos três anos de exercicio na respectiva carreira.
CAPíTULO

nr

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Art. 8.° A Se.S. compete:
realizar os estudos atuais referentes ,à5 instituições de previdência
social, levantar os balanços atuariais
das que não disponham de serviço
atuarial próprio e verificar os das que
o tenham;
b) elaborar, em colaboração com a
Se.P. e o Departamento de Prevídência Social do Conselho Nacional do
'I'rabalho, as instruções para a obtenção dos dados que deverão ser .fornecidos por essas instituições ao S.At.
e para a realização dos censos que se
fizerem mister aos estudos atue.rtars;
c) organizar, em colaboração com a
Se. P., as" normas técnicas a- serem
obedecidas no levantamento dos balanços, atuariais das citadas instituições;
d) .realízar diligências, verificações 'e
exames técnicos que se tornarem necessários aos serviços da Sc. S.';
e) emitir parecernqs processos refrentes ao seguro social e informar os
papéís que lhe forem encaminhados
pelo Diretor ou em virtude de instru ~
çôes dêste ~ .
f) cooperar com os outros órgãos do
S. At. no estudo das questões técnícas
'de ordem geral-,
a)

Art. 9.° A Se. A., compete:
a) examinar, sob o aspecto técnico,
os balanços e processos das instituições
e sociedades que operem em seguros de
acidentes do trabalhe e emitir parecer
sôbre os mesmos;
b)promover, em colaboração com a
Sc . P. e com os órgãos fiscalizadores,
a padronização dos aludidos balanços
e a fixação das normas, coeficientes e
tabelas necessárias à sua execução;
c) efetua-r, em colaboração com a
Se. P. e com aquêles órgãos, os estudos e trabalhos necessários para o
aoertetçoamento e amplíaçâo das tabelas emprega-das para o cálculo das in-

469

demzaçôes devidas por Incapacidade
permanente;
d) estudar os planos das operações
de seguros de acidentes do trabalho e
a sua articulação com os seguros s'o~
ciais e privados, necessários à Instalação, funcionamento e extinção das ope-'
rações do ramo;
e) realizar diligências, verificações e
exame técnicos que se tornarem necessários aos serviços da Se, A.;
j) estudar, de acôrdo com as Tabelas
Oficiais, os critérios que forem necessários para. a classificação das lesões
resultantes de acidentes do trabalho e
doenças profissionais;
-g) estudar a classificação das lesões
e doenças profissionais que" não se enquadrem nas tabelas oficiais ou nos
critérios estabelecidos, e bem assim o
índice profissional das atividades que
não constarem das mesmas tabelas;
h) preparar os elementos de naturaza atuarial, a serem fornecidos ao Departamento Nacional do Trabalho e de
ínterêsse para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças profissionais;
i) estudar, sob o aspecto técnico, os
processos relativos aos depósitos e certificados de fiança bancária para garantia da execução da lei de acidentes
"
do trabalho;
1) superintender tecnicamente as
operações de seguro das. caixas de acidentes do trabalho ainda existentes;
1) estudar, em colaboração com a
Se. P., as medidas necessárias à execução dos serviços e promover o aperfeiçoam-ento da técnica atuarial relativa à finali-dade da Se. A.;
m) executar os estudos referentes
ao seguro de acidentes do trabalho e
que forem necessários à C. P. T.;
n) emitir parecer nos processos. referentes a seguros de acidentes e informar os papéis que lhe fore-m encaminhados pelo Diretor ou em virtude'
de instruções dêete;
o) cooperar com os outros órgãos do
S. At. no estudo das questões técnicas
de ordem geral.
Art. 10. A Se. C., compete:
a) examinar, sob o aspecto técnico,
os planos de seguros privados e capitalização e emitir pa-recer sôbre os
mesmos:
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b) estudar as bases técnicas dos planos dêsses seguros eos processos de
atríbuíçâo e distribuição de lucros' de
apólices com participação e de títulos
de capitalízação;
c) estudar os padrões de prêmios
puros e comerciais .dos aludidos seguras, _aconselhados pela técnica;
d) rever perlódícamente, em colaboração com a Se. P., as tábuas biométricas, as tabelas de prêmios dos
vários ramos, adotados pelas socíedades autorizadas a operar;
~)estabelecer, em colaboração com
a.SC. P., as bases da 'tábua de mortalidade brasileira, que possa substí- '
tuir as tábuas atualmente adotadas
para padrão mínimo de selvabilidade
das sociedades de seguros de. vida;
j) verificar" se as reservas -técnicas
das sociedades de segures privados e
capitalização estão calculadas de
acórdo com' as exígêncías legais e regulamentares, hem como a exatidão das atribuídas aos segurados ou
'contribuintes pelas sociedades em liquidação;
g) emitir parecer sôbre os processos referentes aos seguros privados ou .
a capitalização, e informar os papéis
que lhe forem encaminhados pelo diretor ou em virtude de instruções
ôêste:
h), realizar diligências, verificações
e exames técnicos que se tornarem
necessários aos servtçca da Se. C.; .
i) efetuar os estudos referentes aos
seguros privados e que forem necessários à C. P. T.;
j) , cooperar com os outros órgãos
do S. At: no estudo das questões
técnicas de ordem geral.
Art. 11. A Se. P. compete:
a) coordenar tortos os elementos' estatístrcos do S. At. ou que interessam à - repartição;
b)e1aJborar estudos de natureza es.:.
tetstíca, com aplicação na técnica
atuarial:
c) estudar as questões de 'natureza
técnica, propostas pelos' demais órgãos
do' S. At. e forneoer-Ies elementos
para maíor eríctêncía dos serviços;
d) colaborar com as demais seções
sempre que necessário;
I
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e)

superintender os trabalhos da T.

M.;
f) promovera publicação da

ta

Revis-

Brasileira de Atuária, órgão do

S. At.;
g) . opinar sôbre os trabalhos técnicos que mereçam ser publicados por
conta .do Minístérío do Trabalho, Indústria e Comércio, nos têrmos do art.
12 alínea e;
h) realizar dílígências, verificações
'e exames técnicos que se tornarem
necessários aos seus serviços;
i) efetuar os estudos. que forem necessários ao C. A.;
1) emítlr parecer nos processos referentes a questões de natureza técnico-atuarial, de ordem geral, subme-:
tidas ao exame do S. At., e informar
os papéis que lhe forem encaminhados
pelo diretor dêste ou em virtude de
instruções dêle.

A. compete:
-responder às consultas de natureza técnico-atuarial que forem feitas ao. S. At. pelos poderes públicos;
b) sugerir estudos de natureza técnica necessários ao estabelecimento de
bases e previsões econômicas, rtnaaceíraa e· demográficas;
c) emitir parecer sôbre projeto de
regulamentos e instruções de natu..
reza técnica, elaborados' pelas Seções
do S. At.;
d) propor as medidas que julgar
convenientes no tocante a
essutoe
de natureza técntco-atuarjat.
e) sugerir ao Govêrno a publicação
de trabalhos técnicos de reconhecido
e notável valor, sôbre os quais já tenha opinado a Se. P . ;
f) tomar conhecimento, cada mês,
dos trabalhos técnicos efetuados no
mês antertor pelas seções do S.At.;
g) designar, cada mês, o atuário que
ficará incumbido de organizar resumo
das publicações sobre determinado assunto técnico, a ser apresentado ao
C A. no mês seguinte;
h) promover a divulgação da técníca atuarial por meio de conferência
e cursos;
i) elaborar o seu regimento interno.
o qual deverá ser submetido à' aprovação do diretor do S.At.
Art. 12. Ao C.

a)

ATOS1l0
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Parágrafo único. O C.A. reunirse-á, obrigatoriamente, uma vez por
mês e, extraordinàríamente, quando,
convocado pelo seu presidente.
A~t'. 13. Compete à 1.a Câmara da
C.P.T. "fíxar, em relação aoadlferentes.Hscos e de acôrdo com respectiva
estatística, as tarifas gerais de prêmios
e as tarifações especiais de seguros
revê-las
de acidentes do trabalho,
anualmente e estabelecer a padronização das apólices desses seguros, das
respectivas propostas, dos registos exigidos pelas leis e regulamentos, e dos
métodos estatísticos que devem ser
empregados na apuração do custo do
risco, bem como dar parecer sôbre os
casos omissos.

racão e cálculo que lhe Iôrem distribuídos pelo chefe da Sc. P.
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 19. Ao diretor incumbe:
a) orientar e coordenar as ativída-,
des do Serviço;
b) despachar, pessoalmente, com o
Ministro de Estado;
c) baixar portarias, instruções e' ordens de serviço:
d) comunicar-se diretamente, sempre que o interesse do serviço o exâgír, com quaisquer autoridades públicas, exceto com os Ministros de Estado, caso em que deverá fazê-lo por
intermédio do Ministro do Trabalho,
Art. 14. Compete à 2.a Câmara ía Indústria e Comércio;
C. P. T" fixar, em relação aos diferene)
assegurar estreita colaboração
tes riscos e de acôrdo com a respectiva estatística, as tarifas gerais de prê- "entre os órgãos do S. At., e entre
esta e os do M. T'. I. C. e quaismios e as tarifações especiais dos seguros dos ramos elementares, revê-las quer outros, cujos serviços sejam relacionados' com os daquele;
anualmente e estabelecer a padronif) apresentar, anualmente, ao Mização das apólices desses seguros, das
nistro do Estadóo relatório sôbre as
respectivas propostas, dos
registros
atividades do serviço;
exigidos pelas leis e regulamentos e
g) propor ao Ministro do Estado as
dos "métodos estatísticos que devem
providências necessárias ao eoerrer.,
ser empregados na apuração do custo
çoamento do serviço;
do risco, bem como dar parecer sôbre
/L) reunir, períódícamente, os cheos casos omissos.
fes de seção, para discutir; e assentar
Art. 15 Cada Câmara reunir-se-á, providências relativas ao serviço;
obrigatoriamente, o número de vezes
i) aprovar planos de traba1ho," pesque for fixado no respectivo regimenquisas e estudos sôbre assuntos técto interno e, extraordínàríarnente,
.quando -convocada pelo seu presidente. nico-atuariais ou correlatos;
1) opinar em todos os assuntos reArt. 16. Servirão de secretários do
lativos às atividades da repartdçâo,
C.A., da C.P.T. e das duas Câmaras
dependentes de solução de autoridadesta os servidores do S:At. que. fodes superiores, e resolver os demais,
rem, designados pelos seus respectivos
ouvidos
os órgãos que compõem o
presidentes.
Serviço;
Àrt. 17. A T.A. compete controlar
L) organizar, conforme as necessio movimento de papéis e a distribuição dades do serviço, turmas de trabalho
de material no S.At., dirigir a bíblío- . com horário especial;
teca especializada da repartição, orgam) determinar ou autorizar a exenizar os resumos de freqüência do pescução de serviços externos;
soal, preparar o expediente a ser <1Sn) fazer publicar a "Revista Brasinado pelo diretor e providenciar para" sileira de Atuária" e os demais traa sua publicação no Diário Oficial bem " balhos elaborados _PEÜO serviço;
como efetuar os demais serviços como) admitir e dispensar, na forma
plementares que lhe forem.-atribuidos
da legislação, o pessoal "extranumerápelo Secretário do diretor",
rio;
Art. 18. A T.M.. compete efetuar
p) designar e díspenser os ocupantodos os trabalhos de' preparação, aputes .de funções' gratificadas e seus
I
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hh) expedir as instruções para obsubstitutos eventuais;
tenção dos dados que -as instituíções
q)
movimentai, de acôrdo com a
de prevtdêncía social deverão forneconveniência do serviço, o pessoal locer ao S.At. e 'para a realização dos
tado;
censos que se' fizerem mistér aos estur)' expedir boletim de merecimento
dos atuariais;
dos funcionários que lhe forem. direii) responder as consultas que, sôtamente' subordinados;
bré matéria técnico-atuarial, . forem
s) organizar e altera-r a escala de
formuladas por qualquer órgão do poférias do pessoal que lhe for direder público;
temente subordinado e aprovar a dos
ii) estabelecer os critérios necessádemais servidores;
rios para a classificação das lesões ret) elogiar e aplicar penas disciplisultantes de acidentes do trabalho e
nares, inclusive a de suspensão até
doenças profissionais, classificar as
30 dias; aos servidores lotados no Serviço e propor ao Ministro de Estado que não se enquadrarem nas Tabelas
Oficiais ou nos critérios estabelecidos
a aplicação de penalidade que excce fornecer o índice profissional das
der de SU~ alçada;
atividades que não constarem dessas
u) determinar a instauração de pro. tabelas;
cesso administrativo';
ll) determinar o arquivamento
de
v) antecipar, ou prorrogar, o peprocesso e papéis.
ríodo normal de trabalho;
a» aprovar, sob o aspecto técnicoParágrafo único. O Diretor poderá
atuarial, planos e tarifas de seguros
delegar atribuições aos Chefes de 8e'ção, para assinarem os expedientes reprivados' e de capltalízaçâo e 'limites
de retenção de u-esponsabncade de
ferentes á diligências necessárias ao
seguros';
/
rápido andamento dos processos e para arquivamento destes, e ao Secretáz) aprovar.. .sob o aspecto técnicorio. paradistrilmir pelos vários óratuarial, a atribuição e distribuição
gãos do S.At., segundo a sua comnede. lucros de apólices com partdcípatêncía.vos papéis e processos entrados
çâo e de títulos de capitalização;
na 'Repartição.
aa) a-provar as reservas técnicas das
sociedades de seguros privados ecaArt. 20.' Aos chefes de seção incumpítalízaçâc e as atribuídas aos segurabe:
dos ou contribuintes pelas sociedades
a) dirigir e fiscalizar os trabalhos
em liquidação;
da respectiva seção;
pb) aprovar as tábuas biométricas
b) distribuir os trabalhos ao pessoal
que deverão substituir as atualmente
que lhe Iôr subordinado;'
adotadas nos seguros de vida;
c) orientar a execução dos' trabacc) propor ao Ministro do Trabalho,
lhos e manter a coordenação entre os
Indústria e Comércio as alterações
elementos componentes da respectiva
verificadas como necessárias no paseção, determinando as normas e médrão mínimo legal de solvabilidade das
todos que se fizeerm aconselháveis;
sociedades de seguros de vida;
d) despachar, pessoalmente, com o
dd) .tomar conhecimento dos recurDiretor e10 Serviço;
sos ordinários da C. P. T.· e decíe) apresentar, mensalmEmte"ao Di-·
di-los;
retor um boletim dos trabalhos da resee) fixar, o coeficiente das aposenpectiva seção e, anualmente, um relatadorias, pensões e outros benefícios,
bem como as taxas de contríbuíçâc tório dos serviços realizados, em andamento e planejados;
e de juros, a vigorarem nas instituíf) propor ao Diretor medidas conções de previdência social;
venientes à boa execução dos trabaff)
aprovar os balances atuariais
lhos;
dessas institUições;
g) distribuir o pessoal da seção, de
gg) estabelecer as normas técnicas
acôrdo com a conveniência do servia serem obedecidas no levantamento
ço;
dêsses balanços;
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h) expe-dir boletins de merecimento
dos funcionários que lhe forem diretamente subordinados;'
i) organizar e submeter à aprovação
do Diretor a escala de férias do pessoal da respectiva seção, bem como as
alterações subseqüêntes:
j) aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 15 dias, aos
SRilS subordinados, e propor ao Diretor
a aplicação de penalidade que escape
à sua alçada;
N velar pela disciplina e manutenção
do silêncio nos recintos de trabalho;
m) indicar ao Diretor os servidores
que poderão ser designados para executar, fora da repartição, serviços de
ínterêsse da .seção;
n) opinar em todos os papéis da _seção que tenham de ser submetido ao
Diretor;
o) proferir despachos interlocutórios tendentes a esclarecer e instruir
os processos de despachos decisórios,
quando" de sua competência', com recurso para o Diretor;
p) opinar nos processos' em que das
suas decisões haja sido interposto recurso para o Diretor;
Art. 21. Ao secretario do Diretor
incumbe:
a) atender à-s pessoas que desejarem 'comunicar-se com o Diretor, encaminhando-as ou dando a êste conhecimento do assunto a tratar;
b) representar o Diretor, quando
para isso for designado;
c) redigir a correspondência pessoal
do Diretor;
d) dirigir, orientar e fiscalizar a

T. A.;
e) executar os trabalhos- suplementares' que lhe forem distribuídos.
Art. 22. Aos demais' servidbres,sem
funções especificadas neste Regimento, incumbe executar os trabalhos que
lhes forem determinados' pelos seus'
superiores imediatos.

CAPíTULO V
DA DOTAÇÃO

Art. 23-. O Serviço Atuarial terá a
lotação, aprovada em decreto.

Parágrafo único. Além dos runctonártos constantes da lotação, o Serviço poderá ter pessoal extranumerário,
CAPíTULO VI
DO HORÁRIG'

Art. 24. O horário normal de trabalho será fixado pelo Diretor, respeítado o número de horas semanais ou
mensais estabelecido para o Serviço
Público Civil,
Art. 25. Não estão sujeitos a ponta'
o Diretor e os' atuários, devendo, porém, estar presentes ao serviço durante o período normal de trabalho e sempre que sua presença se tornar neeessáría,
CAPÍTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 26. Serão substituídos, automátlcamente, em suas faltas e impedimentos eventuais, até 30 dias:
a) o Diretor, por um dos Chefes de
Seção de sua indicação e designado
pelo Ministro de Estado;
b) os Chefes de Seção e o Secretário, por servidores indicados por êles
e designados pelo Diretor.
Parágrafo único. Haverá sempre servidores previamente designados para
as eubstítuíções ' de que trata êste artigo.
CAPíTULO VIII
DISPOSIÇÕES

G;ERAIS

Art. 27. Mediante instruções de serviço do respectivo chefe, as seções poderão desdobrar-se em turmas.
Art. 28. Nenhum servidor poderá
fazer publicações e conferências ou dar
entrevistas sôbre assuntos que se relacionem com a organização e as atividades funcionais do S. At., sem autorização escrita do Diretor.
Art. ~9. Os trabalhos realizados pelo
S. At. deverão ser publicados na "Revista Brasileira de Atuária", a critério
do Diretor, ou, medianta autorízação
cêste, em revistas nacionais ou estrangeiras; com citação porém obrigatória.
de sua origem.
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Art. 30. Os trabalhos técnicos de
nacionais estranhos ao S. At., ou de
estrangeiros, a serem publicado na
"Revista Brasileira de Atuária" estão
sujeitos ai prévio exame do Diretor.

Conta-Corrente do Qua-dro Permanente
do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário,

Rio de Janeiro, 13 de ....dezembro de
1945. - R. Carneiro da Cunha.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de
1945, 124,° da Independência e 57.° da
República.
JOSÉ L1NHARES.

DEORETO N.v 20.1'81, DE 13 00
DEZEMBRO DE 194õ
Suprime cargo extinto

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do De-

creto-Ieí n,« 3.100; de 14 de 'abril de

1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da

classe 2G da carreira de Contador do
Quadro Suplementar do MiIiistério da

Fazenda, vago em virtude da promoção
de Cândido de Abreu e Sousa, devendo
a dotação correspondente ser levada
a crédito da conta-corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
art. 2,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 'de dezembro de
1945, 124.° da Ind-ependência e 57.'0 da
República.
o

JOSÉ LINHARES.

J. Pires do Rio.
DECiRillITO N.' 20.182, DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

Presidente da República usando
da atrlbuíção que lhe confere o artigó 74, letra a, da Cónstdtuiçâo, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.e 3.195, de 14 de: abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 2 cargos
da 'classe 3, da carreira de. Contínuo
do Quadro Suplementar do Ministério
da Fazenda, vagos em virtude do rarectmentó de .rosé Amaro Ferreira e
Júlio Acunha, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da

J. Pires do Rio.

DECR.ETO N.' 2tl.183, DE 13
.DEZEMBRO DE 194õ
Suprime cargos extintos

DE

O Presidente da República usando

d8. atribuição que .Ihe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,' e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.c 3.1.9-5', de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 3 cargos
da classe D, da carreira de Dac-tilógrafo do Quacqo Suplementar de Ministério da' Fazenda, vagos em virtude da promoção de Gení Pes.oa Nobre
e Eunice Sombra da Fonseca e da aposentadoria de Constantino COITadi, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta-corrente do
Quadro Permanente do mesmo Ministério "
'
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro" 13 de dezembro de
1945; 124.0 da Independência e 57.0 da
República.
'

.ross

LINHARES.

J. Pires do Rio.

O·

DEORETO N.' 20.184, DE 13 DE
I DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ar'tigo 74, letra a, da Constdtuiçãc, e nos
têrmos do 'artigo 1.0, a:Hnea'n, do Deereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 2 cargos
dai classe' 10 cv cetreíra de Escriturá-
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rio (Decreto-lei n.c 145; de 1937) do
Quadro Suplementar do Ministério da
Fazenda, vagos em virtude da premoção de Maria Luis Loi Menini e Pernando Cândido de Arveer, devendo a
dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta-Corrente do Quadro
Permanente vdc mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 1'3 de dezembro de
1945, 124.° da" Independência e 57.° da
.Repúbllca .

.rose

LINHARES.

I

J. Pires do Rio.

DECRETO N.' 20.185, DE 13 DE
DEZEMBRO DE W46
Súprime cargos extintos

da vatríbuíçâo que lhe' confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea, n, do De'ereto-lei n.v 3.195, de 14 de abril de
19'41, decreta:
Art. 1~ Ficam auprímídos 5 cargos
.da classe E, da carreira de Arquivista
.do Quadro Suplementar do Ministério
da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Elisa Luchesí Lopes, Mariana
'de 'Araújo vassão, Maria de Lourdes
Ruiz Barbosa, Agméía Santos de Oliveira e Gilberto Muniz Coelho, 'de"Vendo a dotação correspondente ser Ie.,
vada a crédito da Conta-Corrente' do
QuadrO' Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
.em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de
1945, 12'4;° da Independência e 57.0 da
República.
JOSÉ LINHARES.

J: Pires do- Rio.

1,

tígo 74, letra a" da Constituição, e nos
têrmos do, artigo 1.0, alínea R, do De...
ereto-lei n.? 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 2 cargos,
da classe 7, da carreira de Escriturário
(1) do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da
exoneração de Ewin Carneiro Becker
e da promoção de, Carlos Teixeira> da.
Rocha, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da .OontaCorrente do Quadro 'Permanente do
- mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as dísposlções
em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 51.° da.
República.
Joaâ

O Presidente da República usando

DEORETO N.' 20.100, DE
DEZEMBRO DE 1\)45·

4Th

DE

Suprime cargos extintos

O Presidente da República 'usando
,da atribuição que lhe confere o ar-

LINEARES.

I. Pires do Rio.

DECRETO N.' 20.187, DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artig-o 74, letra. o, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.o 3.1e5, de 14 de abril de
1941, decreta:
'
Art. 1.0 - Ficam suprimidos 2 cargos
da classe -5 da carreira _de Escriturário
(1) do Quadro Suplementar do Ministério - da Fazenda, vagos em' virtude
da promoção de Hércío Vargas de Carvalho e da demissão de Mana Raimunda Bastos dos Santos, devendo a, dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Ql.J,adro
Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.'

Rio de Janeiro, ,13 de dezembr-o de
1945, 124.° da Independência e 57.° da.
República.
] osá LINHARES.

I. Pires do Rio.
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DEORETO N,o 2rO.188, BE 13 DE
DEZEMBRO: DE 1945.
Suprime cargos extintos

O Presidente da República usando
da. atrfbuíção que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei

n.c

Art. 3.0 Revogam-se as disposições,
contrário.
Rio de Janeiro, 13' de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
.Iosá LINHARES.

ém

J. Pires do Rio.

3.195, de 14 de abril de

1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 9 cargds
da classe 6 da carreira de Polícia Fiscal do Quadro Suplementar do Minis ...
téric da. Fazenda; vagos em virtude da
promoção de Euclides Vieira Mafra,
Elias Rodrigues dos Santos, Gustavo

DECRETO N.' 20.190 ~ DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1945
Autoriza' a revigoração I de aforamento
a estrangeiro

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ertigo 74, letra a, da Constituição, e renmos da Silva, Lourival costa Calazans,
do em vista, o disposto na letra b doOscar Gonzaga Coelho, Alberto Feliart. 18 do Decreto-lei n.c 3.438, de 17'eteno de Melo e João 'I'eíxeira da Luz,
de julho de 1941, decreta:
devendo a dotação correspondente ser
Artigo único. Fica o Serviço do Palevada a crédito da Conta-Corrente do
trimónio da União autorizado a pro. Quadro Permanente do mesmo Mi- cessar em nome de Valentim Gomes,
nistério.
de. nacionalidade pcrtuguêsa; a revigeração do aforamento do terreno de
Art. 2.° Revogam-se as disposições
marinha, lote n.c 2.6'23, com a área de
em contrário.
quinze metros e setenta e oito decímetros quadrados (15,78 m2) situado'
Rio de _Janeiro, 13 de dezembro de
Hl45, 124.° da Independência e 57.0 da . na Rua Miguel de Lemos n." 74, em
Niterói, Estado do Rio de Janeiro,
República;
cujo domínio útil houve por arremataJOSÉ LINHARES.
ção em hasta pública, no Juízo da. L,"
Vara 'dos Feitos da Fazenda Pública,
J. Pires ao Rio.
no executivo fiscal movido pela Prefeitura daquele Ministério, contra
Amália Maria da Silva, conforme os
DECRETO N.' 20.189 - DE 13 DE
elementos constantes do processo proDEZEMBRO DE 1945
tocolado no 'Ministério da Fazenda
sob o n.o 5,9.875, de 1945.
Inclui empregados da Caixa EcónômiRio de Janeiro, 13 de dezembro de
co" Federal do Estado do Rio de Ja1945, 124.° da Independência e 57.° da
Miro em relação de gratificações
República.
.
adicionais
de Assis, André Avelino, Alfredo Ra-

Josf

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, de. ereta:
'
Art. 1.0 Ficam incluídos na relação
das gratificações adicionais a que se
refere o art. 10 do Decreto-n.v 17.848,
de "22 de fevereiro de 1945, os empregados constantes da relação anexa.
Art. 2.° aste Decreto vigorará a partir de 2 de março de 1945.

LINHARES.

J. Pires do Rio.

DECRETO

N.? 20.191 ~ DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1945

Autoriza a Companhia de Cristais deBrasil "Cristab" S. A. a c?mprar
pedras preciosas.

Não foi / publicado ainda no Diérie.
Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N.' ·20.192 -

DECRETO N.<.J 20.194 -

DE 13 DE

DEZEMBRO DE 1945

DEZEMBRO DE

O Presidente da República, usando

Não fói publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.

da atrfbuição que lhe confere o artigo

74, letra a, da Constituição, e tendo
em vista o Decreto-lei n,0466, de 4
de junho de 1938; decreta:

Rio de Janeiro, 13

de dezembro de

1945, 124,° da Independência e 57.° da

República.
JosÉ

.

.DECRETO N.' 20.195· ~ DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1945
Autoriza a firma brasileira
Gabriel
Neto Amaranto & Filhos a comprar
pedras preciosas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e tendo
em vista o Decreto-lei n.v 466, de' 4:
de junho de .1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a firma brasileira Gabríel dqeto Amaranto
& Filhos, estabelecida em' Diamanti-

LINHARES,

J. Pires do Rio

.l}J:'i{jtG1!:TU .N,o 20.193 -DE 13 DE

DEZEMBRO DE 1945
Júlio
Autoriza o cidadão brasileiro
Praxedes Pereira a comprar pedras
preciosas.

o
da
74,
em
de

DE 13 DE

1945

Autoriza o cidadão brasileiro Wilhelm
João Doerl a comprar pedras preciosas.

Autoriza a cidadã brasileira Eleita Xavier Grünwald a comprar
pedras
preciosas ./

Artigo único. Fica autorizada a .cídadã brasileira Elalta Xavier Grünwald, residente em Poxoreu, no Batado de. Mato Grosso, a comprar pedras
preciosas nos têrmos do Decreto-Ieí
n.? 446, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma
via autêntica do. presente decreto.
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Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere arugo
Ietra : a, da Constituição, e tendo
vista o Decreto-lei n.c 466, de 4:
junho de 1938, decreta:

°

Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Júlio Praxedes Pe··
reíra., residente em Diamantina, no
Estado de Minas Gerais, a comprar
pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei 11.° 466, de 4 de junho de ,19aS,
constituindo titulo desta autorizaçã-o
uma via autêntica do presente deereto.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.1" da
República.
JosÉ LINHARES

J. Pires do Rio

na, no Estado de Minas Gerais, a
comprar pedras preciosas nos têrmós
do Decreto-lei n.v 466, de 4 de junho
de 1938, constituindo título desta autorização uma 'via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 13

de dezembro de

1945,' 124.° da. Independência e 57.0 da

República.
JOSÉ LINHARES

J. Pires do Rio

DECRETO N.' 20.196 - DE 14
DE DEZEMBRO DE 1945 .
Declara de utilidade pública imóveis
situados na ilha do Governador
O Pi'esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra: a, da Constituição e de
acôrdo com o' art. 6:° combinado com
o art. 5.0, letras a e b do Decreto-lei
n.c 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art ; 1.0 -Sâo declarados de utilidade
pública, para efeito de desapropriaçâo.,
os terrenos alodiais, assim como o do-
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mínio útil dos de marinha e respectrvasbenfeitorias, situados na ilha do
Governador. tendo como limites: ao
Norte as praias Grande e, das Pelôruas, com a testada de 829,00 m; 'ao
Sul as propriedades dos herdeiros ou
sucessores' .de Joaquim Freire da Silva,
por uma linha de 250,50 fi; a Leste a
-propríedade de .Alvaro Cardoso Botelho, numa linha de 440,00 li, a que
se refere 0, Decreto n.? 18.262, de 4 de
abril de 1945.
Art. '2,0: ::il::sses imóveis destínam-ae

ã

ampliação, de instalações navais, no
Interêsse .da defesa nacional'.
Art. 3.° Fica o Ministério da Marinha autorizado a providenciar no sentido de serem efetivadas as respectivas ôesapropríaçôes de conformidade
com o disposto. no art. 10 do Decretolei acima citado.
Art. 4.° A despesa resultante deverá correr' à conta dos recursos do
Fundo Naval.
Art. '5,0 Revogam-se as disposiçôee
em contrário.
Rio' de Janeiro, 14 de dezembro de
1945,'124.° da Independência e 57.° da
República.
JosÉ LWHARES.

Jorge Dodswort Martins.

Cr$ 94.800.000,00 (noventa e quatro
milhões e oitocentos mil cruzen'os) ,
em virtude da resolução da diretoria.
de 10 de setembro de 1942 e sob as
mesmas cláusulas 'que acompanuam o
Decreto n.o '10.168, de 9 de aoru de
Un3, ficando a aludida sociedade obrigada. a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização .
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da

República.

aosé

L~ARES.

R. Carneiro de MendfJllça.

DECRETO N.' 20.198 - DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1945
Concede à' sociedade
anônima Max
raotor & CO.' do Brw;il autonzaçáó
para, funcionar na República.

-O Presidente da República, a
atendendo ao que requereu a soctcdade anônima Max Factor & Co. do
Brasil;' decreta:

Artigo único. E' concedida à sociedade anônima Max Factor & Co. do Brasil
com sede na cidade de Los Angeies:
Estado da caürorrua, Estados Unulos
Concede à Anglo Mexican Petrcieum:
da América, autorização para funcioCompany tsmnea autorização, para
nar na República, com o capital de
continuar
funcionar na -Rep1l1JZiça.
Cr$ 500.000",00 (quinhentos mil cruO Presidente da República, atenzeiros), destinado às suas' operações
dendo ao que requereu a sociedade
anônima Anglo Mexican Petroleum no Brasil, e com os estatutos uue apre;
sentou. mediante
cláusulas que êste
Company Limited,autorizadaa fun. acompanham, assinadas pelo Mínísbro
cionar no Brasil pelo' Decreto .número
de Estado dos Negócios do Trabalho,
10.168, de 9 de abril' de 1913. e.vpostertormente, autorizada a continuar a Indústria. e Comercio, ficando a mesfuncionar pelos Decretos ns. 12.'128, ma sociedade obrigada a cumprir inde 11, de abril de 1917 e 15.303, de 19 tegralmente as leis e regulamentos em
vigor, ou que .venham a vigor-ar.. sõde janeiro de 1922,'decreta:
Artigo único. E' concedida à An- bre o objeto da referida autorização.
glo Mexican Petrcleum Oompany LiRio de Janeiro, ·14 d-e dezembro 'de
nuteô, sociedade anônima com sede 1945,,124.° da Independência e 5'7:° da
na Inglaterra" autorização para conti- República.
nuar a funcionar na República... com o
.rosá LINHARES.
aumento de capital para suas' operacões no Brasil, na importância de
R. Carneiro de Metuionça,
DECRETO N.'20.f97 - DE 14
DE DEZEMBRO DE 1945

a

as

ATOS

DO

CLAUSULAS QUE ACOMPANHAM O
DECRETON.o 20.198 DESTA
DATA
I

A Sociedade
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Max Factor Cu. do

Brasil é obrigada a ter permanentemente um' representante geral no
Brasil, com plenos e ilimitados poderes para tratare definitivamente resolver as questões que se suscitarem,
quer com o Governo, quer com nartdcurares, podendo ser demandado e re-

VI

A Infração de qualquer das cláusulas para a qual não esteja cominada
pena especial será punida com a multa de mn cruzeiros ·(CtS l~OOO,:JÇ) a
cinco mil cruzeiros

(Cr$ 5.()OO,OO) e, no

caso de reincínencía com a cassacào

da autorízaçâo concedida pelo decrete
em virtude do qual baixam as »resen-tes cláusulas.
-

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de
1945. ---,- R. Carneiro de Mendonça:

ceber cítaçâo Inícíal "pela Socíedaue .
II

DECRETO N.? 20.199 -

DE

14

DE

DEZEMBRO DE 1945
Todos cs atos que praticar no Brasil
ficarâo sujeitos unicamente às respec- Concede à firma Vescovi, Alves &
tívas leis e regulamentos e à jurisdíCompanhia Limitada autorização
ção de seus Tribunais judiciários ou
para' funcionar como emprêsa de
adrrunístrazdvcs, sem que, em tempo
navegação de cabotagem:
algum. possa a referida Sociedade reclamar qualquer exceção, fundada e-n .
seus estatutos, cujas disposições não
Não foi publicado ainda no Diáriopoderão ser Vll' de base para qualquer Oficial por falta de pagamento.
reclama cão concernente à execução das
obras ou serviços a que êles se reterem.

In
A Socie-fadc só poderá realizar as
finalidades' constantes do seu ccrnnr-ado de Incorporação. que .dependam
licença prévia, depois de seaisrcnas
as exigências da legislação especial
que regula aquêles. objetivos, e não
poderá realizar operações clesstfíce das come operações bancárias.

,de

IV
Fica dependente de autorização. do
Governe-qualquer alteração que a SOR
cíeda-tr tenha de fazer nos respectivos
estatutos.
'
ser-lhe-á cassa-da a autonzaeào para
tunctonar na República se mtrtngtr
esta cláusuía..
y

Fica entendido que, a autorização é
dada sem prejuízo do principio de
achar-se, a Sociedade sujeita às, (ilSPO"síções de direito que regem as 80cíedades Anônímaa.

DECRETO N.' 20.200

Ain-da não foi publicado no Diário
O/WUÚ.

DECRETO N.o 20.201 - DE 14 DE;
DEZEMBRO DE 1945
Concede reconhecimento aos cursos de
filosofia, geografia e história, letras'
ctaesicas, letras néo-íatmas e pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Maria.

o Presidente' da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo,
74, letra a, da Constituição, 'e nos têrmos do artigo 23 do Decreto-lei nú'mero 421, de 11 de maío de 1938, deill~:

.

Artigo único. E' concedido reconhe,cimento .aos cursos de filosofia, geografia e história, letras' clássicas, Ie-.
tras néo-Iatdnas e pedagogia mantidos,
pela Faculdade de Filosofia, -Cíêncías e:
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Letras Santa Maria, com sede em Belo
Horizonte; nO Estado de Minas Gerais.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de
1945, 124. o da Independência e 57. o
.da República.
acss LrNHARES.

Raul Léitão da Cunha.
DECRETO N.o 20.202 - DE 14
DE PEZEMBRO DE 1945
Retifica o Decreto n,o 15.329, de 11
de abril de 1944

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

'74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de. 29 de
janeiro de 1940 (C6digode Minas),

decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo
primeiro (1.0) do Decreto número
quinze mil trezentos e vinte e nove
(15.329), de onze

(11)

de

abril de

EXECUTIVO

renta metros (940 m) , quarenta: e cinco graus sudeste (45° SE); mü e ,oitenta metros (1.080 m) , sul (8); mil
.centc e sessenta metros (1.160 m) ,
quarenta e ClrlCO graus sudoeste (450
SW); cento e vinte e cinco metros
(125 m) , quarenta e .clnco graus noroeste (450 NW); seiscentos e quarenta.e sete metros e cinqüenta centímetros (647,50 m) , 'norte (N); cento e oitenta e dois metros (182m), nove
graus nordeste (90 NE) ,
Art. 2.° A presente alteração. de
decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa na forma do art. 17 do Código
de Minas.
Art.. 3.° Ficam mantidas as demais
disposições dos artigos do referido decreto, que passam a fazer paute integrante do presente.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em ' contrário.
Rio de Janeiro 14 de dezembro de
1945. 124.° da Independêncta e 57.0 da
República.

mil novecentos e quarenta e quatro

JosÉ

(944), que autoriza- o cidadão brasileiro José Cândido de Cerqueira Leite

Theodureto

a pesquisar feldspato, quartzo e asso:"
cíados em terrenos situados no município de Poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais, o qual passa a ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro José Cândido de Cerqueira Leite a pesquisar feldspato,
quartzo e associados em terrenos situados no lugar denominado Jaboticabal, distrito e município de Botelhos,
Estado de Minas Gerais, numa área
de cento e vinte e sete hectares (127
ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice na confluência dos córregos Grotão e Jaboticabal.
e' os lados, a partir do vértice. considerado, com os seguintes comprimentos
e' rumos magnéticos: duzentos e oitenta e dois metros (282 m) , quarenta e
cinco graus sudeste (450 SE); duzentos e cinqüenta metros (250 m) , quarenta e cinco graus nordeste (45° NE) ;
oitocentos e vrate e cinco metros (825
m) , norte (N) ; setecentos e trinta metros. (730 m) , quarenta e 'cinco graus
noroeste (450 NW); quinhentos metros (500 rrn , quarenta e .cinco graus
nordeste (45° NE); novecentos e qua-

LINHARES.

de

Camargo.

DECRETO N.o 20.203 ......., DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1945
Concede à Sociedade Água Mineral
Gaúcha Limitada autorização pata
junçio.nar como emprêsa sie mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra U, da Constituição e nos têrmosdo Decreto-leitn. o 1.985, de 29. de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 ~ E' concedida à Sociedade
Agua Mineral Gaúcha Limitada, socíe-,
dade por cotas de responsabilidade limitada, constituída por contrato particular de onze (11\ de abril de mil
novecentos e qarenta e cinco (1945),
registrado na Junta Comercial do Rio
Grande do SI sob número quarenta
e um novecentos e quarenta e oito
(41.948), por, despacho' de um (1) de
outubro de mil novecentos e quarenta
e cinco (1945), com sede no município
de Pelotas, Estado do Rio Grande do
Sul, autorização para fun.cionar' como

481
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emprêsa de mineração, de acôrdo com
o que dispõe o art. 6Y, § l.~,do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de janeiro de
1940 (Código de Minas) ,ficando a
mesma sociedade obrigada a cumprir
integralmente as leis e 'regulamentos
em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
. Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e ;:'7:° da
.República.
José

LINHARES.

Thedodureto de Camargo.

DECRETO N.? 20.204 -

DE 14

DE DEZEMBRO DE HJ45
Autoriza o cidadão brasileiro Gencitc
Alvares da Silva Lessa a lavra?' jazida de calcúrio dolomitico e mármore no município de: DUTO Preto,
Estado de lvlinas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-Ieí n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínasr ,"
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Genolfo Alvares da Silva
Lassa a lavrar jazida de calcário dolomitico e mármore na Fazenda do
Rodeio, distrito de São .Jullâo, municípío de Ouro Prêto, Estado de Minas
Gerais, numa área' de cento e vinte
hectares, sessenta e sete ares c dez
centdares (120,6710 ha) , delimitada por
um undecágcno irregular que tem um
vértice à distância de duzentos e cinqüenta e nove metros (259 m) , no
rumo magnético quarenta graus sudeste (40° SE) ,do canto sudeste (SE)
do prédio da estação de Hargreaves,
no ramal de F~"',te Nova, da Estrada
de Ferro Centr"al" do Brasil, e os Jactes,
a partir do referido vértice, com os f'jeguíntes comprimentos e rumos magnéticos: .vinte e dois metros (22 m) ,
oito graus sudoeste (80 SW); oitocentos e setenta e sete metros (877 m) .
oitenta e dois graus noroeste
~82°
NW); quinhentos e cinqüenta e cinco

CoI. de Leis -

VaI. VIII

metros (555 m), oito graus sudoeste
(8° SW~; mil cento e noventa e cinco
metros' (1.195 m) , quarenta. e cinco
graus sudeste (45° SE); seiscentos e
setenta e cinco metros (675 m) , quarenta e cinco graus nordeste (45° NE) :
duzentos e oitenta e cinco metros (285
m) , dezesseis graus e trinta minutos
noroeste 06° 30' NW); cento e quarenta e dois metros 042 mj , quarenta
e sete graus e trinta minutos noroeste
(47 0 30' NW); cento e sessenta metros 060. m) , cinqüenta e oito graus
nordeste (58° NE); cento e oitenta
metros (1'80 m) , dezesseis graus nordeste (16° NE); quatrocentos e sessenta e dois metros (462 m) , cinqüenta
e um graus e trinta minutos noroeste
(51° 30' NW); noventa e oito metros (98 m) , oito graus sudoeste (8°
SW). Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do' art. 28 do Código
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas, além dos seguintes e de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste deereto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da leias
tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código de Mínas .
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização -nâo cumprfr qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38
do Código ,de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub solo para os fins da lavra, na formo, dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores díscríminados DO
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do

F. 31
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Ministério da Agricultura, após o pa-.' (200 m) , três graus e quinze minutos
noroeste (3° 15' NW); duzentos e oigamento da taxa de dois mil quatrotenta e cinco metros (285 nu , um grau
centos "e vinte cruzeiros (Cr$
.
e quinze minutos
noroeste (lo 15'
2.420,00) .
Art. 7.° Revogam-se as disposições NW); quínnentcs e vinte' metros (520
em contrário.
m) , um grau e quarenta e cinco minutos nordeste (10 45' NE); cento e
Rio de Janeiro 14 de dezembro de
trinta e dois metros (132 mj , dezoito
1945, 124,° da Independência e 57.° da
Repúbhca..
graus .nordeste : (18° NE); duzentos e
noventa e oito metros (298 m) , deJosÉ LINHARES.
zoito grausnordestc (18° NE); duTheodureto de eâmargo.
zentos e quarenta c' dois metros (242
mj , dezenove graus e trinta minutos
nordeste (19° 30' NE}; cento c setenta
DECRETO N.' 20.205 - DE 14
e sete metros (177 m) , oito graus e
DE DEZEMBRO DE 1945
trinta minutos nordeste (8° 30' NE):
cento e trinta e cinco metros (135 m) ,
Autoriza a Companhia d~ Mineração
dezessete graus e trinta minutos node Ferro e Carvão S. A. a lavrar
rdeste (17° -30' NW); cento e quarenta
minério de ferro no município de
e cíncovmetros (145 in), dezenove
Brumuuiuüio, Estado de Minas oegraus c "trinta minutos noroeste (190
rcu,
3D' NW); quarenta e dois metros (42
O' Presidente da República, usando
m) , trinta e cinco graus noroeste (35 0
da-atríbuíçãc.que lhe conrereo artigo
NW); vinte e dois metros (22 m) ,
74, letra a, da Consütuíçâo .» nos têrtrinta e um graus noroeste (31° NW) ~
mos do Decreto-lei TI.o 1. 985, de 29 de
quarenta metros (40m), doze graus e
janeiro de 1940 (Código de Minas),
trinta minutos. noroeste (12° 30' NW)'
decreta:
sessenta e cinco metros (65 m) , quaArt. 1.0 Fica autorizada a Com- renta e um graus e quinze minutos noroeste (410 15' .NW); setenta e sete
panhia de Mineração de Ferro e Carmetros. (77 m) , dezessete graus e trinvão S.· A. _a lavrar minério de ferro no
ta minutos noroeste (17° 30' NW) :
lugar denominado Córrego do Feijão,
no distrito de Piedade do Paraopeba., cento e sessenta metros (160 m) , quinze graus e quarenta e cinco minutos
município de Brumadínho, Estado _de
noroeste (15° 45' NvV); seiscentos 'e
Minas Gerais, numa área de duzentos
doze metros (612 m) , quarenta e cinco
e dezesseis hectares, trinta e- dois ares
minutos noroeste (45' NW). Esta aue cinqüenta centiares (216,3250 ha) ,
torização é outorgada mediante as
definida- por um polígono que tem um
condições "constantes do parágrafo
vértice situado no pico mais alto da
serra dos Três Irmãos, denominado único do art. 28 do Código de ~Minas.
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
Alto dos Três Irmãos, e os lados, a
além das seguintes e de outras conspartir dêsse vértice, os seguintes comtantes do mesmo Código, não exprimentos e' rumos magnéticos: mil
pressamente mencionadas neste dequatrocentos e setenta e dois metros
creto.
(l.472 m) , leste (E); três mil e seisArt. 2.° A concessionária da autocentos metros (3.600 -m) , vinte e quaríaaçâo fica obrigada a recolher aos
tro graus e trinta minutos sudoeste
cofres públicos, na forma da lei os
(24° 30' SW); setenta e -eínco metros
tributos que forem devidos à União, ao
(75 li), quinze graus nordeste (15°
Estado e ao Município,. em cumpriNE); sessenta e oito metros (68 m) ,
mento do disposto do art. 68 do Códezoito graus e. trinta minutos nordigo de .Mi':laS.
deste (18° 30' NE); quarenta e dois
metros (42 fi), seis -graus nordeste
Art. 3.° Se a concessionária da eu(6° NE); quarenta e dois metros (42
torízaçâo não cumprir qualquer das
m) , cinco graus e trinta minutos no",
obrfgaçôes que lhe incumbem, a autoroeste (5° 30' NW)';· dusentos metros . rízação de lavra será declarada caduca
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ou nula; na forma dos artigos 37 e 38 . mos verdadeiros: quatrocentos metros
(400 m) , sessenta graus sudoeste (600
do, Código de Minas.
SW); doze mil -e 'quinhentos metros
Art. 4.0
As propriedades vizinhas
(12.500 mj ; trinta graus sudeste (300
estão sujeitas as servidões de solo e
SE) .
sub-solo para os fins da lavra, na forArt. 2. 0 Esta autorização é outorma dos arts. 39 e 40 do Código, de
gada nos têrmos estabelecidos no CóMinas.
digo de Minas.
Art. 5.0 A concessionária da autoArt. 3.0 O título da autorização de
rizaçâo será fiscalizada pelo Deparliapesquisa, Que será uma via autêutlca
menta Nacional da Produção Mineral
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
e gozará dos favores discriminados no
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra te- transcrito no livro próprio da Divisão
rá por titula' êste decreto, que será de Fomento da Produção Mineral do
'transcrito no livro próprio da Divisão
Mímsterio da Agricultura.
de Fomento da Produção Mineral di)
Art. 4,0 Revogam-se as disposições
Ministério da Agricultura, após o pa- em contrário.
gamento da taxa de quatro mil treRio de Janeiro 14 de .dezembro de
zentos e quarenta cruzeiros (Cr$ ....
1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
4.340,00) .
República.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições
-Iosâ LINHARES.
em contrário.
Rio de Janeiro 14 de dezembro de
Theodureto de Camargo.
1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.
JosÉ

LINHARES.

Theodureto

de

Camargo.

·DECRETO N.' 20.206 - DE 14
DE DEZEMBRO DE 1945

DECRETO N.' 20.207 ,--' DE 14
DE DEZE:MBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Eurico
Ribeiro da Costa a pesquisar ouro e
associados no município de Dianópolis, 'Estado de Goiás.

"0 Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra' a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
O~ Presidente da República, usando
decreta:
da atribuição que lhe confere o artigo
Arb, 1.0 Fica autorizado- o cidadão
74, letra a, da. Constituição e nos têrbrasileiro Eurico Ribeiro da Costa J:\
mos do Decreto..lei n.c 1'.985, de 29 de
pesquisar ouro e associados no lugar
janeiro de 1940 (Código de Minas),
denommado Baíxa Grande, distrito e
decreta:
município de Díanópolís, Estado de
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão Goiás, numa área de duzentos hectares (200 ha) , deürrútada por um rebrasileiro Eurico Ribeiro da Costa a
tângulo que tem um vértice a oítocenpesquisar ouro e associados no lugar
tos metros (800 m) , no rumo verdadeídenominado Pau zeniiaõo, distrito e
munícípío de Dianópoüs, Estado de- 1'0 quarenta graus nordeste (40 0 NE),
da confluência do córrego Tatu com
Goiás, numa área de quinhentos hectares (500 ha) , que tem um' vértice a
o riacho Baixa Grande, e. os lado!
convergentes no vértice considerado
oitocentos metros (.800 m) , no rumo
com os seguintes comprimentos e ruverdadeiro oitenta graus noroeste (800
NW), da confluência do córrego Frio mos verdadeiros: quatrocentos metros
(400 m) , setenta graus sudeste (70 0
com o riacho Pau Zenhado, e os lados.
convergentes no vértice considerado. SE)·; cinco mil metros (5.000 m) , vínte graus sudoeste (20 0 SW) .
com os seguintes comprimentos e ru-

Autoriza o cidadão' brasileiro Eurico
Ribeiro da Costa a pesquisar ouro e
associados no município de Dianó-:
poíis, Estado de Goiás.
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ai-a., 2.° Esta autorlzacão é autor.

crf to no livro próprio da Dívísãe de

gada nos têrmos estabele;idos no Có-

Fomento da Prod1.1Ç8.o Mineral do Ministério _da Agrrcultura.

digo de -Minas.

Art. 3.° ~O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pag-ará a taxa de dois
mil cruzeiros (01'$ 2.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Pomento da Produção Mineral do

Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro 14- de dezembro de
1945, 124,.° da Independência e 57. 0 da
República.

aosé

LINHARE;8.

Theotiureto

de

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em con trar:o.
Rio de Janeiro 1-1 de dezembro de
1945; 124.0 da Independência c 5'i'.0 da
República.
.JoSÉ LrNHAREs:

rneoaureto de Camargo.

DECRETO N.o 20.209
DE 14
DE DEZEMBRO DE "1945

Camargo.

DECRETO N ,0 20.208 - DE 14
DE DEZEMBRO DE 1945
Autoriza o 'cidadc1o brasileiro José Rodrigues Bueno
lJesquisar ouro e
associados no município de Dianópalis, Estado de Goiás.

Autoriza o cidadão ôrusíieiro A7·lindo
Pinto da· Fonseca a pesquisar ouro
e associados no município de Dianó~
polis, Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atrrbuícâo oue lhe confere o artigo
ela'Constituição e. nos têr74, letra
mos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Códígo de Minas),
O Presidente da República, usando
dá atribuição que lhe confere o arbigo "decreta:
74, letra a, da Constituição e nos têrArt. 1.0 Fica autorizado o cidadão
mos do Decreto-lei n,v 1.085; de 29 de, brasileiro Arlindo Pinto da Fonseca
janeiro de 1940 (Código de Minas), a pesquisar ouro e associados em' terdecreta:
renos situados no lugar denominado
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão . 'I'apuías, distrito e município de Díanópoüs, Estado de Goiás, numa área
brasileiro José Rodrigues Bueno a pes~
quisar OUro e associados em terrenos
de duzentos hectares (200 ha) , delimitada por um retângulo que tem um
situados no lugar denominadoCaraivértice a novecentos metros (900. m) ,
bínba, distrito e município de Díanópolis, Estado de Goiás, numa área
no rumo sessenta graus noroeste (60°
de cem hectares (100 ha) , delimitada
NW), do centro da soleira do portal
da igreja de Díanópolts, e os .lados que
'por um quadrado de míl metros (1.000
convergem no vértice
considerado.
m) , de lado, que tem um vértice a
quatrocentos e cinqüenta metros (450 com os seguintes comprimentos' e .rum) , no rumo quarenta e cinco graus
mos: mil metros (1.000 m) , sul (En;
noroeste (45° NW), da confluência d')
dois mil metros (2.000 m) , leste (E).
córrego Caraiblnha com o riacho J8,CU,
Art. 2.° Esta autorização é outore os lados convergentes no vértice . gada
nos têrmos estabelecidos no Cóconsiderado com os rumos verdadeiros digo de Minas.
leste (E) e sul (S), respectivamente.

a

" Art. Z.O Esta autorização é cutorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
. Art. 3.° 0_ título da. autorização de
pesquisa; que será uma vía vautêntíca
dêste decreto, pagará a taxa de mil
cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e será traria-

a:

Art. 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará. a taxa de dois
mil cruzeiros (01'.$2.000,00) e será
transcrito no livro próprio da. Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
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Art. 4.° Revogam-se as disposições
Ar-t: 3.° O titulo da autortzaçâo de
em contrário,
pesquisa, que será uma via autêntíoa
Rio de Janeiro 14 de dezembro de : deste decreto, pagara a taxa ce " tre1945, 124.° da Independência e 57,° da
zentos cruzen-os (Cri) 300,00) e será
República.
transcrtto no livro próprio da Dtvísão
de Fomento oa Prccluçâo Mineral do
J OSÉLINHl\.l\ES.
Muustérto da Agricultura.
Theodureto

de

Cámargo.

Art. 4,0 Revogam-se as dispcsíçêcs

em contrárro .
DECRETO N.? 20.210 ~ DE 14
DE DEZEMB:RO DE 1945
'
Autorize o cidadão brasüeiro Ceeárío
Roddgues de Almeuiá a pesquisar
mica e associados no municipio. de
Metias Barbosa, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
Q., _da Ccnstrtuíçãc e nos têrmos do Decreto-Ieí n.v 1. 98i;, de 29 de
Janeiro de 1940 (Código de Minas)

74, letra

decreta:
Art. 1.0 Fica. autorizado o cidadão
brasileiro Oesário Rodrigues de Almeida a pesquisar mica eassociaàos
em terrenos situados .no local deuomínado Pazcnda da- Oachoeírtnna, díetrtto de Simão Pereira, munícípío de
Matíaa Barbosa, Estado de Minas Gerais, numa área de oito hectaues : e
quarenta e dois ares (8,42 ha) , delimi
tada por um. polígono irregular que
tem um vértice a, trezentos e trinta r:::
seis metros (326m), no rumo magnético cinqüenta e dois graus e quinze
minutos noroeste (52° 15' NW),_ do,
confluência dos córregos das Oontendas e das Pedras, e os lados, a 'parti!
do vértice considerado, com os seguí'ates comprimentos e rumos magné..
tíccs ; trezentos e quarenta e-três me..
tros (343 rru , cinqüenta e quatro graus
sudoeste (540 SW); duzentos e oitenta
e .seis metros (286 m) , vinte e quatro
graus noroeste (24 0 NW); cento
vinte metros (120 m) , vinte e nove
graus nordeste (290 NE) ; cento e vinte
e oito metros (128 m) , oitenta e dois
graus nordeste (82° NE); -duzentos e
setenta e nove metros (279 mj , quarenta e oito graus e trinta minutos
sudeste (48 0 3'0' SE) .
Art. 2.0 Esta autorização é autor.
gada nos têrmos estabelecidos no CÓ'
.
digo de Minas.

Rio de Janeiro 14 de dezembro de
1%5, 12.}Y da Jndependêncía e 5'1.° da
Itepúnlíca ,
JOSE

LINI-iARES.

rneoaureto de Camargo.
DECRETO NY 20,211 - DE 14
DE DEZEMBRO DE 19·15
eutorize o cicl!!dão orusüeirc Ro-berto
l~odJi!J,ie8 de Sousa a pesquisar tluinuuites e cssoctcdcs no municipio de
Dunnusüina, Estu,âo de Minas Ge-

raie,
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, .Ietra a, da Constituíçâc e -nos térmos cio Decreto-lei n.v 1.!J85, de 29 D_E!
janeiro de 18'~o (Código de Minas) >
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ror.erto Rodrigues de Sousa
a pesquisar diamantes e associados no
lugar denominado Córrego ~ da Dona
cnstrtto de São João da Chapada, município de- Díamantína, Estado de Mrnas Gerais numa área de. duzentos e
oito hectares (208 11a) , delimitada por
um- retângulo que tem um vértice a
oitenta metros (80 mj , no rumo maznetíco quinze' graus e trinta minutos
nordeste (150 30' NE), da barra do
córrego da Dona, afluente da margem
direita do córrego Santo Antônio. e 08
lados divergentes dêsse vértice com os
seguintes comprimentos e rumos mago,
nétâccs: mil e seiscentos metros (l 60(J

mj , setenta graus sudoeste (70° SW):
mil e trezentos metros (1.300 mj ,
vinte graus sudeste (200 SE),
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no 'C6ãeo de Minas
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Art. 3,° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa devdots
mil e oitenta cruzeiros (Cr$ 2.080.00)

e será tra-iscnto no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produçã-o 'Mlneral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro 14 de dezembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.

aoss Lnmt.RES.
Thectiureto

de

Art. 3.° O título da' autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos e oitenta cruzeiros (Cr$ ....
680,00) e será transcrito no livro próprio da Dívísâo di) Fomento da Producão Mineral do Mínístérlo da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposíçoes
em con trárto ~
Rio de J an eira 14 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57,0 da
República.
Josá

Camargo.

LINEARES.

Theodureto

DECRETO N." 20.212 - DE 14
DE DEZEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Alvaro
de Morais. Magalhães. a pesquisar'
quartzito e associados no município
de Moji .ccs Cruzes. Eetsuio de Sáo
Paulo.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe contere
74, letra a, da Constituição e
mos do Decreto-Ieí 'n.v 1.~85.
janeiro de 1940 (Código de
decreta:

de

Camargo.

DECRETO N.' 2G.213

Ainda não f oi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO N,o 20.'214 - DE 17
DE DEZEMBRO DE 1945

o artigo
nos têrde 29 de
Minas: ,

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, imóveis necesse-soe à instalação' de um Observatório Metereológico na Capital do
Estado; de São Paulo.

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasüeíro Alvaro de' Morais Magalhães
a pesquisar quartzito e associados em
terrenos situados no distrito de 'I'aíassupeba. mumcípío de Moji das Cruzes
Estado de Sâo Paulo, numa área de
sessenta e sete hectares e cinqüenta
ares (67,50 ha) , delimitada por um
retângulo que tem um vértice a cento
e trinta e cinco metros (135 m) . no
rumo magnético sul (S) do marco do
Quilômetro sessenta e nove (km 69) da
rodovia Moji das Cruzes-Birttíbà-Açu
e os lados divergentes do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e cinqüenta metros (450 m)
vinte e cinco graus noroeste
(25 0
NW); mil e quinhentos metros (1.500
m) , sessenta e cinco graus nordeste
(65° NE) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.

O Presidente da República, usando
da atribuíçáo que lhe confere o .0.,1'tigc 74, letra a, da Constituição, e
de acõrdo com o art..' 6.°, combinado
com o art. 5.°, letras h e m, do .Deereto-lei n.s 3.365, de 21 de junho de
1941, decreta:

Art. 1.0 São declarados de utilidade
pública, J'ara fins de desapropríaçâo,
pela União Federal, o imóvel e' propriedades constantes da planta levantada pela Prefeitura' Munícípal de
São Paulo, situados no local denominado Mirante de Santana (Oarandiru) , na referida capital, dentro da
área de um circulo de raio igual a
cento e trinta metros e tende COmo
centro o edifício. do Mirante de Santana.
Parágrafo único. Para os efeitos do
art. 15, do Decreto-lei n.c 3:365, de
21 de junho de 1941, e declarada
urgente a desapropriação prevista
neste artigo.
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Art. 2.0 Nos têrmos da §2.0 do
art. 2.° do Deoreto-Iei n.? 3.365, de
21 de junho de 1941, fica expressamente autorizada a desaproprlaçâo,
pela. Uníão. Federal, de um imóvel
compreendido na área mencionada no
art. 1.0, e pertencente
Prefeitura
Municipal de São Paulo.
à

Art. 3.° Os imóveis desapropriados
destdnar-se-âo à insta laçao, pelo Serviço Meteorológico do Ministério da
A:g,ricultura, de um Observatório Meteorológico na Capital do Estado de
São Paulo.
Art. 4.° âiste Decrete. -entrará em
"19or na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 17 de dezembro
1945,_ 122.° da Independência e 57.°
'da República.

aose

LINHAF.ES,.

Theodureto de Camargo.

DECRETO N.o 20.215 -

DE ]7 DE

DEZEMBRO DE 1945

-

- Dispõe sôbre abono para juner'l,l de
praças da ativa, da reserva. reformadas e asiladas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O abono para funeral de
que trata o art. 1.0 do-Decreto número 19. 533-A, de 3Ó de agôstc de
1945, não se entende com as praças
da ativa-, da reserva de V~ classe reformadas ou asiladas, que percebam
mensalmente vencimentos ou vantagens de, inatividade - excluídas as
etapas não excedentes de Cr$
300,00; para as quais continuará em
vigor o ,quantitativo dessa ímpcrtánciafixado na Tabela "J" do Código
de Vencimentos e Vantagens dos Militares do Exército -(Decreto-lei número 2.186, de 13-5-940).
Art. 2.° O presente Decreto vigora a
partir de 8 de setembro último. data
em que foi publicado o Decreto nu-
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mero 19. 533...;A, de 30-8-945, revogaaas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, _17 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 117.0 da
República. '
.rosé

LINHARES.

Canrobert- Pereira da Costa.

DECRETO N.' 20.216 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE "Í945
Cria a Tabela Numérica Ordinária de
Extranumerário-mensalista da Comissão Militar Mista Brasil-Bettuios
Unidos, do Ministério da Guena.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere Q artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, com uma função de tradutor-auxiliar, referencia
XIV, a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerárto-mensalísta da Comíssâõ Militar Mista Brasíl-Esrados
Unidos, do Ministério da Guerra.
Art. 2.° A despesa com a execução
d-. disposto neste Decreto, na importância de. Cr$ 12.000,00 (doze mil
cruzeiros) anuais, correrá. no oresente exercício, à conta de destecue gía
Verba 1 - Pessoal, Oonstgnacáo l i
- Pessoal Extranumerário. Sunconstmacão ua - Novas admissões etc .•
Anexo n.v 17 -- Ministério da Guerra. do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.° f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçao.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de
1945. 1211.° da Independência e 57.0 da
República.
JosÉ LINHARES.

- Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO N.' 20.217 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1945
Altera a lotação numérica do Minis.. tério 'da Guerra

O Presidente da República, usando
da atribuição .quelhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. deereta:
Art. 1.0 Fica.m introduzidas as seguintes alterações na lotação numé-

488

ATOS

no

PODER

rica das repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar
do Ministério da Guerra:
I - Passa a figurar na 4.a Região
Militar o 3.° Batalhão de Caçadores
-

Espírito Santo;
II - Na 2.a Região Militar, onde
se lê - 6,° Regimento de Artilharia
São Paulo, leia-se 6.° Regimenta de Infantaria - São Paulo;
III - Transfere-se o Servicc Oentral de Transportes, tio Gabi~lE··te do
Ministro para a Diretoria de Intendência do Exército, com a denominação de Serviço Especial de Transpor-

EXECUTIVO

DECRETO N.' 20.218 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1945
Altera, sem aumento de despe.sa, a
Tabela Numérica Ordinária (/,6 Extranumeráric-mensuusta da Fábrica
de Bonsucesso, do Ministério da
Guerra.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere (' artigo 74, letra a, da Constituição, deereta:

tes;
IV -

Na carreira de/Oficial Admí-

nístratívc, transfere-se um cargo da
lotação permanente da ll.a CircunsBeio Ho-,
rizonte(Minas Gerais), da Diretoria
de Recrutamento, para igual rotação
da Subdlretorta de Fundos, da Diretoria de Intendência do mxercceo.
Art, 2.° aste Decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 0",.° da
República.
J 03É LINHARES.
Canrocert: Pereira, da Costa.

crição de Recrutamento -

Art. 1.0 Fica alterada, conforme a
relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da Fábrica de Bonsucesso, ia Diretoria do Material Bélico do Exército, do Ministério da Guerra.

ArL 2.° aste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de
1945, 124~0 da Independência c 57.°
da República.

.ross

LTNHARES.

Canrobert Pereira da Costa.
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DECRETO N.' 20.219 - DE 17 DE,
. DEZEMBRO DE 1945

go 74, letra a, da Constituição, decreta:

'Transfere funções da Tabela, Numénca Ordinária de Extranumeráriomensalista da Diretoria de Engenharia para o Instituto Militar de Tec~
nologia.. ambos do Ministério dç,;
Guerra

Art'. 1.0 Fica criada a 'série fundo.
nal de Restituidor Fctogrametrlsta,
COm os níveis, mínimo e máximo, de
salários fixados, respectivamente, nas
referências, XII e ~VII.

O Presidente da, República, usando
da .atríbuíçâo que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas, da Ta
bela Numérica Ordinária de 'Extranumerário-mensalista da Diretoria de
Engenharia para a do Instituto Militar
de. Tecnologia, duas funções de mestre, referência XV e duas, referência

Art. 2.0 Fica alterada, conforme a.
relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço Geográfico do Exército
do Estado Maior do Exército, do Ministério da Guerra.

XIII .'

Parágrafo único. As funções ora
transferidas, continuarão preenchidas
pelos seus atuais ocupantes.
Art. 2.° nste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de
1945,,124.0 da Independência e 57.° da
Repúblíca..

JosÉ

LINHARES.

Parágrafo único. As funções de topógrafo transformadas, por fôrça do
disposto neste decreto, em funções ze
restituidor fotogrametrista eontânuarão desempenhados pelos seus atuais
ocupantes.
Art. 3.° A despesa com a execução
do disposto neste decreto, na importância anual de Cr$ 308.400,00 (tre..
zentos e oito mil e quatrocentos cruzeiros), correrá, no próximo exercício,
~ conta de recursos próprios.

Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO N.' 20.220 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1945
o

Cria a série funcional de Restituidor
Fotogrametrista e ditem a Tnbeta
Numérica Ordinóriá de Extranumerário-mensalista do Serviço Geoçrcfico do Exeréito

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí-

Art. 4.0 nste Decreto entrará em vigor em 1 de janeiro .de 1946.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da.
República.
JOSÉ

LINHARES.

Canrobert

Pereâru da Cost e.

MINISTÉRIO DA GUERRA
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GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO

Tabela Numérica .Grtiinária

Número I
de
funções

I

SITUAÇÃO

ATUAL

I

!

I

I

I

I

.
I

I Ordinária
I Ordinária
Ordinária

3
5
B

I :::::::~~tí(~c~:::::::

II

2

Calculista
.....................

3
5

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

I

Séries funcionais

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Referência

II
.....................
.....................
Artífice

2
4

6

12

1
2

I ........::............

I
l.ca'tÓgr"I~.-.a.uxili~r.
I .....................
.....................
.....................
.....................

3
4
lO

20

I

I

XI

X
IX

I
de> I
funções

Tabela

I

I
i
I Ordinária

10

f

XVI
XV I Ordinária
XIV
Ordinária
XIII i Ordinária
XII
Ordinária

Séries funcionais

I Referência I
\

I ........ ,...........
I
I
16 I
I

I

I

I

NÚDlerO

1 \
2

I

3
6
8

20

I

I

.~~~~~~~~!~~.a~~~i.l~~.r. II
.....................

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

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

I

Tabela

~
"
""
o

~

e

8

X
IX

I···················
I

XI
X
IX

XI

o'· . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I
I

I
I
I

I
I
I
XVI I

XV
XIV
XIII
XII

I

ª

-

Cartógrafo

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

1
2
2
5

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

\

I

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

I

2
2

I
I
I ::::: :F~:~~~~~Q:: ::::

I

-

2

I

Motorista
I
I .•..........•..•..•.• I

-

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

-

1
1
·1
3

_.

-

I

X

'

~

Fotógrafo

I Ordínâría

I

3

-

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

I

Ordinária
Ordinária

-

5

1
2

-

I

3
4

5
15

XIV
XIII

g

s

i

II

"~
~

XVI
XV
XIV
XIII

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

I

et

~

I

Motorista

-

Ordinária
Ordinárta
Ordinária

Mestre

I

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

1
1
1
2

-

,

I

I

1

I
XI
X
IX

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

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

I

-

XXI
XX
XIX
XVIII
XVII

I

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

\
XV
XIV

::::::::::::::::::::: I
Feitor'

1
2

-

I············.. ,······ I
I

II

I

1

i

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

-

XIII

I
Mestre

1
1

-

,

20

I

,I

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

2
3
3
5
7

Ordinária
Ordínáría
Ordinária

XIX
XVIII
XVII

I

Cartógrafo

-.-

-

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

I
;

I ::::::::::::::::::::: !
I ..................... I

XIII
XII
XI
X
IX
i!;
~

Número
de
funções

I

~

SITUAÇÃO ATUAL

Séries runcíonats

Referência

I

I

I
I

33

2
7
18, '

--

Topógrafo
Topógrafo
Topógrafo
Topógrafo
Topógrafo
Topógrafo

Tabela

1

I

I

I

XV

Ordinária
Ordinária
Ordinária

XIV
XIII
XII

Ordinária
Ordinária

I
Topógrafo ......... [
Topógrafo .........
Topógrafo .........

I

Ordtnárfa

I

I,

2
3
4
6
8
12

35

XIV
XIII

xn

I

Restituidor Fotogrametrista

I

"

~
:s

i
S

XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII

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

I

XII

I

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

I

I

I

.................... )

I
XVII
:lÇVI

.........
.... : ....
... ... . . . .
.........
.........
.........

Porteiro

1

I

i
6

Referência

Séries funcionais

I

I
II

I

8
12

i

I

I
I
I

1
2
4

Número l
de, \
funções

Ta.bela

i

SrruAÇÃO PROPOSTA

!

\
,

\

Ordinária
ordinária
Ordinária

27
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DECRETO N.' 20.221 - DE 1.7 DE
DEZEMBRO DE 1945
Aprova projeto e orçamento do primeiro trecho- da linha Campo Maior
a Oiticica, dó tronco T .P. 2, do
Plano Geral de Viação Nacional

O Presidente da República, usando
dá atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, de.creta.:
Artigo único. Ficam aprovados o
proj-eto e orçamento, na ímportâncía
de Cr$ 24.968.100,50 (vinte e quatro
milhões novecentos e sessenta e oito
mil cem cruzeiros e cinqüenta centavos), que a êste acompanham. cubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Per1'0, do primeiro trecho da linhã Campo Maior a' Oiticica, entre os quílômetros O e 60, pertencente ao tronco
T.P.2, do Plano Geral de Viação Nacional.
Rio -de Janeiro, 17 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
.Iosá LINHARES.
M auricio J oppert da Silva

DECRETO N.O

DE 17 DT!:
DEZEMBRO DE 1945
~O.222

~

Dá nova redação a dois artigos do Regulamento para a Ordem do Mérito
Naval e suprime um artigo do mesmo Regulamento

495

Art. 10. A admissão na Ordem do
Mérito .Naval será feita normalmente
lia grau de Cavaleiro. Por proposta
do Conselho e -em face dos serviços
prestados, poderá ser conferido um
dos graus superiores, desde que náo
ultrapasse o equivalente a graduação.
§

1.0 A equivalência será a seguinte;

1.0 .....:... Gran Cruz - Almirante.
2.° ~ Grande Oficial ~ Vice-Almirante.
3.-0 ~ Comendador - Contra-Almírante e Capitão de Mar e
Guerra.
4.° - onerar ~ Oficial Superior.
5.° ~ Cavaleiro - Capitão-Tenente
e Oficial Subalterno.
Art. 2.° Ficam suprimidos do re~
ferido Regulamento o § 2.° do art. 10 e
.
o art. 14;
Art. 3,°ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
.rosé LrNHAREs.

Jorge Dodsworth Martins:

DECRETO N.o, 20.223

~.

DE 19 DE

DEZEMBRO· DE 1945
Altera a lotação numérica do
tério da Aeronautíca

Minis~

O Presidente da Repúblíca.. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, ,.
decreta:

O 'Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o arta- • Art. 1.0. Ficam introduzidas, na logo 74, alínea a, da Constituição. detação numérica das repartições atenereta:
didas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da AeronáuArt. 1.0 Os arts. 4.° e la' do Regutico, as seguintes alterações:
lamento para a Ordem do Mérito NaI ~ A carreira de Operário de
val a que se refere o Decreto n,07.553,
Aviação passa a figurar na rotação
de 18 de. julho de 1941, passam a ter
suplementar com 71 cargos, assim dísa seguinte redação:
tribuídos:
Art, 4.° O Qua.dro Ordinário tere-o
Escola de Aeronáutica...........
2
seguinte efetivo:
Escola de Especialista. de .AeroGran .Cruz
1
náutica . "........
1
Diretoria do Material ~ órgãos se~
Grande Oficial
iO
Comendador
~O
dlados no Distrito Federal
Oficial
>l5
Subdiretoria de Técnica de .Aeronáutica
Cavaleiro
" ....... .. ..
25
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II - Incluem-se na relação das repartições:
Quartel General da l.a Zona Aérea
- Belém.
Quartel General da 2.a Zona Aérea
- Recife.
tífice, como. a seguinte distribuição:
Quartel General da 3,a Zona Aérea
Estado Maior da Aeronáutica....
1
- Rio.
Escola de Especialista de AeroQuartel General da 4.a Zona Aérea
náutica . .
,
,........ 32
- S. Paulo.'
Escola de -Aeronáutíca.. . . . . . . . . . . 2
Quartel General da 5,a Zona Aérea
Diretoria do Material - órgãos se- Rio Grande do Sul.
diados no Distrito Federal
I'H
- Passa a figurar com a denoSubdíretoria 'de Técnica de Aerominação
de Serviço de Intendência
náutica
o Serviço de Fazenda.
'
Fúbrtca do Galeão
14
IV
Suprimem-se
da
lotação
suArt. 2.° Com as alterações do arplementar os cargos _isolados, de probigo anterior, passa a lotação numévimento efetivo, de .:v.cotorista.
rica das repartições atendidas pelos
V - Incluem-se na lotação permaQuadros Permanente e Suplementar
nente 77 cargos da carreira de Endo Ministério da Aeronáutica' a figufermeiro'.
rar com um total de 518 cargos, sendo
303 na lota.,.. . c permanente e 165 na
VI - Ficam elevados para 15, 17,
lotação suplementar.
70, 190 e 78 o número de cargos da
Art. 3,0 gste decreto entrará em vi- ' lotação permanente das carreiras "de
Almoxarife, Arquivista, Dactilógrafo;
gor na data de sua publicação.
Escriturário e Oflcíal Administrativo,
Art. 4,° Revogam.ce as disposições
respectivamente.
em ccntrárío.
VII ....;.. Inclui-se na lotação supleRio de Janeiro, 19 de dezembro de
mentar a carreira de Motorista, com
1945, 124.° da Independência e 57.° da
4 cargos.
República.
.
Art. 2.° Os cargos que compõem '.13
JosÉ LINHARES
carreiras, de .Almoxarlfe, Arquivista,
Armando F. Trompowsky
Dactilógrafo, Enfermeiro, Escrituraria,
Oficial Administrativo e Motorista, fi..cam distribuídos na forma. da vtabela
anexa.
DECRETO N. o 20.224 - DE 19 DE
Art. 3.° Com as alterações dêste
DEZEMBRO DE 1945
Decreto passa a lotação numérica das
repartições atendidas pelos Quadros
Altera a lotação numérica do MinisPermanente e Suplementar a figurar
terío da Aeronáutica.
com um total de 773 cargos, sendo
608 na lotação permanente e 165 na
O Presidente da. República, usando
da, atribuição que lhe confere o arlotação suplementar.
tigo 74, letra a, da Constituição, deArt. 4,° nste Decreto entrará em
creta:
vigor na data de sua publícaçâo .
Art. 5.° Revogam-se as disposições
Art'. 1.0 Ficam introduzidas as seem COD trário. guintes alterações na lotação numérica das repartições atendidas pelos
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
Quadros Permanente e Suplementar
1945, 124,° da Independência e 57,° da
do Ministério da Aeronáutica:
República.
I - Inclue-se, como órgão do GaJosá LINHARES.
binete do Ministro, a Comissão -do Orçamento.
Armando F. Trompwsky.

Fábrica do Galeão .... ,'.........

64

Parque de Aeronáutica dos Afonsos. .
4
II - Incluem-se, na lotação suplemental', 49 cargos da carreira de Ar-

TABELA A QUE SE REFERE O ART

o

2,° DO DECRETO N.o 20,224, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1945

Almoxarife
Repartições e ôrgâoa

Lotação

o '

, ,

o '

•••• o o o o o o •

o •• ,

•••• o •

o •

, ,

, •

o o o o o •

o •

o ••••• , •••••

Estado Maior da Aeronáutica .... ".,., .. ",.,
Diretoria do Pessoal da Aeronáutica

o '

, ,

~•••••••••

Diretoria do Material
Diretoria .. ,
Depósito de Aeronáutica do Rio de Janeiro
o '

••• o o o •

o •

o •

o • o • ,

•••• ,

•

, ,

• ,

Lotação

s

p

Gabinete do Iâinistro
Serviços Auxiliares "".".",
Comissão do Orçamento ..... ,.

Dactilõgrafo

, ••• o o '

•••••••• o •••••••••• _ o •

2
4

, •

o ••••••••

Lotação

o o •• o • ,

o. o •

••••• , •• ,

o •• o ••••••••• '

Serviço de Saúde da AeTonáu~ica
Diretoria
Departamento de Seleção e Oontrôle
o ' o,'

,

o ••• ,

O"

•

• ,

o •••••••••••• ,

••••• ,

O'

•••• , • ,

• , •• ,

•

2

'

.
o •

8

20

1

•

8

o . o • • • o .• o • • • • • • • • , . ,

o., o • o ••• o

,

• ,

•••

Departamento de Assístêncía do Pessoal
Pronto Socorro dos Afonsos .,
, .... ,., ... ,., ... ,., .. ,
Pronto Socorro do Galeão'
,
o • • • • • • • • • • • • • • • o •• o •••••

Hospital Central da Aeronáutica .. . ..

o ..... ,

Diretoria de Aeronáutica Civil ,.,.,.,", .. , ..

'Serviço de Intetuiêncía
Diretoria de Obras
Diretoria de Rotas Aéreas

"

•••• ,

o ••••••• ,

, •••• o o • o , •
••••• o • ,

,

o ••••••••• " . , . , . " . , •• ,

-. -

•• o • • • • • • • • • , •

,," ,.,

,

,

."

•

o....

• , •

• •

• •

, .. , . .

~~~~~~~: :s~:~~~;~~~ de Aero~d~ti~~':::::::::::::::::::::::::::
Qua?'tel General da La.
Zona Aérea " 0 ·
a
Quartel General da 2.a Zona Aérea , .. ,::::,::.:::: ',' : :
Qua1·tel General da 3. Zona Aérea ., .. __ . . ... ,..

4

~~:~~'l c;;;,~c:,.~\ ~~;~ ~~~~ ~~~~""""":"::"""::I
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Lotação

8
4

1
1

1

••

Lotação

s

Subdíretoría de Técnica de Aeronáutica
Subdíretoría ., .... _
Serviço Técnico
Parque de Aeronáutica dos Afonsos
,., ... ,.,.
Fábrica do' Galeão
.,.,.,
,
, .. ,
Parque de Aeronáutica de São Paulo ."
,

Total

I

-I

••• o ••

Lotação

Motorista
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DECRETO

N,?

20,225 -

DO

PODER

DE 19 DE

DEZEMBRO DE 1945
Declara sem .efeito o Decreto .número 16.377, de 16 de agôsto de 1944

O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição;' e nos
têrmos do Decreto-lei n,0,1.985, de ~~
de janeiro. de 1940 (Código. de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica declarada sem efeito,
a pedido do .tnteressado, a autorização
conferida. ao cidadão 'brasüeiro voào
Purger Sobrinho pelo Decreto número
dezesseis mil trezentos e setenta e sete
(1.6.377), de dezesseis (16) de agôet.c
de mil novecentos e quarenta ::: quatro
(1944) para pesquisar calcário no Distrito de Eucltdelàndla, murucípic de
Cantagalo, Estado do Rio de Juneu-o ,
.art. 2.° .Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, '19- de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.

4Çj7

EXECUTIVO

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em ccntrário..
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
.rose LINHARES.
Theodureto de Camargo.

DECRETO N.' 20.227 - DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1945

Retifica o art. 1.0 do Decreto nú. mero 19.734, de 5 de outubro de
1945.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. "1.0 Fica retificado o artigo primeiro .(1.0) do Decreto número dezenove mil setecentos e trinta e quatro
(19.734), de cinco (5) de outubro de
mil novecer.tos e quarenta e .cinco
J OSE LI~mAREs.
(1945), que autoriza a sociedade MiTheodureto de Camargo,
neração Araçariguama S. A., a. pesquisar calcário numa .área de cento e
sessenta e um hectares (161 ha) , síDECRETO N.o 20.226 - DE 19 DE
tuada no lugar denominado Agua SalDEZEMBRO DE 1945
gada, distrito e munícípío dJ!. Araçárlguama, Estado de São Paulo, o quaz
Declara sem efeito, o Decreto núpassa a ter a seguinte redação: Fica
~o 15.&23, de 10 de maio de 1944
autorizada a sociedade Mineração AraO Presidente da República, usando
çaríguama S. A., a pesquisar calcário
numa área de cento e sessenta e um
da atribuição que lhe confere o arhectares (161 ha) , situada no lugar detigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de ,29 nominado Aguá-Salgada, no distrito
de janeiro de 1940 (Código de Mi- . de Araçariguama, município de SãoRoque, Estado de, São Paulo, e delinas), decreta:
mitada por um pentágono que tem um
Art. 1.0 Fica declarada sem efeito, a
vértice a trezentos e noventa metros
pedido do interessado, a autorização
(390m), rumo quarenta e' cinco graus
conferida ao cidadão brasileiro Antôe trinta minutos nordeste (45° 30' NE)
nio Joaquim Rosalino pelo Decreto
magnético, de foz do córrego Lagoa.
quinze .mil quinhentos e vinte e .três
afluente do rio Paiol, e os lados, a
(15.523), de dez (10) de maio de mil
partir dêsse vértice, têm os seguintes
novecentos e quarenta e quatro (1944)
comprimentos e rumos magnéticos: mil
para pesquisar calcário e associados
setecentos e trinta metros (1.730 m) ,
numa área de cinqüenta e dois nectasessenta e quatro graus e um minuto
res (52. ha), situada na Fazenda 80ssudoeste (640 1" SW); mil oítocentos
sêgo no distrito de Euclídelândía, mue treze metros (1.813 m) , dez graus
nicípio de Oantagalo, Estado do Rio de
e um minuto noroeste (10° l' NW);
setecentos metros (7QO m)., setenta e
Janeiro.

C,,1. de Leis -
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cinco graus sudeste (750 SE); novecentos metros (SOa m) , quarenta e sete
graus e três minutos sudeste (470 3,
SE) ,; seiscentos .metros (Süürm , sessenta e cinco graus e dez minutos
sudeste <65 0 10' SE) .
Art. 2.° A presente alteração de
decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa, na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.° Ficam mantidas as demais
disposições dos artigos do referido decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
Josú LINHAlms.

Theodureto de Camargo.

DECRETO N. 20.228 - DE 19
DE DEZEMBRO DE Hb
Autoriza o cidadão brasileiro Leon Ntcouui Nogueira de Borba a pesquisar
mica; pedras coradas e associados.
no município de ooiemaaor-viacdares, .Estado ae Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da arr.buiçào que lhe confere o arneo
74, letra t da Constituição E. nos termos do Decreto-Iei TI. O 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de ["nnas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Leon Nicolau Nogueira de
Borba a pesquisar mica, pedras eoradas e associados no lugar denominado Ferreirinha, distrito' e muructoio de
Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, numa área de cento e
quarenta e sete hectares, vinte e nove
ares e seis centiares (147,2906 haj , resultante da' diferença de duas
(2)
áreas. respectivamente com cento e
noventa e sete hectares, trmta e quatro ares e seis centdares (197,3406 ha)
e cinqüenta hectares e cinco ares
(50',05 ha) , e assim definidas: 'a primeira (V') tem um vértice á distância
de trezentos e setenta metros (370 m) ,
no rumo magnético vinte e sete graus

sudoeste (27 0 SW); da confluência. dos
córregos Ferreírtnha e Ferrerrão, e
os lados, a partir dêase vértice. com os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e setenta e cinco
metros (475 mj , um grau- noroeste no
NW); quinhentos
sessenta metros
(560 m) , oitenta, e oito graus e trinta
minutos nordeste (88 0 30' NE); centoe quarenta e cinco metros (145 fi',
sete graus sudeste (70 SE) ;centa e
noventa e cinco metros (195 mi , vinte
e quatro graus c trinta mínutcsvsudeste (21.0 30' SE); oitenta e oito metros e quarenta e oito centímetros
(88,48 m) , setenta e sete graus e vime
e- seis minutos sudeste (77 0 ::lô' SE);
duzentos e cinqüenta metros (250 m) ,
oitenta e cinco graus nordeste (85 0
NE); trezentos e quinze metros (315
m) , quarenta e- um graus sudeste (41 0
SE); quatrocentos e quarenta. metros
(440 mj , um grau sudoeste (10 SW);
oitocentos e vinte e cinco metros (825
m) , quatorze graus
sudoeste
(14 0
SW); trezentos e trinta e sete metros
(337 rrn , trinta e um graus sudoeste
(310 SW); mil trezentos e cinqüenta
metros (1.350 m) , cinqüenta e três
graus noroeste (53 0 N\V); quinhentos
metros (500 m) , dezenove graus nordeste (190 NE); trezentos e vinte e
oito metros (328 m) , dezoito graus e
trinta minutos nordeste (18° 30' NE) .
A segunda (2.a) é a área do decreto
número oito mil trezentos e seis'
(8.306), de três (3) de dezembro de
mil novecentos e quarenta e um ....
(1941), que é delimitada por um retângulo que tem um vértice à dístânda de cento e quarenta e sete metros
047 m) , no rumo magnético vinte e
dois graus nordeste (22 0 NE), da confluência dos córregos Ferreirlnha e
"Leonardo Cristina, e os lados; a partir do referido vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e quinze metros (715m) ; trinta e seis graus nordeste (-:360'
NE); setecentos metros (700 m) , cm-'
qüenta e quatro graus sudeste (54u.

e

SE) •

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no 06..:
digo de Minas.
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Art.. 3.° ü titulo da autorização de
pesquísa.. que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$._
1.480,00) e será transcrito no livro
próprio d;?, Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Ar"t. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124,° da Independência e 57.° da
República. '
JOSÉ LrNHARES.

Theodureto

dê

Camargo.

AxL ,2.° Esta autorização é outorgada .nos têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorízaçãc de
pesquisa, que será uma via autênticadêste decreto, pagará a taxa te trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e .será
transcrito no livro próprio da Divisão"
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República,
.Josâ LINHARES.
Theodureto

DECRETO N,020.229

~

de

Camargo.

DE 19

DE DEZElYiBRO DE 194,
Autoriza os cidadãos brasileiros Mário
Ferreira Guimarães e
Boamerçes
"Ferreira Guimarães a pesquisar ouro
e associados no município de pequi,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, use-ido
da au-iouiçao que lhe COnfCi'8 o arttco
74, letra a, da Constdtuíçào e nos _têrmos do Decreto-lei n.°1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de MInas),
decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os ctdàdâcs brasileiros Mário Ferreira Guimarães e Boanerges Ferreira Guimarães a pesquisar ouro e associados em
terrenos situados nos imóveis Ponte
e Gameleíra, distrito de Onça. municípío de Pequt, Estado de Minas Gerais, numa área de dez hectares e oitenta e oito ares 00,88 ha) , delimitada por um retângulo que, tem um vértice a trezentos e .trinta e seis metros
(336 m) , no rumo magnético quarenta,
e oito graus e trrata minutos nordeste
(48° 30' NE), do quilômetro oitocentos
e oitenta e nove. (km 889), .da linha
da Rêde Míneíra de Viação, no trecho -Jaguaruna ~ Pítangtn, e os Iadoe
convergentes no vértice considerado
com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e. quarenta metros (340 mj , setenta graus ncroeste (70° NW); trezentos e
Vinte
metros (320 m) , vinte graus nordeste
(20° NE)

DECRETO N.o 20.230 ~ DE 19
DE DEZEMBRO DE la45
Autoriza o cidadão brasileiro Paulo
Oto Ganzert a pesquisar argila G
associados no município de í.ama,
Estado do Paranâ.

"Q Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art,),';o
74, letra a, da Oonstdtuíçào e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Paulo Oto Ganzert a pesquisar argila e associados
terrenos
situados no lugar .denomínado Ronda.
no distrito e município de Lapa, Estado do Paraná, numa área de cento
e trinta e dois hectares e cinqüenta
e sete ares (132,57 ha) , delimitada
por um polígono irregular que tem um
vértice no alinhamento, da esquerda..
da rodovia de Lapa para Colônia" e
Curitiba, no ponto em que o referido
alinhamento é cruzado por uma reta
que parte do quilômetro dezo.to....
(km 18) da linha da Rêde de Viação
Paraná-Santa Catarina, no trecho Rio
Negro-Engenheiro-Bley, com
rumo
magnético setenta e cinco graus e dezminutos nordeste (75°" lO' NE), e. os
lados, a partir do vértice considerado.
com os seguintes comprimentos e rumos" magnéticos: seiscentos e sessenta

em
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e quatro -metros (664 m) , quarenta
graus e vinte minutos noroeste (40')
20' NW); cento e noventa e sete metros (197 m) , cinqüenta e oito graus
e trinta minutos I noroeste. (58 0 30'
NW); cento e setenta metros (170 m) ,
trinta e três graus e cinco minutos
nordeste (330 5' NE); duzentos e sete
metros (207 m) , oito graus e dez minutos noroeste' (8° 10' NW); trezentos ~ oito -metros C30S.lU), yinte e Ci':l.co graus e dez minutos nordeste (25°
10' NE); duzentos e trinta metros
(230 fi). um grau e vinte minutos
noroeste (1 0 20' NW); quatrocentos
e trinta e oito metros (438 m),oitenta e um graus e dei minutos sudeste (810 10' SE);. cento e oitenta e
três metros (183 m) , oitenta e um

graus e trinta minutos nordeste uno
30' NE); trezentos e setenta e cinco
metros (375 m) > setenta e seis graus
e cinco minutos sudeste (76 0 5' SE);

cento e cinqüenta e cinco metros (l~5
m) , 'sete .graus e cinqüenta minutos
sudeste (70 50' SE); cento e noventa
e seis metros (196 m) , sessenta e cinco
.graua sudeste (65 0 SE); o penúltimo
lado é um segmento retilíneo que,
partindo da extremidade do último
lado descrito, com rumo vinte e oito
.graus e cinco minutos sudeste (2805'
SE) magnético. alcança a margem esquerda da _ rodovia Lapa-Oolônia.; o
-últímo lado é o trecho _da mencionada
rodovia compreendido entre a extremidade do penúltimo lado e o vértice
de partida.
Art. 2. 0 Est~ autorização é outorgada nos têrrnos estabelecidos no Código' de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntíca
-dêste decreto, pagará a taxa de mil
trezentos e trinta cruzeiros (Cr$
1.330,00) e será transcrito no ttvro
próprio da Divisão de Fomento da Prcduçâo Mineral do -Ministério da Ag!icultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
19'45, 124".° da Independência e 57.° da
República.
Josá LINHARES.
Theodureto

de

Camargo
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19

DE DEZEwr...BRO DE .1946
Autoriza o cidadão brasileiro Job Ferreira Braga a. pesquisar amianto,
taZco e associados no municipio de
Casa Nova, Estado da Bahia.

°

,Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos .têrmos do Decreto-lei n,c 1.985. de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
'
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Job Ferreira Braga a pesquisar amianto, talco e associados no
lugar -denomínado Sítio Planta, no
imóvel fazenda João Soares. no ctsmto de Pau a Pique, municipio de Casa
Nova, Estado da Bahia, numa área
de oitenta é um hectares, trinta ares
e seis centíarea (81,306 ha) • delímítada
por .um polígono .Irregular que tem'
um vértice a setecentos. e cinqüenta
metros (750 m) , no rumo magnético
trinta e três graus sudeste (330 SE'
da confluência do córrego do, Siti~ con;{
o riacho das Pedras Brancas, e oà
lados, a partir do vértice considerado
têm os seguintes comprimentos €' ru-.
mos magnéticos: mil e duzentos metros (1.200 m) , trinta graus sudoeste
(30 0 SW); mil cento -e dois metros e
quarenta e. um centímetros (1.102,41
mj , sessenta graus sudeste (600 SE);
oitocentos e dezenove metros e sessenta e trêscentímetros (819,63 mj , trinta
graus nordeste (30 0 NE~; seiscentos
metros (600 111), oitenta graus sudoeste
(80° SVV); mil metros (1.000 m), dez
graus noroeste (10° NW) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas. _
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa,' que será uma via autêntica
deste decreto. pagará a taxa de oitocentos e vinte cruzeiros (Cr$ .... '.'.
820,00) e será transcrito no ti.11'O próprio da Divisão de Fomento da Produção . Mineral do Ministério da Agricultura.
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Art. 4;0 Revogam-se as disposições
em contrárto .
Rio, de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da

República.

Art. 4.°, Revogam-se as disposições
'
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
JOSÉ LIl.\THARES.

.Iosá LmHAREs.

Theodureto

de

Camargo.

rneoãureto de Camargo.
DECRETO N.o 20.233 - DE 19
DE D.B.ZEMBR-O DE 1-:.145

DECRETO N.020. 232 - DE 19
DE DF~ZEMBRO DE 191 j
Autoriza o cidadão brasileiro Luis Pinto Coelho a pesquisar ouro, prata.
e associados no município de Santa
Luzia, Estado de Mínas Gerais.
0, Presidente da República, usando

da atrtbuiçâo que Ihe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v L. 985, de 29 de
Janeiro de 1940 (Código de, Minas' ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado 'o cidadão
brasileiro Luis Pinto Coelho a pesquísar ouro, prata e associados numa
área de duzentos e vinte cinco hectares (,225 ha) , situada no lugar denominado Aarão-Reis, distrito de Venda Nova, -munícípio de Santa Luzia,
Estado de Minas Gerais, e delimitada
por um quadrado de mil e quinhentos
metros (1.500 m) , 'de lado, que tem
um 'vértice a seiscentos e sessenta e
cinco metros (665 m) , rumo dez eraus
sudoeste (10° S'W) magnético, do quilômetro doze (Km 12) da estrada de
rodagem Belo Horizonte-Santa Luzia,
e os "lados, que .partem dêsse wértíce,
com rumos dezessete graus nordeste
(17 0 NE)
e setenta e três graus nor?€ste (73° NW) magnéticos.

e

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos termos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° o
pesquisa, .que
dêste decreto,
mil duzentos

titulo da autorização de
será uma via 'autêntica
pagará a taxa de doís
e cinqüenta cruzeiros
(Crg 2.250,00) e será transcrito no
lívro próprio, da' Divisão de Fomento
da Produçâc Mineral do Ministério
dá. Agrtcultura ,

Autoriza o cidadão brasileiro Rafael
Di Sandro a pesquisar feldspato,
caulim e associados no município' de
São Paulo, Estado de São Paulo.

o

Presidente da República, usando

da. atribuição que lhe confere o artigo

74, letra a, da Oonstdtuíçãc e nos têrmos do Decreto-lei TI.o 1.985, ãe zs de
janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,
decreta:
.
Art. 1.0 Píca autorizado o cidadão
brasileiro Rafael Di' Sandro a pesquisar feldspato; caulím e associados em
terrenos situados no distrito de Perus, município de Sâo "Paulo, Estado de São Paulo, numa área de
vinte' e três hectares e setenta ares
(23,70 haj , delimitada por um poltgcno
irregular que tem um vé'rtíce a noventa e dois metros (92
m) , no rumo magnético sessenta e
cínco' graus sudeste (65° SE), da
confluência dos córregos Cachoeira e
Antas ou Andando, e os lados, a partir
do vértice considerado, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e quarenta e oito
metros e setenta e oito centímetros
(248,78 m) , norte (N); duzentos e oitenta e sete metros (287 m) , oitenta e
cinco graus nordeste (85° NE); cento
e trinta e nove metros (139 m) , dois
g-raus nordeste (2° NE); quinhentos e
quatro metros (504 m) , oitenta graus
sudeste (80° SE); quatrocentos metros
(400 m) , trinta, graus sudoeste (300
SW); quinhentos e noventa metros
(590 m) , oitenta e sete graus e trinta
minutos noroeste (87° 30' NW) .
AI't. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas.
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Art. 3.0 O título da autortzacão de
pesquisa, que será uma via autêntíca
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.° Revogam-se aa utsrosições

em contrárto.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945. 124.° da Independência e 57.0 da
República.

J ceá LIN~ÀRES.
Tneosiureto

de

Camargo.

DECRETO N.'20.234 - DE 19
DE DfI:(;EMBRO DE 1915
Autoriza o cidadão brasileiro Léo Ribeiro de Morais a pesquishr teiaeepato e associaàosno município de
Socorro, Estado de São Paulo.

O Presidente da República. usando
na acríbuiçáo que lhe contere o art.ígo
74, letra a, da Constituição e nos termos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Léo Ribeiro de Morais a
pesquisar feldspato e associados em
terrenos situados no lugar denominado Bairro das Almas, distrito e municípiio de Socorro, Estado de São
Paulo, numa área -ôe dezessete hectares e trinta e três ares (17,33 ha) , deIímttada por um polígono Irregular;
que tem um vértice a cento e dezessete
metros e vinte centímetros (117,20 m) ,
no rumo verdadeiro setenta' graus e
cinqüenta e um minutos sudeste (70°
51° SE), do canto sudeste (SE) da
casa de propriedade de José Benedito
da Fonseca, e os lados, a partir do
vértice considerado, têm: trezentos e
setenta e sete metros (377 m) , quinze graus e trinta e sete minutos noroeste (15Cl 37' NW); duzentos e de'Imito metros e vinte centímetros
(218,20 m) , sessenta graus e .trtnta e
sete minutos sudoeste (60° 37'. S\V);
quatrocentos e doze metros (412- m) ,

EXECU'IT'"II"O

quarenta graus e 'cinqüenta e três
minutos sudoeste '. (40° 53' SW); trezentoa e vinte e três metros e quarenta
centímetros (323,40 mj , cinqüenta ~
nove graus e quarenta e sete minutos
sudeste (59° 47' SE); trezentos ecinqüenta e seis metros e cinqüenta centimetros (356,50 m), cinqüenta e dois
graus e dezesseis minutos nordeste
(52° 16' NE).
Art. 2.° Esta autorização é outor-

gada nos termos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e seta
transcrito no livro próprio da Divisão
de .Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
Josá

LINHARES.

Theodureto

de

Camargo.

DECRETO N.' 20.235 - DE 19
DE DFJZEM:BRQ DE l~ ~ .•
Autoriza o cidadão brasileiro AntÕ1Ú(t
de Barros Mota a pesquisar turfa e
associados no município de Itapeva.
Estado de São Paulo,

O .Pre::::ldp.nte da Repúohoa, usar-de
da atribUição que Ihe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos; do Decreto-lei n.? 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mtnasj ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâe
brasileiro Antônio de Barros Mota apesquisar turfa e associados em terrenos situados no distrito e munícípto
de Itapeva, Estado de São Paulo, numa área de cinco hectares e sessenta
ares (5,60 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice a. ce-rto e
sessenta e dois metros (162 mj , no
rumo magnético norte (N.). do quilômetro trezentos mais trezentos e see-
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senta metros (km 300+360 m) , da rodovia que vai de Itapeva paraTtararé,
e os lados convergentes no vértice considerado têm, a- partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnétacos: trezentos e' cinqüenta metros (350
m) , leste (E); cento e sessenta metros (160 tn) , norte (N).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
, Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que. será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) _e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124.°' da Independência e 57.° da.
República.
JOSÉ LnrnARES.

Theodureto

de _Camargo.

beirâo São Domingos, ,e os lados que
partem dêsse vértice com os seguintes

comprimentos e rumos magnéticos:
oitocentos metros (800 m) , cinqüenta
e quatro graus e trinta minutos sudoeste (54,0 30' SW) ; seiscentos e vinte
e cinco metros (625 m) , trinta e cinco
graus e trinta minutos noroeste (30°
30' NW).

Art. 2.° Esta autorização é outor-.
gada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas.
Art.3.0 O título da autorização de
pesquíaa. que será uma vía-eutênücu
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transci'íto no livro .próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura .
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .raneiro.vta de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
JOSÉ

LINHARES.

Tnecdureto

de

Camargo.

DECRETO N.? 20.236 - DE 19
.DE DEZEMBRO DE ':'::J4';i
Autoriza o cidadão- brasileiro Vinícius
Valadares Vasconcelos a púquisar
mica e associados no município ae
Governador. v aiaaares, Estado de
Minas Gerais.

O Prestdente da Repúbnoa, usat.do
da atrtbuição que lhe contere u arüec
74, letra á, da Constituição e 1108 têrmos do Decreto-Ieí n.o 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:
~
. Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Vinicius Valadares .vasconcelas a pesquisar mica e associados
numa área de cinqüenta hectares (50
ha), situada 'no lugar denominado
Córrego do Felícío, distrito e município de Governador Valadares, Estado
de Minas Gerais, e delimitada por um
retângulo que tem um vértdce a' seisce-rtos metros (600 m) , no rumo sessenta e um graus sudoeste (61° SW)
magnético, da foz do córrego Felicio,
afluente da margem direita do 1'1-

DECRETO N.' 20.237 -

DE 19

DE DEZEM:BRO DE 194:)
AutoriZa o cidadão brasileiro João Antônio França a pesquisar diamantes
e associados, -no municípío de B7'1l-mcuiinno,' Estado de Minas Geraii_

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o .1r::gú
74, letra a, dá Oonstdtuição e noc fêr-,
mos do Decreto-lei n,? 1. 985. de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) •
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado' ovcídadâo
brasileiro João Antônio França a pesquisar diamantes e associados em 'terrenos situados no lugar denominada
Fazenda da Barca, distrito e município de Brumadínho, Estado de Minas
Gerais, numa área de três hectares e
sessenta ares (3,60 ha) • delimitada por
um retângulo que tem um vértice a
cento e cinco metros (105 m) , no ru- .
mo magnético cinco graus sudoeste OjO
SW). da barra 9.0 córrego da Fazenda
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da Bahia, afluente da margem esquerda, do rio Paraopeba, e os lados divergentes do vértice considerado com os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e oítente, metros (180
m) , oitenta graus sudoeste (80 0 SW) :
duzentos metros (200 m) , dez graus

noroeste (100 NW) .
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

Art:3.o O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr.$, 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisàc
de Fomento da, Produção Mineral ÔO
Ministério da Agricultura.
.

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57,° da

República.
Josá

'LINHARES.

Theodureto

de

Camarçc,

EXECUTrlO

do vértice considerado, com os segutn.tes comprimentos, e rumos magnéticos: oitocentos e vinte e cinco metros
(325 m) , vinte graus noroeste (200
NW); mil cento e onze metros (1.111
m) , setenta e um graus sudeste (71°
SE); quatrocentos e vinte e cinco metros (425 m) , onze graus sudoeste (I!'';
SW); setecentos metros (700 m) , oeste
(W) .

Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via' autêntica
oeste decreto, pagará a taxa de quinhentos e dez cruzeiros (Cr$ 510,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mínet-al do Ministério da Agricultura.
Art., 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de, dezembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.
JOSÉ LINHARES.

DECRETO N,o 20.238 - DE 19
DE DEZEMBRO DE ·19(j,~
Autoriza o cidadão brasileiro· AmUTJ
. Vasconcelos a pesquisar quartzo e
associados no. município' de Crista-Una, Estado de Goiás·

O PreSIdente da Repúbltca, usando
da atriuuiçâo que lhe confere

I)

artigo.

74, letra a, da Constituição c nos têrmos do Decreto-lei n.o.1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
'
Art. 1.0 Fica autortzado o cidadão
brasileiro Amaro Vasconcelos a pesquisar quartzo e associados em terrenos situados no local denominado
Fazenda Galheíros, distrito e município de Orístalína, Estado de Goiás,
numa área-. de cinqüenta
hectares,
cinqüenta e um ares e vinte e seis
centíares (50,5126 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem- um
vértice a mil e quinhentos metros
(1.500 mj , no rumo magnético cinqüenta e dois graus nordeste (52° NE) ,
da barra do córrego Vereda, afluente
do córrego Lages, e os lados, a partir

Theodureto

de

DECRETO N.o 20.239 -

Camargo

DE 19

DE DEZEMBRO DE 1945
Autorize o cidadão brasileiro Ademar

de Barros a lavrar dotomita, calcário e associados no munictIJr.O d,e
Taubaté. Estado de São Paulo.

O Pvesldente da Repú ailca, usa.ide
da atríburcâo que lhe contere c artrgo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,v 1.985, de 29 de
janeiro de" 1940 ,(Código de 'Min.as),
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Adernar de Barros a lavrar
dolomita, calcário e associados em ter;
renos situados no imóvel denominado
fazenda Santa Leonor, no bairro do
Ribeirão das Almas, no distrito e município de Taubaté, Estado de São
Paulo. numa .área de vinte e cinco
hectares (25 ha) , delimítada por um
quadrado que tem um vértice loca-
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.Iízado à distância' de duzentos e oi-

Art. 7.° Revogam-se as disposições

tenta e cinco metros e 9.0iS centímetros (285,02 m) , no rumo' magnético vinte e quatro graus e dez minutos
sudeste (24° 10' SE), do marco quilométrico vinte e nove (km 29)' da. eStrada de rodagem munícípal de 'I'aubaté ao bairro das Perobas, e os lados
divergentes dêsse vértice o comprimento de quinhentos metros (500 m) e
os rumos magnéticos respectivamente
de oitenta e seis graus sudoeste (86~
SW) e quatro graus sudeste (4° SE) .
Esta autorização é' outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código' de Minas e dos artigos 32, 33, '34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste deereto.

em 'contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124.° da' Independência e 57.0 da

Art. 2.°. O concessionano da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cum-"
prrmen to do disposto no art. 68. do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não" cumprir integralmente
qualquer das obrigações que l_he incumbem, a autorização de lavra será
declarada caduca ou nula, na forma
dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vízínhas
estã-o sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40. do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores díscrímínados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de' lavra verá por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Dtvísâo
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros) cors 600,00).

República.
Josá

LINHARES.

Ttieodureto

de

Camarço,

DECRETO N.o 20.240 .:- DE 19
DE DEZEMBRO D!!1 1945
Autoriza os cuiadôes brasileiros Alfredo de Oliveira Rosa, João de Otineira Rosa e Jair de Oliveira Rosa o.
Ianrar calcório no município de Serccaba, Estado de São Paulo.

O Pt esidente da República, .ucn-ido
da atr-ourcào que lhe confere o artigo
74. letra a, da Constituição e noa fêrmos do Decreto-lei n.s 1.985. de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Alfredo de Oliveira
Rosa, João de Oliveira Rosa e Jair de
Oliveira Rosa, a.. . lavrar calcário em
terrenos situados na Fazenda Pirapora,. distrito de Salto do Pírapora, município de Sorocaba, Estado de São
Paulo, .numa área de trinta e quatro
hectares, trinta e dois ares e setenta
e oito centiares (34,3278 ha) , definida
por um retângulo que tem um vértice
situado na confluência dos córregos
Envernadinha e da Caieíra, e os lados
dtvergentescdêsse Vértice. com os ."eguintes comprimentos e rumos: novecentos e 'setenta e oito metros (.978
m) , cinqüenta e, nove graus nordeste
(59 0 NE) ; trezentos e cinqüenta e um
metros (351 m) , trinta e um, graus noroeste (310 NW). Esta autorização é
outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do ar';'
ügo 23 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das
seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, nâo . expressamente
mencionadas neste decreto.

Art. 2Y O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Municipio, -em cum-
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prímento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.

Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer 1a3
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada 'caduca ou nula,na forma dos arts. 37
e38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vlsínnas

estão sujeitas às 'servidões de solo

e

sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de

Minas.
.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização' de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da- Dívísâo
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura. após o pagamento da taxa de setecentos cruzeiros (Cr$ 700,00) .

Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
"República.
JOSÉ

LINHARES ~

Theodureto

de

camarço,

DECRETO N,? 20,241 -

DE 19
DE J.;EZEMBRO DE 1945

Autoriza' a firma Irmãos Peccicacco
a pesquisar cculim, feldspato e 08saciados no município de São Pa.ulo,
Estado de São Paulo,

da Repúolica. usando
11a atríbuiçâo que lhe conrec- o ar ' "go
74, letra a, da Constituição f:'! nos têrmos do Decreto-lei n." 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínasi .
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a firma
Irmãos Peccicacco a pesquisar caulim, feldspato e associados em terrenos
situados no distrito de Perus, município de São Paulo, Estado de São Paulo,
numa área 'de seis hectares e quarenta
ares (6.40 ha) , delimitada por um ~o
ligono mistilíneo que tem um vértice

na margem direita da rodovia que vai
de São Paulo para Jundiai, no ponto
em que a referida estrada atravessa
.... córrego Andando, e os lados, a -partír
do vértice _considerado. têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento' e dezesseis metros (116 m) ,
setenta e nove g-raus e quarenta e' cinco minutos 'noroeste (79° 45' NW);
quatrocentos e quarenta e sete metros
(447 rm , quarenta graus e quarenta e
cinco minutos noroeste (40° 45, NW);
o terceiro (3.°) lado é o segmento
retilíneo que, partindo da extremidade
do segundo (2.°) com rumo, oitenta
e quatro graus nordeste ,(84° NE) verdadeiro, alcança a margem direita da
rodovia São Paulo-Jundiaíj o último
lado é' a margem direita da mencíonada rodovia no trecho compreendido
entre a 'extremidade do, ultimo lado
retilíneo descrito e o vértice de partida.
'
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no, Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívtsãe .
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposíçôes
em contrário.
Rio -de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
Josá laNHARES.
Theodureto

de

Camargo.

OPres~tjente

DECRETO N.' 20.242 DE DEZEMBRO DE

DE 19
1~'1!)

Autoriza o cidadão brasileiro J osé Aíoes Ferreira a pesquisar quartzo, pedras coradas e associados no mnnicupio de Teó/ilo Ot6ni, Estado de
Minas Gerais:
ti Presidente da Repúon -a. usando

da atrtbtnçâo que lhe

00n tere o aruge
74, letra a, da Oõnstdtuíçâo 0 n03 têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de

ATOS
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janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Alves Ferreira a pes-quisar quartzo, pedras coradas e associados, em terrenos situados no lugar
denominado Lavrados Marques, no
distrito de Pavão, munícípío de Teofilo Otôni, Estado de Minas Gerais,
numa área de cinqüenta e um hectares, noventa e cinco ares e setenta
e oito centiares (51,9578 ha) , delímítada. por um polígono irregular que
tem um vértice a setenta metros (70
m) , no rumo magnético um grau
nordeste (lo NE), da confluência- do
córrego do Cipó com o· córrego São
.Julíão, êste .atluente do rio Mucuri,
e os lados a partír do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos
,e rumos magnéticos: cento e vinte e
cinco metros (125 m) , sessenta e sete
graus sudeste (670 SE); oitocentos e
cinqüenta metros (850, m) , vinte graus
nordeste (20 0 NE); -míl metros (1.000
-m) , oitenta e três graus noroeste (830
'NW): oitocentos e cinqüenta metros
(850 m) , vinte e cinco graus sudeste
(25 0 SE); duzentos e cinqüenta metros (250 m) , sessenta e sete graus sudeste (670 SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará à taxa de quinhentos e vinte cruzeiros (Cr$ ....
520,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrtcultura.
Art. 4.° Revogam-se' as disposições
em contrárío.,
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.

.rosa

LTNHARES.

Theodureto

de

Camargo'.

DEcRETO N.? 20.243 - DE 19
DEZEMBRO DE 1945

DE

Autoriza a Companhia LllZ e Fôrça
"Santa CT1.lZ" a construir uma linha de transmissão, entre Santa
Cruz 40 Rio Pardo e Sotirélia, e a
reforçar o trecho da linha de transmissão Sodrélia - Bernardino de
Campos, no Estado de São Paulo.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento,

DECRETO N,o 20,244 - DE 19
DE DEZEMBRO DE 1945
•

Renova o Decreto n.o 11.433, de 21
de janeiro de 1943

O Presidente da Repúbrica, usat.do
da atrünnçao que lhe confere !J arr.ígo
74, letra a, da Constituiçâo ,3 nos têr'mos do Decreto-lei n.? 1.985, ce 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. LO Fica renovada a autorizaçâo concedida ao cidadão brasneíro
Oscar Macnado pelo 'décréto numero
onze mil quatrocentos e trinta e três
(11.433Y, de vinte e um (21) de jacetro de mil novecentos e quarenta e
três (1943), para pesquisar mica e
associados em terrenosocupadps por
João vatérto, José Severiano e Eãgênio Chiá, situados à margem direita
do córrego Ferreira, no distrito e municipio de Governador Valadarea.. Estado de Minas Gerais, numa área de
cinqüenta hectares (50 ha) , delímitada por um retângulo que tem um
vértice a cento e trinta metros (130
mj , no rumo magnético cinqüenta e
sete graus sudoeste (570 SW), da confluência dos córregos Moinho e Ferreira, e os lados divergentes do vértice
considerado têm, seiscentos e vinte e
cinco metros (625 m) , quarenta e oito
graus nordeste (48 0 NE) magnético e
oitocentos metros (800 m) , quarenta e
dois graus noroeste (42° NW) magnético.
Art. ,2. 0 Esta autorização é outorgude nos têrmos estabelecidos no Código de Mill6S.
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Art. 3.° O' título da autorízaçâo de
pesquisa,' que será uma via autêntica
deste decreto, pagará 'a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será.
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Mímstério da Agricultura.

Art. 4.° Revogam-se as disposições
.
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0 da,
República.
JOSÉ LINHARES.

Theoàureto

de

DECRETO N.' 20.246 - DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1945
Concede autorização paia funcionar
como empresa de energia elétrica,
à Sociedade metrorecnsca Nel-Mns.

.O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição; e - tendo
em vista o disposto no Decreto-lei número 938, de 8 de dezembro de 1938. e
o que requereu a Sociedade Eletrotécnica Nel-Mas, decreta:

Camargo.

DECRETO N.' 20.245 DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1945
Declara sem efeito o Decreto número 13.987, de 10 de novembro de
1943:

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo7'4, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-Ieí n.? 1.935, de 29
de janeiro de

EXECUTIVO

1940 (Código de Mi:

nas), decreta:

Art. 1.0 :f:: concedida à
Sociedade
Eletrctécnica Nel-Mas com sede na
cidade de São Paulo, Estado .õe São
Paulo, autorização para funcionar corno
. emprêsa de energia elétrica, de que
trata o Decreto-lei n.c 938, de 8 de dezembro de 1938, ficando a mesma obrtgada a satisfazer integralmente as
exigências do Código de Aguas (Decreto TI.o 24.643. de 10 de julho de
1934), leis subseqüêntes e regulamentos, sob pena de revogação do presente
título.

Art. 2.° O presente decreto entra em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .

Art. Lo Fica declarado sem efeito, \
Rio de Janeiro 19 de dezembro de
a pedido do interessado, a autorização,
conferida ao cidadão brasileiro Otan 1945, 124.° da Independência e 57.° da
Alves Barcelos 'Correia pelo Decreto República.
número treze mil novecentos e oitenta
José LINHARES
__ e sete (13.987), de dez (lO) de novembro de mil novecentos e quarenta
Tneotiureto de Camargo
e três (19-4:Í'), para pesquisar caulím.
argila' e associados no distrito e municipio de Uberaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945-, 124.° da Independência e 57.°' da
República.

DECRETO N.o 20.247 -

DE

19

,DE

DEZEMBRO DE 1945

Conceae à Rio Negro Industrial Limitada autoriZação, para. [uncicauu:
como emprêsa de mineração.

JOSÉ LINHARES.

rneoaureto de Camargo;

Não foi publicado afilia no' Diário
Oficial por falta de pagamento.
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DEORETO N.c 20.248 - DE 19 DE
DEZEMBRO' DE 1945
- Concede à Mineração Bico de Pedra
S. A. autorização para funcionar como
emprêsa· de mineração.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, íetre a, da Oonstícuição e
nos bêrmos do Decreto-le' rr.v 1.985,
de 29 de jamero doe 19WeCódigo de

Minas); "decreta:

Ar:t. 1. o :f: concedida à :MJJneração
Bico dte Pedra S. A" sociedade anônima, com sede rxi cidade do Rio de
J aneiro, constituída por assembléia
gerad realizada em doze (12) de novembro de mil novecentos e quarenta
e cinco (1945). autorização para funcíonar como "emprêsa demin,eração;
tendo em viste o que dispõe o § 1. o
. do' art. 6.° do Decreto-lei n.v 1.985,
de 29 de janetrc de 1940 (Código de
Minas), ficando a mesma sccíedade
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
vierem a vigorar sôbre o objeto da
referida anstortaaçâo,
A,r,t. 2. o Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeir-o, 19 de dezembro de
1945, 124.° dá Independência e 57. 0
(La .Repúblâoa .

.Iosá

LINHARES.

Theodureto

de

Camargo.

DECRETO N.o 20;249 - DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1945
Declara perempta a -onceesao outorgada à Rádio Socieâaâe Fluminense Limitada, pelo Decreto n.o 213,
de 28 de junho de 1935.
O

Presidente da República, usando

EXECUTIVO
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dade Fluminense Limitada, pelo Decreto n.c 213, de 28 de junho de 1935.
. Art. 2. 0 Revognm-sa as dísposiçôes
em contrário.
",-'
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124. 0 da Independência e 57. 0 da
República.
Josá UNHARES
Mauricio somert da Silva
DECRETO N.? 20:250 -

DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1945

Assegura à Rádio Educadora do CeaTri,
Limitada, o direito de estabelecer
uma estação radiodifusora na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e tendo
vista' o disposto no art. 11 do
Decreto n.o 24.65-5, de 11 de julho de
1934, e artigo único do Decreto numero 19.966, de 19' de novembro de
1945, decreta:
Artigo único. Fica assegurado à
Rádio Educadora do Ceará, Limitada,
o direito de: estabelecer, na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará, sem direito de exclusividade, urna estação
destinada a executar o serviço de
radiodifusão, nos têrmoe das' cláusulas
que com êste baixam, assinadas pelo
Ministro da Viação e Obras Públicas.
Parágrafo único. O contrato ríccorrente desta concessão deverá ser assinado dentro - do prazo de 30 dias)' a
contar da data da publicação deste
Decreto no Diario Oficial, sob pena
de ser desde logo considerada nula a
concessão.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.

em

.ross

LINHARES.

Mauricio Joppert da SilVa.

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, c
nos têrmos do 2.° do art. 26 do Regulamento que cbaíxou aprovado pelo
Decreto n.« 21.111, de 1 de março de
1932, decreta:

CLAUSULAS A QUE SE REFERE O
DECRETO N.o 20.250, DESTA DATA

Art. Lo Fica declarada perempta a
concessão outorgada à Rádio Socíe-

Fica assegurado à Rádio Educadora
do Ceará, Limitada, o direito de es-

s

I
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'fabelecer, ria cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, uma estação radio-

dítusora destinada a executar o 50:,1'-.
viço de radiodifusão, com finalidade
e orientação intelectual e instrutiva,
e com subordinação a tôdas as obrtgações e exigências instituídas nesse -ato
de -concessâc.
TI

presente concessão é outorgada
pelo prazo de dez (lO) anos, a contar
da data do registro dêste contrato
A

pelo Tribunal de Contas, e renovável,
por igual período, a juízo do Govêrno,

sem prejuízo da faculdade que lhe essegure a legislação - vigente, de, em

qualquer tempo, desapropriar, no In'terêsse geral, o serviço outorgado.
Parágrafo único. O Govêrno não
se responsabiliza por indenização alguma, se o Tribunal de Contas de-

negar o registro do contrato de que
trata esta cláusula.

rrr
a:
constituir sua diretoria exclusivamente de brasileiros. natos;
b) admitir, exclusivamente, operadores e locutores brasileiros natos e
bem assim, a empregar, efetivamente,
nos outros serviços técnicos e administrativos, dois terços, no mínimo de
pessoal brasileiro:
c) não transferir, direta ou Indiretamente, a concessão:
d) suspender, por tempo que f~r
determinado, o serviço, todo ou em
parte, nos casos previstos no regulamenta dos serviços de radíocomunícação (Decreto n.? 21.111, de 1 de
março' de 1932) ou no' que vier a reger à matéria e obedecer' à primeira
requisição da autoridade competente
e, havendo urgência, fazer cessar o
serviço em ato sucessivo à Intímação,
sem que, por isso, assista à sociedade
direito. a qualquer Indenização;
,
e) submeter-se ao regime de fiscalização que fôr instituído pelo Go-....
vêrno, bem como ao pagamento, adiantadamente, da cota mensal para as
despesas defiscaUzação e de quaisquer contribuições que venham a ser
estabelecidas em lei ou regulamento
sôbre a matéria;
A concessionária é obrigada

a)

j) fornecer .ao Departamento dos
Correios e Telégrafos todos os elementos que êste venha a exigir para
os efeitos de fiscalização e, bem assim,
prestar-lhe, em qualquer tempo, tôdas as informações que permitam ao
Govêmo apreciar o modo como está
sendo executada a concessão;
ç) manter sempre em ordem e em
dia o registro de todos os programas
e irradiações lidas ao microfone, devidamente autenticadas e com
visto
do órgão, fiscalizador:
h) obedecer às posturas municipais
aplicáveis ao serviço de concessão;
i)
írradíar, díàrfamente, os boletins
ou avisos do serviço meteorológico,
bem como transmitir e receber, nJS
dias e horas determinadas, o programa nacional e o pau-americano; ,
j) submeter, no prazo de-três l3J
meses, a contar da mesma data. do
registro do contrato pelo Tribunal co
Contas, à aprovação do Govêrno, o
local escolhido para a montagem da.
estação;
lc) submeter, no prazo de seis (6)
meses. a contar da mesma data de
que trata a alínea anterior, à aprovação do Govêrno, as plantas. 'orçamento e tôdas as especificações técnicas das instalações, inclusive a r~
laçâo minuciosa do material a empregar;
l) inaugurar, no prazo de dois (2}
anos, a contar da data da aprovação,
de que trata a alínea anterior, o serviço definitivo, salvo motivo de fôrça
maior, devidamente comprovado e reconhecido pelo Govêrno;
m) submeter-se à ressalva de direito da União sôbre todo o acervo' da
sociedade, para garantia da liquidação de qualquer débito para com ela;

°

I

nJ submeter-se à ressalva de que. a
freqüência distribuída à sociedade não
constitui direito de propriedade, e
ficará sujeita às regras estabelecidas
no regulamento dos serviços de rádiocomunicação (Decreto n.s 21.111), ou
em outro que vier a ser baixado sôbre o assunto, incidindo sempre sôore
essa freqüência o direito de posse da
União;
o) submeter-se. aos prpceíbos tnstituídos nas convenções e regulamentos
internacionais, bem como a tôdas as

ATOS

DO

PODER

disposições contidas em leis, regulamentos e instruções que existam ou
venham a existir, referentes ou rapücáveis ao serviço de concessão;

IV
A ccncessdonácía não pOoderáa.1re-

rac, em queécuee tempo, seus estatutos sem prévia aucorízeçâo e ,3JPir'{)Viação do

Govêmo,

aseim

como

se

obriga a manter eua estação em perfeito funcionamento com a eficiência necessária e de acôrdo com as
prescrições ,técnécae .qüe estoverem em
vigor ou víerem a vígcree-.
V

No regime da nsceneacão em vigor ou que rôr mstdtuído, fica asse-.
gurado . ao .Govêrno, quando jU!lgtaJr
eonveoteote; o direito de exsmâmar
O()!ThQ melhor lhe aprouver, os JdMros,
escrsturaçâo e tudo que se termas- neceeeãno a essa físcalízação.
VI

EXECUTn'ü
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a) 82, em todo o tempo, fôr vertrtceoa a bnobservânoía dias d'isposiçôes contdôas nas alíneas a, b, c, ti,
i, (in fine), i, k e l da cláusu-la quarta:
b) se não forem pagas, dentro dos
pl\8.Z03 eetaoelecídos a quota e con-

tribuições a que se refere a alínea o
da cláusula quarte bem como a tmportâncla de QUalqU8T multa imposta

nos têrmos da cláusula sétima;
c) se, em qualquer tempo, se vcrtficar o emprêgo da estação para outTlOS fíns que não os determénados
na concessão e admstddos pela legtslação que reger a matéria.
§ 1. ° Poderá a concessão ser declarada caduca, a juízo do Govêmo,
sem direito a qualquer indenização:
a) se, depois de estabelecido, Mil:"
o serviço íriterrompddo por mads de

trbrrta (30) dias coneecutevos, ou se
S0

vee-lfloar e, ínoapacídade de. con-

cessíonárna para executar o serviço.
salvo motdvo de fôrça meter, devida-mente provado e reconhecido pelo

Pela inobservância de qualquer das
presentes cláusulas, em que não es~
teja previste a ímedíaca oaducídade
da oonceeeâo, o Govêmo -poderá, pelo

Govêmo;

órgão físcahzadcr, impor ~ concessãonária a multa de C['$ 100,00' Coem
crueetrosr , a 0.1'$ 5.000,00 rcénco mil
cruzeércs) , conforme a goavãdade da
tnrração.

§ 2. ° A concessão será considerada
perempta se o Govêrno não juJ.glal!"
coruveníente renovar-Ihe o p11aIZO.

Perágrado úrríco. A importância de
qualquer mu1ta será reccêhída à Tesourane do Depaa-temersto dOIS Correles e Telégrafos, denêro do prazo
fmprorrogável de trinta (30)

dãas a

contar dia data da nctdfloaçâo feita
diretamente à concessíonáría ou da
publicação do ato no Diário Oficial.

b) se a conoessionáría. íncâdía- reit.eradamente em Infrações passírceâs

de multa,

'

Rio de .rsmesro, 19 de dezembro de
Maurício Joppert da Silva.
1945.

DECRETO N.' 20.251
DE 20
DE DEZEMBRO DE 1945

VII

Concede autorização a The First
National Bank o/ Boston para funcionar no pais.

Em qualquer tempo, são apltcáveâs
à concessíonáría os preceitos da 'le-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

gislação SÔbT'8 desapropráação Por DJeoessídade ou utílãdade públdca e Tequésiçôee mdlbtaa-es,

VIII
'A concessão será constdeeeõa caduca, para todos os efeitos, scm uareeto

a qualquer tndenízação:

tigo 74, letra a, da Constituição, e
tendo em vista o art. 1.0 do Decretolei n.s 3.786, de 1.0 de novembro de
1941, decreta:
'
Art. 1.0 E' concedida autorizaçãopara funcionar no pais ao estabelecimento bancaria de depósito "The
First National Bank of Boston", com
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ronan

sede na cidade de Boston, nos Estados
Unidos da América.
Art. 2.° O prazo de concessão de
que trata o, artigo anterior será de
vinte (20) anos .e obriga a realização
do capital mmímo 'de cem milhões
de cruzeiros (Cr$ 100.000.000,00), de-

positada a metade dessa quantia no
ato de habilitação e completada e.o
iniciar as operações.
Art. 3.° A autorização de funcio-

namento compreende a instalação de
filiais nas cidades. do Rio de Janeiro,
São Paulo e Santos, dependendo de
prévia autorização do . Govêrno a

abertura de 'quaisquer outra." Iilíaís,
agências ou sucursais no terrttórro "da

EXECtJT.i:lfO

sil, no case de infração das leis do
pais, por pau-te do estabelecimento
principal ou de qualquer de suas filíais, .agênclaa ou sucursais.
Art. 5.° A concessão de que trata
êste Decreto caducará se, decorrido
um ano depois de def-erida a habilitação, não forem iniciadas as ope. rações.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de 'sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57. 0
da República.
.Iosà LINHARES.

República.
Art, 4.° Para entrar no

gôzo da
concessão outorgada por êste Decreto,
cumpre .ao estabelecimento meneionado no art. L" habilitar-se junto
à Caixa de Mobilização e Fiscalização
Baneárta, observados os seguintes
preceitos:
a) ter um representante, no Brasil, com plenos e ilimitados poderes
para tratar e, definitivamente, resolver as questões. que se suscitarem,
quer com o Govêrno, quer com os
particulares, podendo sec aciona-do e
receber a primeira e qualquer outra
citação; .
J
b) ficar sujeíto qualquer ato que
praticar no Brasil, aa respecuvas Ieís
e regulamentos e à jurisdição dosseus tribunais judiciários ou administrativos;
c) realizar as operações. autorizadas
pelos estatutos aprovados e submeter
à aprovação do Govêrno, a fim 'de
produzir efeitos no Brasil, quaisquer
modífícações que forem mcluídas nos
mesmos estatutos, inclusive mudança
de nome;
d) contribuir com a cota anual de
fiscalização;
e) sujeitar-se aos preceitos e leis
brasíleíras que, de futuro, vierem a
reger as operações bancárias definidas nas leis e regulamentos em vigor,
inclusive as que forem pertinentes a
fiscalização e· ás sociedades de qualqu-er espécie; e,
f) submeter-se a que o Govêrno
lhe casse, em qualquer tempo, a
autorização. para' tuncícnar no Bra-

J. Pires do Rio.

DECRETO N.".20.252 DE

DE 20

DEZEMBRO DE 1945

Autoriza c cidadão brasileiro José
.Coelho de Sousa a comprar pedras
preciosas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra, a, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-Ieí n.v 466,
de .4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. 'Fica autorizado o cídadão brasileiro Josê Coelho de Sousa,
residente' em Carolina, no Est(:l,dO do
Maranhão, a comprar pedras "precíosas nos têrmos do Decreto-lei n. o 486,
de 4. de junho de 1938, constituindo
titulo desta autorização uma Via autêntica .do presente Decreto.
Ri0 de Janeiro, 20 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e j'i'.L da
República.
JOSÉ ,LINHARES.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. ° 20.253 - DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1945
Concede à Companhia de Navegação
São Jorge autorização para
funcionar como emprêsa de naveçaçao de cabotagem, de- acôrdo com
o que prescreve o Decreto-leinúmero 2.784, de 20 de novembro de
1940.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Companhia
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de Navegação São Jorge, sociedade
anônima com sede nesta cidade do
Rio de Janeiro, decreta:
Artigo único. E' concedida à Companhia de' Navegação São Jorge, com
sede nesta cidade do Rio de Janeiro, autoriz-ação para funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem,
de acôrdo com que prescreve o Decreto-lei n.c 2.784, de 20 de novembro de 1940, ficando' entendido que
as ações ordtnértas e preferenciais,
isoladamente ou em conjunto, não poderão exceder o limite Impôsto pelo
artigo primeiro, letra o, do citado
decreto, e que a remuneração dos
membros do' Conselho Fiscal vigorará,
aeé a reunião da assembléia geral
ordinária, que deverá fixá-la, e obrigando-se a mesma companhia á cumprir integralmente as' leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da referida
autorização.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de .
1945, 124. ° da Independência e 57.°
da República.
JosÉ LINHARES.
R. Carneiro de Mendonça.

DECRETO N.' 20.254 DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1945
Concede à Pátria Companhia Brasileira de Seguros Gerais; autorização
para funcionar e aprova seus estatutos.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, de...
ereta:
Art. 1. ° - Fica autorizada a ope ...
rar em seguros e resseguros dos ra...
mos elementares, a que se refere .o
nrt.. 40, n. o'1, do Decreto~lei número
2.063, de 7 de março .de 1940, asa...
ciedade Pátria .oompamua Brasilei..
ra de Seguros Gerais, com sede nesta
cidade do Rio de Janeiro e constatuída pela escritura pública lavrada
em notas do Tabelião do 18.o Oficio
desta cidade, a 29 de maio de lf)45.
bem como ficam aprovados os estatutos adotados pelos subscritores
do

Col. de Leis -

Vol. VIII

seu capital e constantes dá meneionada escritura, mediante a condição
abaixo:
I - Os estatutos são aprovados com
substituição, no parágrafo único do
art. 27, das palavras "ao ativo" pelas
seguintes "a crédito".
Art. 2. o - A sociedade ficará in ...
tegralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a
vigorar, sôbre o objeto da autorização
de que trata o presente decreto.
Art. 3.° - Revogam-se as díaposl ...
ções em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de
1945., 124.° da Independência e 57.°
da República.

.rcss

LINHARES.

R. Carneiro de Mendonça.

DECRETO N.o 20.255 DEZEMBRO

DE 20 DE

DE -1945

Concede à Perfumaria Rety Montecarla Sociedáde Anônima, autorização para funcionar na Repúblíca.

.Nâo .roí publicado adnda.rnc Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.' 20.256 .- DE 20 DE
DEZEMBRO. DE 1945
Altera dispositivos âo ; Regulamento
sôbre o oficio de Tradutor Público
e Intérprete Comercial.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterado o § 3.° do
art. 22 do Regulamento baixado com
o Decreto n.?' 13.609, de 21 de outubro
de 1943, que passa a ter a seguinte
redação:
§ 3.0 S~ do exame s6 'se concluir
pela falta de exação da tradução
como objeto científico a nenhuma
pena fica sujeito o tradutor; mas
se dêle se concluir pela exístênciade êrro grosseiro, ou simples
êrrode que resulte dano ou brnefícíoàs partes, ou prejuízo para'

.

F. 33
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o serviço público, ficará o tradutor sujeito às' penas administrativas previstas neste regula"mento, independente da repam-·
ção do dano e das penas crtminais previstas na legislação penal.

Art. 2.° Ao mesmo art. 22 do Regulamento baixado com o Decreto

n."

13.609, de 21 de outubro de 1943,

fica acrescentado um parágrafo, com
a redação seguinte:
§ 4,0 Verificada a infração' do
dispositivo da lei penal será remetida cópia do laudo e das peças
do processo administrativo à autoridade policial competente, a
fim .de instruir o procedimento
criminal.

Art. 3.° âiste Decreto entrará

em

vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrá~io.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de
1945, .124.0 da Independência e 57.0
da República.
.rcse LrNHAREs.

R. Carneiro de Mendonça.

DECRETO N.? 20.257 - DE 20
DE DEZEMBRO DE 1945
Altera a Tabela Numérica Ordinária
de Extranumerário-mensalista da
Administração do Palácio do Trabalho, do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio.

O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, conforme a
relação anexa, a' Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da Administração do Palácio do
Trabalho, do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio.
Art. 2.° A despesa a - verificar-se
com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 28.800,00
(vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros) anuais, correrá, no presente exercicio, à conta- de destgque da Verba '1
Pes- Pessoal, Consignação II'
soal Extranumerário, Subconsígnaçâo
08 Novas admissões, etc., Anexo
n.c 21 ,...- Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, do Orçamento
Geral da República para 1945.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de
f945, 124.° da Independência e 57.0 da
República.
JOSE LINHARES.
R. Carneiro de Mendonça.

MINIST';'RIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMJj)RCIO
ADMINISTRAÇÃO

no PAL.4.cIO

DO TRABALHO

Tabela Numérica Ordinária

1ím

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

~

I

Número I

de I
funções J

Séri-es funcionais

I

~ I",,,.,,....,,.......
I::::::: ~~~~~:::::::

13

---,

~J

( Referência 1I

,
,I

I
1

Tabela

I
VII
VI
V

I' Número I
I'

I

de
funções,

I

I

Ordinária

I Ordinária

4
7

Ordinária

16

I

I

Séries funcionais

I.. ""~~~~~~ """

I
I Referência I

I

I1
I .•••• "." ........... I
! ..................... I

--;--1

I

I

I

o
Tabela

I
I
VII
VI
V

I Ordinária
Ordinária

~

~

I

I Ordinária
I
I
I

'"
cn
~
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DECRETO N.' 20.258 - pE 20
DE DEZEMBRO DE 1945

Altera, sem aumento de despesa, as
Tabelas Numéricas Ordinária e Supíementar, de Extranumerário-mensalista da Delegacia Regional do
Trabalho em Belo Horizonte, do
Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio.

o Presidente da República, 'usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74; letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Ficam alteradas, conforme
a relação anexe, as Tabelas 'Numéricas Ordinária e Suplementar de ex-

tranumerário-mensalista da

Delega-

cia Regional do Trabalho em Belo
Horizonte, do Ministério do, Trabalho,
Indústria e Comércio.

Art. 2.° :í!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

.Iosá

LINHARES.

R. .Corneiro de M etuionca,

MINJST"'RIO DO TRABALHO,' INDúSTHIA E COMfJRCIO
no TRABALHO EM BELO
Tabela Numérica Ordinária

DELEGAC!i\ REGIONll.L

SITUAÇÃO ATUAL

Número
-de
funções

I

1

I
I

Séries funcionais

I

IA UXiliar

I1

3

'i.·

8

'

I

I

1
I
; . . . . . . . . . . . .. I

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

~16-I

XI
X
IX
VIII
VII

Ordinária

16

---+-1- - o--~-C-I- - - - - - - i l - - I
I

I

Assistente Jurídico

I

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

I

-j-I

_ _~'_.

I

I

í •• · •••• · •••• ,". • • • • • .•

I Ordinária
I

I

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

I
I

XI 1Ordtnárta
X 1Ordinária
IX I Ordinarta
VIII ' I Ordinária
VII I Ordinária

I

-I!
I

Assistente Jurídico

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

-~ -

I

I
I ,

I Referência I Tabela

I

I

XVII

Séries funcionais

I
I
. I

IjAu.tiliar. de Escritório
I.. .. .. .. .. .. .. .. ..
I...... .. .. .. .. .. ..
I.... .. .. .. .. .. .. .. I

2
2
2
3
7

I Ordinária

II

I1

iI

Número
de
funções

I1
I Ordinária
1Ordinária
1Ordinária
I

SLTUAÇÃO PROPOSTA

-

I Referência I Tabela

i

de Escritório
. .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. 1

I
2
2

I
I

l;tORIZONTE

1

I
1
I

~

o

-"

o

I
I

XXII

~

I
1
I

Ordinária

~

J

I

Tabela Numérica Suplementar

I

iI

--1'-1

I

Fiscal
XII

I
1

Bupl .

1

I
I

..,
'"
~
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DECRETO ·N.o 20.259 -

DE

20

DE

DEZEMBRO DE 1945

Concede à Sociedade Navegação Becker, Limitada, autorização para
funcionar como emp1'êsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com

o' que prescreve o Decreto-lei número 2.784, de 20 de novembro de 1940.

DECRETO N.? 20.26'2 - DE 20
DEZEMBRO DE 1945

D'E

Concede à Sociedade Pousada & Cia ,
Limitada autorização para continuar a funcionar como empresa de navegação de cabotagem, de acôrdo
com o que prescreve o Decreto-lei
12.° 2.784, de 20 de novembro
de
1940.

Não foi publicado ainda no' Diário
Oficial por falta de pagamento."
'

Não foi publicado ainda no tnarto
DECRETO N.' 20.260 - DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1945
Concede à Emprêsa de Transportes
Silva .'Limitada autorização para
funcionar como emprésa de nave-

gação de caootcçem, de acôrõo com
o que prescreve o Decreto-lei nú'mero 2;784, de
1.940.

20

de novembro de

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade
Emprêsa de Transportes Silva Límítada, com sede nesta cidade do Rio
de Janeiro, decreta:
Artigo único. E'concedida-. à Emprêsa de Transportes Silva Limitada
autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de
acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n.c 2.784, de 20 de novembro de 1940, obrigando-se a mesma
sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da
referida autorização.
Rio de Janeiro; 20 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
.Icsá LINHARES.
R. Carneiro de Mendonça.

DECRETO N.? 20.261 - DE 20
DEZEMBRO »s 1945

DE

Concede à firma M. Lupion & Cia. autorização para funcionar como em~
prêsa de navegação de cabotagem,
de acõrâo com o que prescreve o
Decreto-lei n.o 2.784, de 20 de novembro de 1940.

Não foi publicado ainda no Diário
O/icicilpor falta de pagamento.

Oficial por falta de pagamento.

DEDRETO N.o 20.263 - DE ,20
DEZEMBRO DE 1945

DE

Autoriza' o Ginásio Fernando Cesta,
com sede em Presidente Prudente,
no Estado 'de São Paulo, a funcionar como colégio.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N,? 20.264 -

DE 20

DE DEZEMBRO DE 1945
Autoriza o Ginásio São Francisco, com
sede em Rio Grande, no Estado do
Rio Grande do Sul, a funcionar
como colégio.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artago 74, letra a, da Constituição, e nos
térmos da lei orgânica do ensino secundário e do Decreto-lei n.c 4.245, de
9 de abril de 1942, decreta:
Art. 1.0 O Ginásíc São Francisco,
com sede em Rio Grande, no Estado
do -Rio Grande do SUl, fica autorizado
a funcionar como coléglc>
Art. 2.° A denominação do estabelecimento de 'ensino secundário de que
trata o artigo anterior pa-ssará, a ser
Colégio Bâo Francisco.
Art. 3.° O reconhecimento, que pelo
presente Decreto é concedido ao Colégio São Francisco, considerar-se-á,
quanto aos seus cursos clássico e científico, sob regime de inspeção preliminar.
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- Art. 4.° Revogam-se, as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

.rose

LINHARES.

Raul Leitão da CUnha.

DECRETO N.' 20.265 - DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1945
Cria o Consulado honorário -do Brasil
em Nice, na República France~a.
O Presíderste da Repúolãca, usando
das atríouíções que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e
.em execução do art. 23 do DecretoLei n.» 781, de 14 de outubro de 1938,
decreta:
Art. 1.0 Fica críedo o Consulado
honorário 'em Ni'ce.
Art. 2; ° ltsrte Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3. o Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de .rametro, 21, de dezembro de
1945; 124. o da Independência e 57-.0

da República.
.Iosá LrnHARES.
P. Leão Veloso.

DECRETO N. o 2{). 266 - DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1945
Faz públicos os depósitos dos instru.mentoe de ratificação, por p'arte de
diversos paises, da Carta das Nações Unidas, da qual faz parte integrante o anexo Estatuto da Côrte
Internacional de Justiça, assinada
em São, Francisco a 26 de junho de
1945, por ocasião da Conferência de
Organização Internacional das Nações, Unidas.

o presidente da República, em aditemente ao Decreto TI.O 19.841, de 22
de 'outubro de 1945, pelo, qual foi promulgada a Carta das Nações Unidas,
da qual faz parte integrante o anexo
Estatuto da Côrte Intermacdcnaâ de
Justiça, assinada em São Prancísoo,
a 26 de junho de 1945, por ocasião doa
Oonferêncía de Organização Internacional das Nações Unidas, fa-z, públâ-
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os depósitos dos instrumentos de
raslfícaçâo da supracitada Carta, por
parte dos seguintes países: China,
F11'auga, União das Repúbhcas Socialistas Soviéticas, Remo Unido da
Grã-Bretfmha e Irlemda do Norte,
Estados Unidos da América, Argenténa, Repúblíca Sccialdsta Sovíétdca da
Bielcrússia, Chl1e, cuca, Tchecoslováquia, Dinemarca, República Dommíoana, Egito,EI Saêvaoor, Hadtt, Iran, Líbano, Luxemburgo, México, NOIVa Zelândia, Nicarágua, Paraguai, Commonweaêth das Filipinas, Polônéa,
Arábia, Saudita, Síria, Turquia, República Soclaãista Soviética da. Ucrânia e Jugosdávíe..
COS

Rfi.1o de Jameíro, 21 de dezembro de
1945, 124. o da Independência e 57.'"
da República.
'

Josá
P.

LINHARES.

Leão. Veloso.

DECRETO N.' 20.267 - DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1945
Altera as séries funcionais de Escriturário e Servente da Tabela Numérica Ordinária da Caixa Econômica reaenü do Estado do Rio
de Janeiro, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1,° Ficam alteradas, na forma
das tabelas anexas, as 'séries funcionais de Escriturário e Servente da Tabela Numérica Ordinária da Caixa
Econômica Federa-l do Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 2~0 As funções isoladas efetivas da Tabela Numérica Suplementar
da mesma Caixa passam a ser as constantes das tabelas anexas.
Art. 3.0 astc decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° - Revogam-se as disposições
€ill . contrário.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro
de 1945, 124.° da Independência
57.° da Repúbli-ca.
.rose LrNHARES.

J. Pires do Rio.

CAIXA ECONôMICA FEDERAL DO ESTADO DO R IO DE JANEIRO

t:.~
~

o

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO

I

Núm,l

de

lCarreiru ou cargo

Cargos I

'

~~
I

ATUAL

SITUAÇÃO

Classe
ou

ois.

padrão

I Escriturário.
Escriturário
'; .

20

25

20

I

1
30

35

I,. 2fl-

I',

......

1

I Escriturário .... ,

Escriturário '"
'I Escriturário
'"

I

1

I

PROPOSTA

-

I T.N.O. 11

I

21

I

19

,

30

17

~
~

o

'-I

~

o

~.
~

Escriturário .....

X

I

M

14

o

~

1 j Escriturário .....

lil

I
I Servente
, I
1 I Servente
23 I Serventê

Seroenie

12

~\

71

1

.

11

ois

.
..

.

Servente .,

.

400,00
8
7

12

11

I

T.N.O.

I

...........,._/''".- I,
,
............
·..·1
................

111

11

,

,8
7

23

I 11
I-I

45

C") Observações - As funções desta série funcional só poderão ser pree nchidas à medida que forem sendo
suprimidas as funções de menor salá rio da série funcional da Portaria da Tabela Numérica Suplementar.

Tabela Numérica Suplementar

SITUAÇÃO ATUAL

I

Núm..

de
Cargos

Carreira ou cargo

I
I
1 I Consultor Jurídico .. ,
1 -'I Contador-Geral .,.; ..
1

SITVAÇÃO PROPOSTA

1

I Chefe do Departamen-

.to de Engenharia :.
·1 ,Chefe do Depatramento Médico
.
1 ,Chefe do Depatramento Legal
.
1
Tesoureiro-Geral
.
1 1 Escriturário
.

NÚm. \

de
Cargos

Gratificação
IH -

Funções isoladas
efetivas

c-s

crs

2.900,00
2.500,00

crs

2.500,00

I

o-s 2.500,00

I

eis

2.500,00
crs 2.500,00
Cr$ 1. 628,00

I
I
I
I

i I
:I
11
1

li

1

I

Carreira ou cargo

Gratificação

~

g
~

o

Consultor Jurídico .
Contador-Geral
.
Chefe do Departamento de Engenharia ..
Chefe do Departamen-I'
to Médico
1
Chefe do Departamento Legal .. ;
.
1
Tesoureiro-Geral
Escriturário
.

Cl'S 2.900.00
c-s 2.500,00

CrS 2.500,00

c.s

2.500,00

~
~

"'

~

Cr3 2.500,00
CrS 2.500,00

crs

1. 628,00 .

'"

~

.~

522

ATOS· DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.o 20.263 - DE 24 DE
DEZEMBRO DE 194:5

tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Manda aplicar aos músicos do C. P.
S. Aer. os benefícios concedidos aos
músiéos do Exército e da Marinha,
pelo Decreto-lei n.O 7.565, de 2-5-45.

Art. 1.0. O art. 272 e seus parágrafos 1.0 e 2.° do Regulamento para
as Capitanias de Portos, baixado com
o Decreto n.? 5.798, de 11 de junho
de 1940, passam a ter a seguinte redação:

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e
Oonsiderando que o Decreto-lei número 7.565, de 21 de maio do corrente
ano, concedeu aos músicos do Exércíco
e da Marinha o direito de contribuir
para o Montepio Militar, e, em 0011sequêncía, o de deixarem aos seus
herdeiros a herança militar prevista
no art. 75 do Decreto-lei n.o 3.864.
de 24 de novembro de 1941 (Estatuto

dos Militares);

, '

Considerando que, por omissão, ficaram os músicos do Corpo do Pessoal
Subalterno da Aeronáutica desamparados daqueles benefícios e, .pcís, em
condição de desigualdade relativamente aos seus camaradas do Exército e da Marinha:
Decreta:
Art. 1.0 Aplicam-se aos mUSICas do
Corpo do Pessoal Subalterno da Aeronáutica os benefícios concedidos aos
músicos do Exército 'e da Marinha
pelo Decreto-lei n.o 7.565, de 21 de
maio do corrente ano.
Art. 2.° O presente Decreto é 'con~
siderado em vigor a partir de 23 de
maio do fluente ano, data da vigência
do citado Decreto-lei n.c 7.565.
Art. 3.° Revogam-se 3,,5 disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de dezembro
de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.
JosÉ LINHARES.
Armando F. Trompowsky.

DECRETO N.o 20.269 - DE 26 DE
DEZEMBRO DE 1945
Dá nova redação aos artigos 272 seus
paráçratos e 274 do Regulamento
das Capitanias dos Portos.

O Presidente da. República, usando
da atríbuíção que lhe confere o ar-

Art. 272 - Haverá em cada Capitania e Delegacia, uma ou mais
comissões, presididas, de preferência, pelos' Capitães de Portos
ou Delegado, e pelos peritos designados por estas autoridades,eu,·
. carregadas de proceder as vistorias.
§ 1.0 As vistorias serão realizadas durante as horas de expediente normal da Capitania ou
Delegacia, a menos que necessidades comprovadas obriguem a sua
realização fora destas horas.
§ 2.° Os peritos, designados entre o pessoal militar e civil das raferidas Repartições, somente serão
remunerados extraordinariamente
quando a vistoria se realizar fora
das horas do expediente.
Art. 2.° O art. 274 do mesmo Re~
gulamento passa a ter a seguinte redação:
Art. 274. As Capitanias de Portos organizarão tabelas para remuneração dos peritos nos casos
extraordínártos.prevlstos nos parágrafos 2.° e 3.° do art. 272, levando em consideração as condíções locais. Essas tabelas .serão
aprovadas. pelo Diretor lGeral de
Marinha Mercante .
/
Art. 3.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro
de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República ..
JOSÉ. LINHARES.
Jorge Dodsworth Martins.
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DECRETO N.o 20.270 -

DE 26 DE
DEZEMBRO DE 1945

Cria a Tabela Numérica Ordinária de
Extranumerário-mensalista da Procuradoria Regional da República no
Distrito Federal.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da .Constdtuição, decreta:

Art. 1.0 Fica criada a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da Procuradoria Regional
da República no Distrito Federal.
Art. 2.° Ficam transferidas, para a
Tabela a que se, refere o artigo anterior, sete runçôes de auxiliar de ~s
crttór!o, referência IX, da Tabela
Numérica Ordinária de Extranume-'
rárto-mensalísta da Procuradoria Geral da República.
Parágrafo único. As funções tranaferidas continuarão exercidas pelos
seus atuais ocupantes, cujos nomes
constam da relação anexa.
Art. 3.° f;ste Decreto entrará em
vigor na da ta de 'sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro
de 1945, 124.° da Independência e 57.°.
da República.
JosÉ

LINHARES.

A. de SampaiQ Daria.

DECRETO N.' 20.271 - DE 26 DE
DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos

extintos

O Presidente da República, usando
da etribuiçâo., que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição' e
nos têrmos 'do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n.o 3.195, de. 14 de abril
de 1941, 'decrEota:'

EXECUTIVO
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da Rocha, das transferências de
Adriano José Pinto, Antônio Ferreira
Pinto de Oliveira e Alberto João Lebrão, e das promoções de Elísio Teles
Dias e Ernani Pires Vidal, devendo a.
dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta-corrente dó Quadro
Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 _de ,dezeú:lbr,Q'.
de 1945, 124,° da rnoeóendêncie e57.° da República.
J ose

LINHA~ES~.

A. de Sampaio lJorta

DEORETO N,o 20.272' ~DE ~6 b~
DEZEiVIDRQ DE 1945
Suprime cargo extinto
O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere c artigo 74, letra a, da Constituição e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, (ta Decreto-lei n.c 3.195, de 14- de'lbri:lçle
1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um,tI) cargo da classe G, da carreira de Arquí ~
vista, 'do Quadro Suplementar do Mi-:mstérío da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude da promoçâb
de Armando Cordeiro Kítzinger. 'devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta-Corrente
do Quadro Permanente do mesmo Mí.,
nistério.
Art. 2.° Revogam-se as dlsposfçôes
em contrário.
Rio de Janeiro,' 26 de dezembro de
1945, 124,° da Independência e 57.° da
República.
JosÉ

LINHARES.

I

Art. 1.° 'Ficam suprimidos nove
cargos da classe F da carreira
de Policia Especial, .do ouaôro Suplementar do Ministério da Justiça
e Negócios Interiores, vagos em virtude dos falecimentos de Alípío Leite
da Silva e Rídualdo Brasileiro Martins Portilho, das aposentadorias de
José Pereira dos' Santos e Leví Luis

A, de Sampaio tio-i«,

(9)

DEORETO N,O 20.273 ~ DE
DEZEMBRO' DE 1945

~6

DE

Suprime cargo extinto

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe conte-c o 8,1"..,
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tigo 74, letra a, da Constituição e nGS
têrmos do art. 1.0, alínea rz, da Decreto-lei n." 3.195, de 14 de abrrl de
1941, decreta:

Art. L° Fica suprimido um (1) cargo da classe F, da carreira de Dactíloscopista-Auxiliar,do Quadro Suplementàc' do Ministério da Justiça e Ne-

DECRETO N.' 20.275 ~ DE 26 DE
DEZEMBIRO DE 1945
Suprime cargos provisórios

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o 3,1'trgo 74, letra a, da oonsücuiçâo e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n; do Decreto-Ieí n.? 3.195, de 14 de-abríl de

gócios Interiores, vago em vu-tuce da
1941; decreta:
oxoncráção de Décio de Olíverra AlArt. 1.0 Ficam suprimidos quatro
buquerque, devendo a dotação corres(4) cargos da classe H, da carreira de
pondenteser levada a crédito da Conta-Corrente' do Quadro Permanente . Dactiloscopísta, do Quadro Permanente
do Ministério da Justiça e Negócios
do mesmo Ministério.
Interiores, vagos em virtude das proA.1't. 2.° Revogam-se as disposições
moções de José Tavares de Lacerda.
eIT.. contrário ..
Sobrinho, Manuel Granja Bernardes,
Maria Drçula de Mendonça e ValdeRio de .Ianeiro, 26 de dezembro de
mar Mascarenhas da Cesta, devendo.
1945, 124.° da Independência e 57. 0 da
a dotação correspondente ser levada
República.
a crédito da conte-corrcnre nc mesmo
JosÉ LINHARES.
Quadro e Mímsterto.
A. de -Samquuo DÓri·2.
Art. 2,° Revogam-se as disposições
em contrário.
DECRETO N.o 20.274 - DE 26 DE
DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos

JOSÉ

O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constdtutção e nos
têrmos do art. 1.0, 'alínea rz, do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe E, da carreira de Det.etivev do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Jnteriores,vagos em virtude das promo-'
ções de Alva-ro Gomes de 'Pinho e Henrique Moreira Correia, devendo a dotação correspondente ser levada' a crédito -da Conta-Cós-rente do ,Quadro
Permanente do mesmo Minlste-io, .

,

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário. .
,
Rio de .Janeirc, 26 de dezembro G.~
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
JOSÉ

LINHARES.

,

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e ;'57,0 da
República.

A. ele Sampaio Dórla.

LINHARES.

A;. de Sampaio Dória,

DEORETO ·N.' 20.276 -r- DE 26 DE
DEZEMBRO DE 1945
Suprime cargos extintos
O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constdtutçào e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.c 3.1'95, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2)
cargos da classe E, da carreira de Dactüógrafo, do, Quadro Suplementar do
MInistério da Justiça e Negócios Interiores, .vagos em virtude das promoções de Pedro Moreira Lima e Marteta do Couto Gameíro, devendo a:
dotação correspondente ser levada a
crédito da _Conta-Corrente do Quadro
Permanente do mesmo Mínisténo .

525

ATOS DO PODER E;X'ECUTIVO

Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 dé dezembro de
1945. 124.° da Independência e 57.0 da.
República.
Jos~

LIDJHARES.

A. de Sampaio Daria.

DECRETO N.' 20.277 - DE 26 DE
DEZEMBRO DE 194,
Alterá os arts. 12, 16 e 23 do Regulamento da Escola Nasxü,
O' Presidente da República, usando

da 8Jtri'buição que lhe confere o artigo 74, letra a; da Constituição, decreta: .
, ,
.Art.. 1.0 No Regulamento da Escola Naval acrescente-se no art. 12
a alínea h) Termodinâmi-ca; e no
art. 16, Ensino Fundamental, a alinea VIII, - 'I'ermodínâmíca,
Art. 2.0 A redação da letra c) do
art. 23, será a seguinte:
c) que' na data de 1.0 de abril
do ano, de matricula tenha menos
de 19 (dezenove) anos, de idade
para o Corpo de Oficiais da Armada; menos de 20 tvínte) , para
o Corpo de Fuzileiros Navais e
menos de 21 (vinte um) para o
Corpo de Intendentes Navais.

aeronaves, de quaisquer tipos, completas, <montadas ou desmontadas,
fica condicionada a prévia autorização do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.° O Ministro da Aeronáutica
baixará as necessárias instruções
para: execução do disposto no artigo
anterior.
Art. 3.° ~ste Decreto entrará em
vigor na nata de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de dezembro
de .1945, 124.° da Independência e
57.° da. República.
JosÉ, I:INHARES.
Armándo

F.

Trompowsky.

DECRETO N.' 20.279 - DE 26 DE
DEZEMBRO DE 1945

Aprova o -Regimento do Instituto Rio
Branco, do Ministério das Realções

Exteriores.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica: aprovado o Regimento
do Instituto Rio Branco, do Ministério
das Relações Exteriores que, assinado
pelo respectivo Ministro' de Estado, com
êste baixa.

Art, 3.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as, disposições em contrário.

Art. 2.° este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro
de 1945, 124.° da Independência e
57. 0 da República.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro
de 1945, 124.° da Independência e 57.0
da República.

.ross
Jorge

LINHARES.

Dodsworth Martins.

JOSÉ

LINHARES

P. Leão veicco
DEORETO N.' 20.278 - DE 26 DE
DEZEMB-RO DE 1945
Dispõe sôbre importação de
" Aeronaves.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 74, da' Constituição, decreta:
Art. 1.0, A importação, por partículares ou firmas comerciais, de

,
REGIMENTO DO INSTITUTO RIO
BRANCO, DO MINISTÉRIO DAS
RELAÇõES EXTERIORES
OAPíTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1.0 O Instituto Rio Branco
(I. R. Br . i , do Ministério das Relações Exteriores, diretamente. suborrn-
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nado ao Ministro de Estado, tem p,;r
finalidade:
I ~ a formação, o aperfeiçoamento
e a especialização de funcionários do
Ministério .das Relações Exteriores;
II - o ensino das matérias exlgtdas para o ingresso na carreira -dê

"Diplomata";
III - a realização, por iniciativa

própria, ou em mandatouniversitárío,
de cursos especiais dentro do âmbito
dos seus objetivos;
IV ,-:- a difusão, mediante ciclos de
conférências e cursos de extensão, de
conhecimentos relativos aos' grandes
problemas nacionais e internacionais;
V - colaborar com o Serviço de Documentação na realização de pesquisas sôbre assuntos relacionados com
a finalidade do Ministério.
CAPíTULO

n

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2. O I. R. Br. terá um Diretor
nomeado pelo Presidente 'd.aRepÚbU ...
ca, por indicação do Ministro de Estado, dentre os funcionários da carreira de "Diplomata.".
Art. 3.0 O Diretor terá um Assistente Técnico.
Art. 4.° O I.R.Br. terá uma Secretaria.
Art. 5.° A Secretaria terá um Chefe
designado pelo Ministro de Estado,
dentre os funcionários da carreira de
"Diplomata" .
Art. ·6,0 O Diretor terá um Secretário. de sua designação, dentre os
funcionários da carreira de "Díplomata" .
Art. 7.0 Os órgãos que integram o
I.R.Br.h funcionarão perfeitamente
articulados, em regime de mútua CO~
'Iaboraçâo, sob a orientação do Díretal'.
0

CAPíTULO In
DA COMPETÊNCIA'

Att. 8.° A Secretaria compete:
I ~ promover as medidas preliminares necessárias à administração do
pessoal, material, orçamento e comunicações,' funcionando .a.rtículada com
O D.A. do' Ministério e observando as

normas e métodos de trabalhos por
éste prescritos; ,
n - providenciar, conforme instruções do Diretor, a abertura, encerramento, aprovação e cancelamento de inscrições;
In ~, controlar a freqüência de professores e alunos:
IV - promover a expedíçâo. de dtplomas ou certificados de conclusão
de cursos; .
V :- providenciar e controlar a publicação de assuntos de Interêsse didático do Instituto;
VI - informar papéis relativos às
atividades do Instituto:
VII - organizar e ter sob sua guarda o arquivo da Secretaria.
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 9.° Ao Diretor do I.R.Br. com-'
pete:
I _ administrar e representar o
I.R.Br.;
II ~ corresponder-se, diretamente.
com autoridades públicas, exceto. com
as dos Poderes Legtslatívo e Judiciário e Ministros de Estàdc;
III :- assegurar estreita 'colaboração dos órgãos do LR.Br. entre si
,e dêste com entidades públicas ou
privadas que exercerem atividades
correlatas;
IV - 'resolver os assuntos relativos
às atividades do LR.Br. ou opinar
nos que dependam de decisão superror ;
V - propor ao Ministro de Estado
as' providências necessárias ao andamento dos trabalhos, quando nãoforem da sua exclusiva competência:
VI --.:. despachar pessoalmente com
o Ministro de Estado;
Vil - convocar e presidir as reu..
niões do Corpo Docente;
VIII .....,.. baixar portarias, instruções
e ordens de serviço;
IX - apresentar ao Ministro de
Estado O" relatório anual do 1. R.
Br. e remeter uma via do' mesmo à
C. E. do Ministério;
X - designar ou dispensar seus
auxiliares imediatos e os respectivos
substitutos;
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XI - conceder vantagens, na forma da legislação;
XII - requisitar ou ordenar pagamentos e entregas de adiantamento;
XIU ........; distribuir e movimentar os
funcionários conforme as necessidades do serviço, na forma da legíslaçàc vigente;
XIV - elogiar e aplicar penas disciplinares aos funcionários, inclusive
a de suspensão até 30 dias, e propor
ao Ministro de Estado a aplicação de
penalidade que exceder de sua alçada;
XV - promover a -admissão, transferência e melhoria d-e salário do pessoal extranumerário, na forma da legislação vigente;
XVI - distribuir, movimentar, elogiar, punir e dispensar. o \pessoal extranumerário, na forma. - da legislação;
XVII - expedir os boletins de merecimentos dos funcionários que, lhe
forem diretamente subordinados;
XVIII - determínar a instauração
de processos administrativos;
XIX - antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho nos têrmoa
da lei;
XX - autorizar ou determinar a
execução de, trabalhos fora da sede;
XXI - organizar ou alterar a escala de férias do pessoal que lhe rõr :
diretamente subordinado e decidir,
sõbre as que lhes forem propostas;
XXII - assinar os diplomas e certificados de conclusão' de' curso;
XXIII, - julgar recursos de revisão de provas e outros que caibam
em sua alçada;
XXIV - 'designar, dispensar ou
destituir professores; é
XXV - autorizar despesas e ordenar pagamentos, dentro dos créditos próprios, correspondentes às atividades especificas do Instituto.
Art. 10. Ao Assistente Técnico
compete:
I - propor, anualmente, ao Diretal', o plano de trabalho, e opinar
sôbre as suas alterações;
II - emitir parecer sôbre os programas de ensino apresentados pelos
proressôres:
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In - propor medidas que visem à
eficiência do ensino:
IV - opinar, do ponto de vista do
ínterêsse do ensino, sôbre a admissão
e dispensa de prof'essôr es:
V - fiscalizar, do ponto de vista
didático, o funcionamento dos cursos,
levando ao conhe-cimento do Diretor
as observações feitas.

Art. 11. Ao Chefe
compete:

da

Secretarfa :

I - dirigir o setor respectivo;
U oriental' a execução dos

ser-

viços, determinar normas e métodos
de trabalho entre os elementos do
respectivo setor;
lU - distribuir tarefas pelos seus
subordinados e coordenar trabalhos;
IV - tomar as providências n eces- sérias ao andamento dos trabalhos e
propo-r as que excederem sua competência;
,
V .,--- reunir, periódícamenbe, 'os seus
subordinados para trocar sugestões
sôbre
aperfeiçoamento das normas
e dos métodos de trabalho;
VI - propor ao Diretor o elogio dos
seus subordinados e as penas disciplinares que excederem sua competência
e aplícar-Ihes as penas de advertência
e repreensão:
VII - expedir os' boletins de merecimento dos funcionários que lhe
forem diretamente subordinados;

o

VIII - . antecipar ou prorrogar por
uma hora o período normal de trabalho; e
IX - organizar e submeter à aprovação do Diretor a escala de férias do
pessoal que lhe fôr subordinado, bem
como as alterações subseqüentes.
Art. 12. Ao Secretárfo: do Diretor
compete:
I - atender as pessoas que desejaremcomunicar-se com o Diretor,
encaminhando-as ou dando a êste co.,
nhecimento do assunto a tratar;
, II - representar o Diretor, quando
para isto fôr designado;

In - redigir a
pessoal do Diretor,

correspondência
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Art. 13. Aos Profesaôres incumbe
ministrar os cursos e realizar os trabalhos de pesquisa, de acôrdo corri os
planos elaborados pelo Assistente
Técnico e aprovados pelo Diretor .
. Art. 14. Aos demais servidores, sem
funções especificadas neste regimento,
incumbe executar os trabalhos que
lhes forem determinados pelos. seus
superiores imediatos.
CAPíTULO V
'DA LOTAÇÃO

Art. 15. O I. R. Br. terá a lotação
aprovada em decreto;,
Parágrafo único. Além dos funcionários .constantes da lotação. o LR.Br.
poderá ter pessoal cextranumerárío ,
CAPíTULO VI
DO HORÁRIO

DECRETO N.o 20.280 .- DE
DE DEZEMBRO DE 1945
Altera

2e

o ninet da remuneracâo' da,

série funcional de lnvestigádor'
O Presidente da Repúbltca usando
da atribuição que lhe confere o arttgo
74, alínea a, da Oonstituíçâo, decreta:
Art. 1.0 Continua em vigor a escala
de salários das séries funcionais aprovada pelo Decreto n.o 9.808, de 30 de
junho de 1942, com as seguintes aJteracões:

Onde se lê:

Investigador
VII a I XI;
Leia-se:
Investigador
XIV a XVI
Art .. 2.° este Decreto entrará em
vigor a partir de 1 de [aneírc de 1945.
Rio de Janeiro, .em 26 de dezembro

Art. 16. O horário normal de tra-balho será fixado pelo Diretor, respeitado o número de horas semanais
ou mensais estabelecido para Q' Serviço Público oivn.
Art. 17. O Diretor e o Chefe da
Secretaria não ficam sujeitos a ponto,
devendo, porém, observar o horário
fixado.

.de 1945, 124.° da Independência e 57.°

CAPíTULO VII

Altera a Tabela Numérica Ordinária
de
Extranumertuío-menslista
do
Departamento ~ederal de Seçurança
Pública, do Ministério da Justi'}'X e
Negócios .l-nteriores,

DAS SUBS'J;'ITUIÇÕES

Art. 18. Serão substituídos; automàticarnente, em suas faltas e ímpedí-"
mentos eventuais até 30 dias:
I - o Diretor, pelo Chefe da Secretarta, e
II o Chefe da Secretaria, por
"funcionário designado pelo Diretor.
CAPíTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. Mediante "Instrução de
Serviço" do Diretor, a Secretaria, poderá desdobrar-se em turmas.
Art. 20. Nenhum servidor poderá
fazer publicações e conferências, ou
dar 'entrevistas sôbre assuntos que se
relacionem com a organização e as
atividades do L R. Br., sem autortaacâo escrita' do Diretor.
Rio de .Janeíro, 26 de dezembro de
1945.

~

P. Leão Vel080.

da República.

.rcee

LINHARES.

A. de Sampaio Dorfa.
DECRETO N.' 20.281 DE 26
DE DEZEMBRO DE 1945

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o' artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade' com a relação anexa, a 'I'abaía
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento Federal de Segurança Pública, do' Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2.° nste Decreto entrará em
vigor a partir de 1 de janeiro de Ul46.
revogadas as disposições' em contrário.
Rio de Janeiro; em 26 de dezembro
de 1945, 124.°- da Independência e 57. 0
da República.
JosÉ

LINHARES.

A. de Sampaio Doria,

D

2.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCI9S INTE~íORES

A-

O>

t-t

DEPi!.RTill\1ENTD

S

FEDERAl-

DE

SEGUR,\NÇA PÚBLICA

~

I
~

-;:;

SITUAÇÃO

Número
de
funções

11

ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número

Séries funcíonaís

'I Referência

de
funções

Tabela

i

.Séries funcionais

I

250
257
320
343
655

I
I

I
I
I

I

~8~5·1

i
I

Investigador
XI
·X

IX
VIII
VII

Ordinária'
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

400
600

I

I

I Referência

I

Tabela

j

Investigador
XVI
XV

Ordinária
Ordinária

XIV

Ordinária

,

1. 000

I

~

g

I

.~.

'l--:;:-ÕOO-[I

I

Observações - Os atuais ocupantes da referência XI, serão incluídos na referência XVI, os das referências
X e IX, na referência XV, eos das re-ferências VIII e VII na referência XIV.
";j

co
~

~

g
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DECRETO N.' 20.282 - DE 27 DE
, DEZEMBRO DE 1945

REGIMENTO DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE 1LUMINAÇÃO
E GAS

Cria o ConsuZado honorário do Brasil
em São Sebastião, na Espanha

CAPíTULO I

O Presidente da República, usando

DA FINALIDADE

(las atribuíçôes que lhe confere o artigo 74, letra a da Oonstátuíçào. e em
execução do artigo 23 do Decreto-lei
número 781, de 14 de outubro de 1938,

decreta:
Art. 1.0 Fica criado o Consulado
honorário em São Sebastião.

Art. 2.° 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as diaposíçôes

Art. 1.0 O Departamento Nacional
de Iluminação e Gás (D. N. L G.),
órgão integrante do Ministério da
Viação ,I e Obras Públicas, diretamente
subordinado ao Ministro de Estado
tem por finalidade promover orientar
e instruir tôdas as questões relativas
à iluminação pública e particular,
produção e distribuição .dc gáa combustível.

em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de
1945, 124.° da Indepedêncta e 57.° da
República.
'
José LrNHARES.

P. Leão Velos6

DECRETO N.o 20.283
DE 28 DE
DEZEMBRO DE 1945

CAPíTULO Ir
DA ORGANIZA'ÇÃO

Art. 2.°'0 D. N. L G. compõe-se
dos seguintes órgãos:
Pública
Divisão de Ilumínaçâo
(D. I. P.l.

Divisão de Instalações tctémcas
(D. I. E.).
Divisão de Gás (D. G 'Í ,
Divisão de Laboratório centrei
(D.

Aprova o Regimento do Depart(tmento Nacional de Iluminação e Gás do
Ministérw da Viação e Obras, Fú~
blicas.
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, alínea a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0
Fica aprovado o Regimento do Departamento Nacional de
Iluminação e Gás (D. N. r. a.) asstnado pelo Ministro da Viação e Obras
Públicas e que acompanha o presente
decreto.
:itste Decreto entrará em
Art. 2.°
vigor na data de sua publicação, revogàdas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de .Dezem'1ro
de 1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
Josá

LINHARES.

Mauricio Joppert da Silva.

L. C.).

Serviço de Admínístraçâo

~S.

A.).

AÍ"t. 3.° O D. N. L G. terá um
Diretor Geral nomeado, em comissão,
pelo Presidente da República e e~
colhido dentre engenheiros de comprovados' conhecimentos em assunto
das especializações do Departamento.
Art. 4 As Divisões terão Diretores
nomeados em comissão. pelo Presidente da República, por indicação do
Diretor Geral, e cujas funções so poderão ser desempenhadas por técnicos
com conhecimento em assuntos tias
respectivas especializações.
Art. 5.° As Seções das Divisõesserão chefiadas por funcionários lotados -no D. N. I. G. e deaígna.. dos
pelo Diretor Geral, mediante indicação
do respectivo Diretor da Divisão.
Art. 6.° O S. A. terá um chefe,
escolhido dentre funcionários lotados
no D. N. 1. G. desígn.vto pelo Ministro de Estado da Viação e Obras
Públicas, mediante indicação do Diretor Geral.

ATOS

Art. 7~0' As Seções, o Arquivo, a
Biblioteca e a Portaria do S. A. terão chefes, escolhidos dentre os funcionários lotados no D. N ~ I. G.
designados pelo Diretor Geral, mediante proposta do Chefe do S. A.
Art. 8.° O Diretor Geral terá secretário por êle designado.
CAPíTUI,O !II
DA COMPOSIÇÃO E

COMPETÊ!:iCIA

nos

ÓRGÃOS

SEÇãO I

Da D. I. P.

Art. 9.° A D. 1. P. compreende:
Seção de Serviços de Piscaltz.içâo
e Intormaçóes. (S. F. L).

Seção de Projetos (8, P.).
Art. 10 A 8. F. 1. compete'
a) Fiscalizar a iluminação pública
do Distrito Federal.
b) Fiscalizar e dirigir o serviço de
Iluminação dos edifícios e especialmente o dos Palácios do Governo.
c) Manter um serviço de Informações, destinado também a atende-r reclamações, não só nas horas normais
do expediente como ainda fora das
mesmas, por meio de um plantão noturno.
d) Manter um serviço de estatfatdca
relativo às questões de ílumlnaçâo,
!l8,O só do Distrito Federal como de
todo o território nacional, destinado
à orientação do Departamento r; do
público.
e) Organizar e manter um museu
de iluminação pública com finalidade
educativa, exposto ao púoüeo sego ando
horário fixado pelo Diretor Gerar.
A S. P. compete:
Art. 11
a) Esbudar e projetar a iluminação
pública do Distrito Pederal.
b) Estudar o serviço de iluminação
dos edifícios públicos e especialmente
o dos Palácios do Governo.
c) Executar os desenhos relativos a
projetos de iluminação e outros que
digam respeito aos serviços do Departamento.
d) Estudar e projetar, em colaboração com as repartâçôes públicas federais e os Governos Estaduais ou Mu"c-
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nícípaís tôdas as questões relativas à
Iluminação de estradas, cidades, edí-

fícíos e logradouros públicos.
SEÇÃO I I
Da "D. 1. E.

Art. 12 ~ A D. I, .. E. compreende:
Seção de Instalações Elétricas Particulares (S. L ·E. P.).
Seção de Aferição de Medidores
(S. A. M:).

Art. 13 - A S. I. E. P. compete:
a) Fiscalizar a boa execução dos
contratos para o fornecimento de energia elétrica. .do Distrito Federal.
-b) Examinar e aprovar os projetos
de Instalações elétricas domiciliares.
c) Examinar e aprovar a' execução
material das referidas instalações, expedindo as autorizações indispensáveis:
para a respectiva ligação à rede for':"
necedora de energia.
.
d) Pazer cumprtr as instruções e regulamentos relativos às instalações do. mícílíarea, especialmente tudo o que
diz respeito ao Código de Instalações
Elétricas.
e) Examinar e fiscalizar materiais,
ínstalaçôee,e aparelhes de uso doméstico, cujo emprêgo ficará dependendo
de sua aprovação, mediante certificados que serão conferidos depois de pagas as taxas' estabelecidas. Os órgãos
do Departamento incumbidos dessafiscalização, poderão colher amostras
de material durante a sua fabricação
ou quando já estiverem expostos à
venda.
f) Estudar e propor ao Diretor Geral as medidas necessárias à segurança, bom funcionamento, bom rendirnento e conservação dos aparelhos e
instalações elétricas,
g) Estudar e projetar, em colaboração com as repartições publlcas federais, estaduais e municipais, todos os
assuntos relativos a instalações domiciliares e respectivos aparelhos.
h) Estudar as tarifas e' orçamentos
relativos aos serviços contratuais de
eletricidade, emitindo parecer para o
julgamento do Diretor Geral.
i) Proceder a vistorias no caso de
denúncia de fraude contra qualquer
consumidor, ou queixa dêste contra a
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emprêsa contratante dos serViços de
eletricidade.
j) Manter um serviço de estatística
relativo às questões de consumo de
energia elétrica, não só do Distrito Federal como de todo o território nacíonal, destinado à orientação do Departamento e do público em geral.
k} Organizar e manter um museu
com finalidade educativa para orlentação do publico relativamente às apücações domiciliares da eletricidade.
Z) Aplicar multas em casos de transgressões das disposições contratuais ou
regulamentares e expedir guias para a.
cobrança das taxas estabelecidas para:
aferição c exame de materiais, aparelhos e instalações.
m) . Aplicar multas às emprêsas ali.

casas comerciais que fabricarem ou
.expuserem à venda material não aprcvado.
Art. 14 - AS: A. M. compete.
Proceder à aferição e selagem .dos
medidores elétricos a serem colocados
nas residências dos consumldoree ,
SEÇÃO I I I

u« D. G.
Art. 15 ,.- A D. G. compreende
Seção de Instalações Partículares
(8.

r.

P.).

Seção de Aferição de Medidores
(8. A. M.).
Art -, 16 A S. r. P_ compete:
a) Fiscalizar a execução dos contratos relativos aos serviços de produção
e dlstríbuíâo do gás no Distrito Federal.
"b) Estudar e projetar, em colaboração' com as repartições públicas federais, estaduais ou municipais, tôdas
as questões relativas a instalações domícíhares e industriais de gás combustdvel .
c) Examinar instalações, aparelhos e
material de utilização do gás, cuja solução ficará dependendo de sua: aprovação, mediante certificados que serão
conferidos depois de pagascas taxas
estabelecidas.
d) Fazer cumnrtr-õs códigos e regulamentos 'aprovados para os diferentes
serviços de instalações e ligações' às
redes" de canalização.

e) Estudar as tarifas e orçamentos
relativos aos serviços contratuais de
gás, emitindo parecer para julgamento do Diretor Geral.
j) Fixar trimestralmente o preço do
metro cúbico de gás combustível fornecido aos consumidores do Distrito
Federal, emitindo parecer para julgamento do Diretor Geral.
g) Proceder a vistorias no caso de
denúncia de fraude contra qualquer
consumidor, ou queixa dêste contra a
emprêsa contratante dos serviços de
gás no Distrito Federal.
h) Manter um serviço de estatística
relativo às questões do consumo do gás
combustível, não só 110 Distrito Federal , como em todo o território nacional, destinado à orientação do Departamento e do público em geral.
i) Organizar e manter um museu
com finalidade educativa para orientação do público, relativamente às
aplicações domiciliares do gás combustível .
j) Organizar instruções para vulgarização dos melhores preceitos práticos de utilizar o gás com 'economia, e
segurança.
lc) Aplicar multas em casos ,de transgressões .das disposições contra tuais ou
regulamentares e expedir guias .para
a cobrança de taxas estabelecídés para aferição e exame de materiais, aparelhos e instalações.

Art. 17....,.- A S ..A. l\II. compete:
Proceder à aferição e selagem dos
medidores de gás combustível a serem
colocados nas residências dos consumidores.
SEÇÃO IV
Da D. L. C.

Art. 18 -

A D. L. G. compete:

a) Proceder a todos os trabalhos de
pesquisa, ensaios e estudos sôbre luminotécnica' em geral e em cpartdcular
sôbre iluminação pública, inclusive a
determinação: da altura de postes, seus
tipos, espaçamento, intensidade Iumínosa de lâmpadas, "efeitos de Iluminaçâo sõbre diferentes naturezas de calçamento, tipos 'de construção, etc.
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• b) Atender aos estudos e pesquisas
que sôbre Iumínotécníca forem deterrnínados pela D. 1. P.
c) Proceder a todos os trabalhos de
pesquisas, ensaios e estudos sôbre materiais, aparelhos e utensílios elétricos,
especialmente os que forem determinados pela D. 1. E.
d} Examinar, aferir e dar parecer
sôbre medidores, aparelhos e utensílios
elétricos, especialmente em 'casos de
fraude ou de reclamações de consumí-,
dores, por determinação da D. 1., E.
e) Proceder às experiências, pesqui~'
sas, análises e estudos que se fizerem
ncceesários para o conhecimento diário das características físicas e químícas do gás combustível, a fim de verificar se o mesmo satisfaz as condições contratuais.
f) ,Proceder a todos os trabalhos de
pesquisas, ensaãos e estudos sôbre materiais, aparelhos e utensílios de gás,
especialmente os que forem determinados pela D. G.
g) Examinar, aferír e dar parecer
sôbre .medidores, aparelhos e utensílias de gás.vespecíalmente nos casos de
fraude ou de reclamação de consumidores, por determínaçâo da D., G.

h) Proceder a pesquisas, exames e
análises de combustíveis nacionais para orientar e controlar os trabalhos a
serem feitos na fábrica, em pequena
escala industrial, instaladas na Fábrico, de Gás do Rio de Janeiro.
i) Estudar especialmente os combustíveís nacionais suscetíveis de produzirem gás, a fim, de tornar obrigatório seu, emprêgo, dêsde que se. vennquem vantagens técnicas e e:::onôm~
eas na substituição total ou parcial do
combustível estrangeiro.
j)Proceder, de acôrdo com as de..,
Germinações das autoridad-es militares,
:tOS estudos de recuperação e purificatão dos subprodutos da destilação da
aulha, de modo a poderem os mesmos
ler aproveitados pelas Industr-ías díre.amente .Iígadas à. defesa do pais.
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SEÇÃO V

Do S. A.

Art. 19 - O S. A. compreende:
Seção de Expediente (S. E.)
Seção de Pessoal (8. P:)
Seção de Material (S. ~v.I.)
Seção de Comunicações (8. C.)
Arquivo (A.)
Biblioteca (B.)
Portaria (P.)
Art , 20 -- A 'S. E. compete:
a) organizar as propostas orçamentárias, tomando por base !J programa
dos trabalhos aprovados pelo Diretor
Geral e os estudos parciais, quanto
ao pessoal e ao material, realizados
pelas seções competentes.
b) preparar as tabelas de diSitribuição de crecitos destinádcs aos serviços do D. N. I. G.
c), organíaar, examinar e relatar as
prestações de .contas de adlantamentos, apresentados pelos responsáveis,
para julgamento' superior.
d) conferir e processar as contas do
D. N. I. G., especialmente as relativas à iluminação pública.
e) extrair, conferir e legalizar guias:
de recolhimento de taxas e multas.
• j) preparar tôdo o expedíente u-elativo ao pedido de abertura e distribuição de créditos suplementares, extraordinários ou especiais, que s-e tornarem necessários aos trabalhos .do
D. N. !. G .. bem como empenhar,
de acôrdo com 'as disposições legais
vigentes, tôdas as despesas autoriza-

das .
g) publicar 0;"3 editais referentes ao
D. N. I. G., depois de aprovados pelo . Diretor Geral, assim como la vrar
os têrmos de ajustes ou entendimentos autorizados em lei.
h) passar as certidões autorizadas
pelo Diretor Geral.
i) . Organizar as -instruções, aprova~
das pelo Diretor Geral, a serem observadas nos trabalhos do D. N. L G.
1) colher, de acôrdo com as Dlvísôes técnicas, dados para o relatório
anual d-o Diretor Geral.
k) providenciar sôbre tôdo o expedíente normal do D. N. 1. G., a ser
assinado pele Diretor Geral.
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l) promover a publi-cação no Diário
Oficial dos atos e decisões relativos às
atividades do D. N. 1. G.

Art. 21 - A s. P. compete:
a) encaminhar à Divisão do Pessoal
('O. P. V.) do D. A. V., devidamen-

te instruídos, os processos relativos a
servidores do D. N. I. G.
b) Manter atuahzaoos fichários e
registros relativos aos servidores existentes no D. N. I. G.
c) . manter atualizado o ementário
da legislação e dos atos relativos ao
pessoal.
d) conrtrolar a freqüência dos ser';'
vídores do D. N. L G., remetendo ao
Diretor da Divisão do Pessoal,
na.
época própria, as respectivas Iôlhas
do pagamento.
e) fornecer à seção de Expediente
os elementos necessários à proposta
orçamentária do D. N. 1. G., na parte relativa ao pessoal.
j) organizar os boletins de merecimento dos servidores do D. N. L G .•
bem como os do movimento da seção
e providenciar para a sua remessa a
quem de direito, de acôrdo com a.
lei.

Art. 22 -

A

s.

M. compete:

organizar o registro dos bens
móveis e imóveis, bem como, da aparelhagem do D. N. l. G., anotando os
respectivos valores, depreciações e valorização dos mesmos, de ecórdorcom
a legislação vigente.
b) manter em dia a escrituração de
todo o material de consumo do D.
N. I. G" mencionando entradas, saidas e estoques de Cada artigo e providenciando para a aquisição de novos
metertads, de acôrdo com as ne-cessidades da-s diferentes seções. ,
c) re-ceber e distribuir o material
aos diversos órgãos- integrantes do D.
a)

N. 1. G.

d) sugerir a troca, cessão, ven-da ou
baixa do material julgad-o ímprestávelou em desuso.
e) fornecer à Seção de Expediente
os elementos necessários ao preparo
da proposta orçamentária do D. N.
L G., na parte reladiva ao material.

I:XEG'1lTIVO

Art. 23 -

A' S. C. compete:

receber, registra-r," distribuir, expedir e guardar a correspondência ofíciale papéis, relativos às atividades
do D.' N. 1. G., controlando o respectivo andamento.
b) atender ao público em seus pedidos de informações sôbre o andamento e despacho" de papéis, bem como orientá-lo no modo de apresencar
suas solicitações, sugestões e reclamações.
c) atender às requisições dos processos e documentos sob sua guarda,
quando pedidos pelos chefes' de serviço.
a)

Art. 24 - Ao A. compete:
arquivar tod-os os papéis relativos às atividades do D. N. L G;,
uma vêz processados, despachados e
publicados.
b) atende!" às requisições dos processas e documentos sob sua guarda,
quando pedidos p-elos chefes de serviço.
.
c) conhecer e acompanhar a legislação nacional na parte que interessa
aos trabalhos do D. N.I. G., colecionando leis, ates e decisões do Go"
vêrno..
d) promover a incineração períódíca de papéis julgados sem valor, m-ediante prévia autorização do Diretor
Geral, de. acôrdo com o parecer de
uma comissão nomeada pelo mesmo
para êsse fim ".
a)

Art. 25 - A B. compete:
organizar e manter coleções de
publicações nacícnaís e estrangeiras
sôbre os assuntos relacionados com
as atividades do D. N. r. G.
b) organizar e manter em dia os
catálogos para uso do público e os catálogos auxilíáres, necessários ao seu
serviço.
c) Iranquea.r as salas de leitura e as
estantes de livros e revistas às pessoas Interessadas, julgadas idôneas.
d) promover par prazo fixado, o
"empréstimo de publícaçêes. de acôrdo
com instruções aprovadas pelo Diretor
Geral.
"
e) orientar o leitor no uso da Biblioteca e auxiliá-lo nas pesquisas bia)

bliográficas.
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I) organizar e distribuir listas bíbüográrlcas sôbre assuntos de ínterêsse do D; N. 1. G.
Art. 26 - AP. compete:
a) prestar informações ao público
sôbre quaisquer assuntos relativos à
localização de funcíonamen to dos ór,
gâos do D. N. 1. G.
b) executar e fiscalizar os serviços
de Iímpesa das dependências do D.
N. r. G.·
c) exercer

.

vigilância permanente
nos lugares de entrada e saída, especíalmence nos setores de maior contato com o público.
d) efetuar a distribuição de correspondência externa recebida da S. C.
CAPITULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES 00 PESSOAL

Art. 27 pete:

Ao Diretor Geral

pom~'

a) orientar; dirigir e fiscalizar tô~
das as atividades técnicas e adminístrartivas do D. N. 1. 'G.
b) submeter ao Ministro de Estado
os 'planos de serviço do Departamento,
assim como o orçamento de despesa
para cada exercício Iínanceíro .
c) apresentar ao Ministro de Estado, até 28 de fevereiro de cada ano,
o relatório dos trabalhos do D.· N. L

G.
d) assinar os têrmos de ajuste para a execução de obras 'autoríaadas .
e)
emitir parecer sôbre as questões contratuais, submetidas à apreciação do Govêrno.

.

f) visar os certificados técnicos relatdvos a materiais importados pela
concessionária, para efeitos de reduç â o ou isenção de direitos.
g) zelar pelo fiel cumprimento dos
contratos sob fiscalização do D. N.

r.

G.

aprovar a regulamentação das
obrigações recíprocas dos consumidores e dos concessionária" dos serviços
organizada pela Divisão Técnica. respectiva.
i) admitir e dispensar pessoal extranumerário, de acõrdo com a legislação em vigor.
. h)

EXECUTIVO
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j) autorizar a publicação de trabalhos elaborados pelo D. N. 1. G. e
promover, sempre que julgar convemente, a realização de conferências sôbre assuntos do D. N. 1. G
k) fazer as designações e indicações.
previstas nêste Regimento.
l) propôr ao Ministro de Estado as
providências necessárias ao aperfeíçoamento do serviço.
m) reunir, mensalmente, os Diretor11S de Divisão, cornos quais estabelecerá normas de orientação para OS
trabalhos do Departamento.
n)
movimentar de acôrdo com a.
-onveníêncía do serviço, o pessoal lo~
tado no D ..N. 1. G.
o) expedir boletins' de merecimento.
r» elogiar e aplicar penas -disciplinares, inclusive a suspensão até 30 dias,
ao pessoal do D. N. l. G. e propôr
ao Ministro de Estado a aplicação
de penalidade que exceder de sua competência.
q) emitir parecer sôbre tôdas
as
questões relativas a assuntos da alçada do D. N. LG.
r) solícítae a distribuição de créditos orçamentários e- fazer a verificação de sua aplicação.
s) inspecionar períõdtcamente os
diversos órgãos constituintes do D.

N. L/G.
t) exercer tôdas as demais atdvídades previstas nêste Regimento.
u) autorizar despesas, dentro
das
respectivas -verbas, até o limite de Cr$
100.000,00, acima do qual será necessária prévia autorização do Ministro.
v) autorizar a execução d: serviços,
para os quais haja verba prevista, até
o limite de Crê 100.000,00.
x) organizar, a escala de férias dos
diretores de Divisão, de chefe do S.
A. e de seu secretário.

Art. 28 - Ao Secretário do Diretor Geral, incumbe:
a) representá-lo oficialmente.
b) atender às pessoas que procurarem o Diretor Geral.
c) ter G!- seu cargo os serviços de correspondência. e de audiências do Diretor Gera..
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Aos Diretores de. Divi-

são e ao Chefe de S, A. .íncumbe:

lO dirigir a execução e físcalízaçâo dos trabalhos, a cargo da Divisão
e Serviço.
'
b) pleitear junto ao Diretor Geral
do Departamento tõdas as medidas
necessárras à boa marcha dos trabalhos que lhe estão atetos.

c) apresentar ao diretor geral, até
31 de janeiro de cada ano, o relatório anual dos trabalhos da- Divisão
e do Serviço.
d) visar informações procedentes
das seções e autenticar documentos
que exijam essa formalidade.

e) elogiar e impor penas díscíplinares, inclusive a de suspensão até 15
dias, propondo ao Diretor Geral, a
aplicação de penalidade que exceder
da sua alçada.
.
f) organizar e alterar a, escala de
férias do pessoal que lhe estiver Subordinado diretamente,
g) inspecionar os trabalhos da Divisão e do Serviço.
h) propôr ao Diretor Geral as pro-.
vídênclas necessárías ao aperfeiçoamento do serviço a seu cargo.
i) expedir boletins de merecimen-

to.
i) propôr ao Diretor Geral as designações, na forma dêste Regimen-

to.
Art. 30 '--:" Aos chefes de Seção, do
Arquivo e da Biblioteca, incumbe:
dirigir e fiscalizar os trabalhos
que lhes forem arctos.
b) distribuir os trabalhos, orientar
a sua execução e manter coordeneçâo
entre os elementos componentes
da seção, determinando as normas e
métodos que. se Iízerem uconselháveís ,
c) velar pela disciplina e manutençào do silêncio nas salas 'de trabalho.
d) elogiar e aplicar as penas de advertência e .repreensão, propondo ao
respectivo chefe Imediato a penalidade
que exceder de sua alçada.
e) organizar e submeter à aprovação do Chefe imediato a escala de férias do pessoal.
,j) apresentar, mensalmente ao chefe ímedíato, relatórios deis trabalhos
a)

realizados, em andamento ou. planejados.
g)
propôr ao onere imediato as
providências necessárias ao aperfeiçoamento do serviço a seu cargo,
Art. 31 - Ac Chefe da Portaria
incumbe:
a) zelar pela abertura e fechamento das dependências do Departamento
às horas regulamentares.
t» zelar. pela segurança e asseio do
D. N. I. G., fiscalizando o serviço
dos auxiliares encarregados dêsses
trabalhos, mesmo os que sejam realizados por empregados particulares.
ci Organizar as escalas de plantão
da portaria.
d) Atender, com presteza, os pedidos e reclamações dos órgãos localizados no editícto do D.;N. I. G.
e) Atender e dar informações às
pessoas que tenham ínterêsse a trata!'
no D.N.LG.
1) Providenciar o hasteamento da
Bandeira Nacional ncevdíae em que
isso rôr oficialmente determinado.
g) Organizar a escala de férias dos
servidores da Portaria e submetê-la à
aprovação do Chefe do S. A.
b) Expedir boletins, de merecimento.
i) Impor aos seus subordinados penas díscíplinares de advertência e representar ao Chefe do S.A. quando a
penalidade não couber 'na sua alçada.
CAPíTULO V
DA LOTAÇÃO

'Art. 32. O D.N .1.G, terá a lotação
que fôr ~pro\'ada em decreto.
Parágrafo único. Além dos funcionários constantes da Iotaçào, c D.N.I.G.
poderá ter pessoal extranumerário admitido na forma da legislação em
vigor.
CAPíTULQVI
DO nORARIO

Art. 33. O horário normal de trabalho no D.N.I.G. será fixado pelo
Diretor Geral, respeitado o número
de. horas semanais ou mensais eetabelecido para o Serviço Público Civil.
§ 1.0 Para garantia dos serviços de
fornecimento de energia elétrica e de
gás, estarão os servidores responsá-
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vais obrigados a dar providências,
mesmo fora das horas de expediente,
quando solicitadas per- particulares ou
pelas autoridades competentes.
§ 2.° Haverá um serviço de plantâc
noturno, cujo horário será fixado' pelo
Diretor Geral, de acôrdo com as necessidades do momento, para o qual
serâo escalados 03 servidores necessáncs .
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DECRETO M.o 20.284 DE 28 DE
DEZEMBRO DE 1945
Aprova o Regimento- do Departamento
Nacional de Obms Contra as Sêcas
(D.N.O.C.S.)
do Ministério
Viação e Obras Públicas.

ua

sm 'trabalho fora da sede será vertn-

O Presidente da .Repúbüca, usando
___d a atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1,0 Fica aprovado o Regimento do Departamento Nacional de
Obras Contra -as Sêcas, que, assinado
pelo Ministro da Viação e Obras PÚblicas, com êste baixa.
Art. 2.°. mste decreto entra em vigor na data da sua. publicação, revogadas as disposições em contrário.

..c ada por meio de bolétíns díártos da
produção, controlados pelo superior
imediato.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57,° da
República,

Art. 34. O horário para os serviços

externos será fixada pelo Diretor Ge'0.1, respeitado o número de horas 88nanais ou mensais estabelecido pelo
Serviço Público Civil.
Art.

33. A

freqüência do

pessoal

Art. 3H. Não ficam sujeitos a ponto
o Diretor Geral, os Diretores de Divisão, devendo porém estar presentes
ao serviço durante o peréodo normal
de trabalho e sempre que a rsua presenca se tornar necessária.

.rost

LINHARES.

Mauricio Jcnrpert àa Silva.

REGIMENTO

no

DBPARTAMENTO

NACIONAL DE ORRAS CONTRA
CAPíTULO VI!

AS StCA3

DAS SUBSTITUIÇÕES

CAPíTULO I

Art . 37. Serão substituídos, automàticamcnte, em suas faltas ou impedimentos ocasionais, .até 30 dias:
a) o Diretor Geral por um Diretor
de Divisão de sua indicação, designado
pelo Mínístrc de Estado;
b) Os Diretores da Divisão e Chefe
do S. A. por um dos Chefes de Seção,
desígnaclos pelo Diretor Geral, mediante mdícaçâo dos respectivos Direteres e Chefes.
c) Os Chefes de Seção das Divisões,
os do Serviço de Administração, do
. Arquivo, da Biblioteca e da Portaria,
por um servidor designado pelo respectivo Diretor de Divisão ou Chefe
de Serviço de Administração, mediante indicação dos referidos -chefes.
Parágrafo único. Haverá, sempre,
servidores previamente designados para as substituíçôes de que trata êste
artigo.

Rio de Janeiro, 27 de deezmbro de
1945, -i Mauricio Joppert; da Silva.

DA FINALiDADE

Art. 1.°. O riepartemento ' Nacínnal de Obras Contra as Sêcas (D. N.
O, C. 8.) tem por finalidade a realização de tôdas as obras, destinadas
a prevenir e atenuar os efeitos das sêcas na região a que se refere o artigo
2.° da Lei n.c 175, de, 7 de ianeíro de
1936, e em outras zonas do país, a que
a lei venha a estender o seu campo
de ação.
.
CAPíTULO I!
DA ORGANIZAÇÃO

Al't. 2.°. O D, N. O; C. S. compõe-se de:
1 Divisão Técnica (D. 'l:'.)
1 Serviço de Administração (S. A.)
1 Serviço de Documentação (S. 0.1
4 Distritos' (D. )
1 Serviço de Estudos (8. E.)
1 Serviço Agro-Industrial (S. A.!.)
1 Serviço de Píscícultura (8, P.)
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Parágrafo umco. O Diretor Geral

C APfTU LO

do D. N. O. 'C. S. poderá constituir

comissões de estudos e obras, de caráter transitório, com sede e fins definidos em cada caso especial.
Art. 3.°. O D. N. O. C. s. terá.
um diretor geral' engenheiro civil, nomeado, em comissão, pelo Presidente
da Repúb.ica .

III

SEÇÃO I
Da D.T:

Art , 8.° A Divisão" Técnica (D.T.)
compõe-se de:
Seção de Estudos e Projetos (S.
KP.).

Art. 4.°. A Divisão Técnica terá
um diretor e os Distritos e os Serviços

Seção de Ob:ta.se Equipamentos

do Estudos, Agro-Industrial e de Pus-

Seção de Conservação, Exploração e Patrimônio (S.C.E.P.).

cícultura terão chefes, àqueles e êstes
nomeados, em comissão, pelo Presidente da República: o Serviço de Ad-

ministração e de Documentação terão
chefes, designados pelo Ministro da
Viação e Obras Públicas, mediante
indicação

Art. 5.°',

do

Diretor Geral.

As Seções da Divisão Técnica e do Serviço de Administração'
serão chefiadas por funcionários em
exercício no D. N. O. C. S. e designados pelo Diretor Geral mediante
indicação do respectivo Diretor ou
Chefe.
Art. 6.0. As funções gra tlficadns
de Secretário do Diretor Geral e de
Chefe de Portaria "do D. N. O. C. S.
serão exercidas por- tuncíonártos escolhidos e designados pelo Diretor
Geral, dentre os que' estiverem em
exercício no mesmo D. N. O. C. 5.,
devendo a escolha para a função de
Chefe de Portaria recair em ocupante de cargo da carreira de continuo
ou da de servente, na falta daquele,
As funções gratificadas de Secretário
do Diretor da Divisão Técnica e do
Chefe do Serviço de Administração
serão providas por funcionários designados pelo. Diretor ou pelo Chefe
respectivo.
Art. 7.°. As 'funções gratificadas
de Ajudante' co Chefe serão exercidas, nos Distritos e no Serviço de Estudos, por funcionário pertencente à
carreira de engenheiro e, nos Serviços Agro-Industrial e de Piscicultura
.pcr funcionário especializado; as -le
Chefe de Secretaria e de Chefe de
Ocntabilictada. por Iuncíonártos.
Parágrafo único. Tôdas essas rueções gratificadas serão providas por
designação do Diretor Geral, mediante proposta do Ohare do Distrito ou
do Serviço respectivo.

(S.O.E.) .

Art. 9.°. A Seção de Estudes e Projetos CS.E.P.) Incumbe:
I - Manter-se em dia com o prograsso da técnica de estudos e 'projetos relacionados com as atribuições
do Departamento e, quando conveníente, promover a introdução de novos
métodos nos seus trabalhos.
II Coordenar os estudos geológicos. topográficos, agrológtccs, meteorológicos e hidrológicos referentes à
região delimitada no art.. 2.° da Lei
n. o 175, de 7 de janeiro de 1936; rever
e apurar os dados resultantes dêsses
estudos e prepara-los para publicação,
III- Examinar os elementos relativos a estudos Que lhe forem encaminhados e sugerir a sua complementação, quando necessáría ,
IV - Elaborar os projetos, orça .
mentes, especificações e programas,
que lhe forem cometidos, de obras a
serem construídas 'pelo Departamento.
V - Organizar e 'rever fabelaa de
preços e de composição de unidades de
orçamento.
VI - Efetuar, quando lhe fôr cometida. a revisão dos projetos, orçamentos, especificações e programas que,
por conveníêncta do serviço, tenham
sido elaborados nos Distritos ou demais órgãos do '0epartamentc._
VII - Rever ou coligir, comentar
e elaborar, para publicação ou utilização, os dados estatísticos gerais que
interessem ao projeto de obras ou ao
Departamento.
VIII - Organizar projetos de instruções relativas aos serviços a seu cargo.
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Art. 10. À Seção de Obras e Equipar;lentos (S.O',E.), incumbe:
I - Acompanhar, por meio de fôlhas de medição e de perfis de avançamento, boletins. etc., o andamento das obras a cargo do Departamento.
II -Examinar as Iôlhas de medí.
ção cujo pagamento dependa da autorlzacâo do Diretor, da-ndo parecer.
IH - Revel' os orçamentos dos trabalhos de perfuração de poços.
IV ~ Manter-se em dia com os progressos recentes das várias técnicas
de construção relacionadas com as
atribuiçõe-s do Departamento e. quando conveniente. uromover a introdução de novos métouos nos seus trabalhos.
V - Dar parecer sôbre os problemas relativos à técnica de construção
que forem mandauos a seu exame.
VI - -Promover a padronização e
o anerfeiçamento nrogressivc da apareluagem mecânica do Departamen-

to .
VII - Organizar e manter sempre
atualizado- um fichário dessa aparelhagem e da respectiva -distrtbuíção:
VIII - Rever :.)11 coligir comeritar ~
elaborar. para publicação ou utilização, os dados -ela tívos à apropriação de obras. estatística de máquinas
e freqüência de pessoal operário no

Departamento.
IX - Organizar projetos de Ins-.
truçóes relativas aOS serviços a seu
cargo.
Art. 11. A Seção de Conservação,
Expíoraçào e Patrímônío (S.C.E.P.'
incumbe:
I -. Manter-se.vem dia com o andamento dos serviços de conservação
de tôdas as obras " próprios da União
a cargo do Departamento
II - Dar parecer sôbre os problemas relativos à conservação e exploração dos mesmos próprios e obras.
UI - Rever ou coligir comentar e
elaborar. para publicação ou utilização, mantendo-os em dia, todos os
elementos relntávos ao cadastro dos
bens patrimoniais da União a cargo
do Departamento
IV - Sugerir ao diretor da D. T.
as providências que julgue convenien-

-tes para o aperfeiçoamento dos serviços de conservação e exploração dêsses bens.
V - Rever ou coligir, comentar e
elaborar, para publicação ou utilização,
os dados est'attstacos que interessem
à conscrvaâo e ao exploração das obras
a cargo do Departamento.
VI - Organizar projetos de instruções relativas aos trabalhos a seu car-

go.
SEÇÃO li

Do ,s.A.
Art.' 12. O Serviço de Admínistraçãe
(S.A.) compõem-se de:,

Seção
Seção
Seção
Seção

de Comunicações <S.C.).
de Pessoal IS R.P.-BJ.
de Material {S.M.l.
de Orçamento (S.O.):

Art. 13. A Seção de Comunicações
(S.C.), incumbe:
I - Receber e distribuir papéis.
II - Dirigir os trabalhos do protocolo e do arquivo do D.N.O.C.S.
III - Atender às partes e prestarlhes informações sôbre o andamento e
despacho de papéis.
IV - Passar certidões referentes às
àtivídades do D.N.O.C.S., quando'
autorizadas pelo Diretor Geral.
V - Superintender os trabalhos da
Portaria, por intermédio do respectivo
Chefe.
VI - Atender, também, por intermédio do Chefe da Portaria, às despesas de pronto 'pagamento.
Art. 14. A Seção de Pessoal (8. R.
P.-8); incumbe:
I - Encaminhar à Divisão do Pessoal do Departamento de Administração do M.V.O.P., devidamente
instruídas, as questões referentes aos
funcionários e extranumerários lotados ou com .éxercícío no Departamento
e ao seu pessoal de obras.
II - Manter, sempre atualizado, um
fichário completo dos funcionários e
extranumerártos lotados ou com, exercício no Departamento.
lU - pteparar e remeter à Divisão
do Pessoal do, Departamento de Administração do M. V . O. P . o boletim
de freqüência do pessoal',

MO
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Art. 15. A Seção de Material (S.
M.), incumbe:
I - Efetuar, em conformidade com.
a pessoal.
as leis e as instruções vigentes, tôdas.
V - Providenciar a fim de que seas providêncías necessárias à aquisijam, pelo Departamento, oportunação de material determinada pelo Dimente desempenhados todos os enretor Geral.
cargos e obrigações referentes ao pesII - Fazer estimativas de consumo
soal que a legislação lhe atribua, bem
e encaminhar ao órgão competente,
como indicar ao Diretor do Serviço
nas épocas estabelecidas,' as requtsíde Administração as medidas que, para
çõesde material necessário ao Deparêsse fim, devam ser solicitadas aos ditamento.
rigentesv dos órgãos dívísionárfoa ou
III - Providenciar para a reparação
regionais.
e a substituição do material em uso,
Art. 15. A Seção de Material (S.
quando solicitadas pelos dirigentes dos
M.), incuIP,be:
.
órgãos divisionários e regionais.
I - Efetuar, em conformidade com
IV - Realizar, quando necessário,
as leis e as instruções vigentes, tôdas
concorrências
e coletas de preço para
as providências necessárias a aquia aquísíção de" material.
sição de material determinada pelo
V - Receber 'materiais e distribuiDiretor Geral.
los aos diversos' órgãos integrantes do
II - Fazer estimativas de consumo
Departamento.
e .encaminhar ao órgão competente,
VI - Coordenar os inventários de
nas épocas estabelecidas', as requisitono material em estoque e revê-lo
ções de material necessário ao Deparanualmente.
tamento.
VII - Coligir mensalmente o balannI - Providenciar para a reparação cete
do material adquirido para' o Dee a substituição do material em uso,
partamento e do distribuído aos vários
quando solicitadas pelos dirigentes dos
órgãos regionais ou dívislonários.
órgãos divistonárlos e regionais.
VIII Organizar periodicamente
IV - Realizar, quando necessário,
balancetes de todo material renovado
concorrências' e" coletas de preço para
ou recuperado para o Departamento,
a aquisição de material.
quer nas suas oficinas quer fora delas.
V - Receber materiais e distribuíIX - Providenciar a fim de que
los aos diversos órgãos integrantes do
sejam pelo Departamento ooorbunaDepartamento.
mente desempenhados todos os encarVI - Coordenar os inventários de
gos e obrigações que a Iegtslaçâo lhe
todo material em estoque e revê-lo
atribua, referentes a matertal. indianualmente.
VII - Coligir mensalmente o balan- . cando, para isso, ao Chefe' do Serviço de Admlnistraçâo as medidas que
cete do material adquirido para o Dedevam ser solícítadas a'Ú3 dmgentes
partamento e do distribuído aos vários
dos órgãos divisicnárfos 'ou regionais.
órgãos regíonaís ou dívísíonárlos ,
VIII Organizar periàdicamente
Art.. 15. ~ .Seçao de Orçamento (S.
balancetes de todo material renovado
O.) incumbe:
ou recuperado para o Departamento,
I - Manter em dia a escr'ituração
quer nas suas oficinas quer fora delas.
das dotações orçamentárias ou extraIX - Providenciar a fim de que
orçamentárias do Departamento.
sejam pelo Departamento oportunaII - Colaborar na orgamzaçâo da.
mente desempenhados todos' os enproposta orçamentária do Departacargos e obrigações referentes ao pesmento e dos pedidos de créditos exsoal que a legislação lhe' atribua, bem
traorçamentáríos <I êle destinados.
como indicar ao Diretor do Serviço de
lU ----' Organizar a demonstração documentada da aplicação das dotações
Admir:istração as medidas que, para
êsse fím, devam ser solicitadas aos dido Departamento.
rigentes dos órgãos dívístonáríoa ou
I V- Desempenhar todos os trabalhos que pelo Diretor Geral, .lhe roregionais.
IV - Coligir e encaminhar à mesma
Divisão do Pessoal. os dados referentes
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rem cometidos raia tivos à contamnua- aurrumstrattva referentes a' pessoal e
de das receitas e despesas do Depar- . má tarlal ,
tamento.
VIII - Superintender os trabalhos
V - Providenciar a fim de que por
da turma especíauzada que fôr incumêste oportuname.r.te desempenhados
bida dos serviços co biblioteca,
todos os encargoes e obrigações que
IX -- Coligir ec.assiftcar dados para
as, leis e ínstruçôes vigentes lhe atri- a elaboração do relatório anual do DIbuem, reterantes a contabilidade pú- retor Geral.
blica, bem como indicar ao Chefe do
X -- Organizar instruções referengervico de Administração as medidas
tes à coleta de dados informativos e
que, para êsse fim, devem ser solicita- documentários que a Dívlsào Admidas aos dirigentes dos Órgãos divísionistrativa deverá receber de todos os
nárlos ou regionais.
órgãos divlsicnártos ou regionais.
SEÇÃO III

Do S.D.
Art. 17. Ao Serviço de Documenta-

SEÇÃO IV
Dos Dí:.. tl'h':os
F. rt 18. Aos Distritos (D.) Incumbe:"-\' ,

ção (s; D.) incumbe:

I
Locar e couetruír as obras que
I - Receber dos órgãos divísionáríos
ou regionais. cohgtr. ordena; e classi- devam ser executada-s par administração e fiscalizar as que tenham SIdo
ficar documentos cu textos documencontratadas.
tários que se relacionem com as cttII - Piscallzar as obras de acudavldades do Departamento.
gem e irrigação que estejam sendo 16'11 - Promover a puoücaçãc' dos atos
vacas a efeito no regime de cooperae decisões dos dirigentes do Departação.
mento.
IH - Perfurar e instalar. poços, púI I I - Editar trabalhos que hajam
sido julgados de interêsse público e blicos ou particulares no regime de
digam respeito a «çudagem irrigação, cooperaçüo.
IV - Executar os trabalhos, que
rodovias, perfuração de poços ou quais..
lhe tenham sido utrlbuídos, em confor-.
quer obras ou servlcos de defesa contra os efeitos das sêcas.
midade com 80S .nstruçôes aprovadas
IV -- Encaminhar ao Departameu . pelo Diretor Geral. referentes '.1 serviços de meteorologra e hidrologia.
to Nacional de tnformaeôes o notieiàrto das atividades do DepartamenV' - Conservar e reparar materiais
to cuja divulgação for conveniente e ferramentas e aparelhagem .ou adquâIornecer-Ihe, mediante scltcitacâo. G~ rí-Iosvnos limites dos recursos orçaelementos que forem necessários ao dementários ou extraorçament.ários, que
sempenho de suas atribuiçóes.
lhe tenham stdo züstribuídos ,
V -- Realiza'r.quando possível. a
VI - Conservar, dentro do~, seus livulgarização de estudos. monografias
mitos terrttoriaís, as rodovias a cae8 obras, referentes quer a açudagem,
ego do Departamento e outras 'obras ou
irrigação, rodovias. poços ou quaisquer
próortos do patrímônío da União, cuja
outros trabalhos. dl" defesa contra a"
conservação lhe seja especialmente cosêcas, quer 1\. fisiografia e à geogrametida.
(ia humana do Nordeste.
VII - Providenciar para o pagaVI - Organizar e divulgar periõdtmenta de contas de material. de fôcamente um boletim em qUE' seja pulhas de medição de obras em andabücado tudo que disser respeito a atimento ede Iôlhas de pessoal.
vidade de defesa' contra as sêcas .
VIII - Oontabilízar as despesas que
VII - Organizar. com a colaboração houver efetuado.
ias órgãos dívieíonártos interessados. e
IX - Orçar os trabalhos de perfunanter .sempre atualizados as coletâ- ração de poços, quer públicos, quer
aees de legislação e jurisprudência pa-uculares em cooperação e prece-
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der a acêrtos de contas com os cooperantes, nos têrmo; da lei.
X - "Realizar estudos de confcrmídade com os' programas de trabalho
aprovados pelo Diretor Geral e orgamzar. projetos e orçamentos que, por
conveniência do serviço, lhe forem ex-

cepcionalmente .cométidos, de obras de"
açudagem, irrigação. rodovias e outras de defesa contra os efeitos das
recas.
XI - Receber e encaminhar,' devidamente Informados os requerimentos
dírfg idos a autoridades superiores e
concernentes às suas atividades.
SEÇAO V
Do S.E.

Art. 19.

Ao Serviço

de

Estudos

(S;E.) incumbe:

I -

cos

e

Realizar os trabalhos geodési-

os estudos topográficos,' geoló-

gicos, hidrográficos e hidrológicos, .mdispensáveis à execução do plano de

obras do Departamento.
TI - Preparar Instruções de serviço
para os trabalhos de campo.
UI - Organizar os desenhos relatívos aos estudos a seu cargo.
IV - Organizar anteprojetos e orça-,
mentes pralímínares dás obras estudadas

V - Organizar projetos e orçamentos que, pOI conveniência do serviço,
lhe -ejam excepcionalmente cometidas.
VI - Manter um Laboratório de Ensaios e Oontrôle de Materiais, para
orientação 'geral aos trabalhos do Departamento.
VII - Conservar e reparar materiais. ferramentas e aparelhagem ou
adquiri-los, nos limites dos recursos
orçamentários ou extraorçamentartos
que lhe tenham sido distribuídos.
VIII .c: Providenciar para u pagamento de contas de materiais e fôlhas
de pessoal.
IX - Contabilizar as despesas que'
houver efetuado.
X - Receber e encaminhar, devidamente Informados, os requerimentos
dirigidos a autoncaces e concernentes
a suas atividades.
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SEÇAO VI
Do D .A.I.
Àrt. 20. Ao Serviço Agro-Industrial
(S.A.I.) incumbe:

I - Conservar

.3

explorar as obras de

açudagem e Irrigação a cargo do De;"
partamento, salvo as que, por conve-

níêncía do serviço, forem cometidas,
excepcíonad e· transi tóríamente aos
Distritos.
II - Investigar e pesquisar sôbre
todos os problemas relativos às condições de cultura agrícola na zona sêca.
In - Estudar e sistematizar métodos e processos de írrígaçâo, para conveniente orientação dos agrtcultorcs
no aproveitamento das áreas irrigadas.
IV - Fomentar e orientar a'. lavoura irrigada. seja nas obras adrmmstradas diretamente pelo Departamento
seja nas obras construídas no regime
de cooperação e o estabelecimento de
nortes florestais. campos de forragens,
etc., na. zona assolada pelas sêcas ,
V .:- Proceder aos estudos agrológrcos necessários hão s6 ao projeto como
à exploração das obras de açudagem e
irrigação.
VI - Cooperar, com o, irrtgantes na
forma que fôr estabelecida em leis,
regulamentos ou instruções.
VII - Conservar e reparar materiais, terramentos e aparelhagem, ou
adquirf-Ios nos limites dos recursos
orçamentários ou extraorçamentàrtos,
que lhe tenham sido distrlbuídos ,
VIII .- Providenciar para o pagamento de contas de material, fôlhaa de
medição e Iôlhas de pessoal.
IX - Ocntabtlízar as despesas que
houver efetuado.
~
X - Receber e encamánhar. devidamente Informados, os requerimentos
dirigidos a autoridades superiores e
concernentes a suas attvídades ,
SEÇAO VII
Do' S. P.

Art. 21. Ao Serviço de Piscicultura
(S.P.) incumbe:
I - Proceder a estudos cara o desenvolvimento da piscicultura e da'
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'pesca nos açudes 2 'propor as medidas
que forem necessérías .paz-a êsee fim.
Il - Introduzir, nos cursos de água
e nos reservatórios, as espécies convenientes de peixes, cultivá-las f; melhorá-las.
In - Promover a destruição das espectes daninhas.
1\1- Dar oumprímento às atribui. çôes cometidas ao Departamento pelo
Decreto-lei n.o 1.998, de 2 de fevereiro
de 1940.
V - Conservar e reparar materiais,
ferramentas e aparelhagem ou adquirí-losnos hmítes dos recursos orçamentários ou extra orçamentários que
lhe tenham sido distribuídos.
VI Providenciar para o pagamento de contas de materiais, fólha
de medição e tôlhas de pessoal.
VII
Contabilizar as despesas que
houver efetuado.
VII - Dar parecer sôbre todos os
assuntos relativos as suas especialidades.
IX - Receber e encaminhar. devidamente Informados, os requerimentos dirigidos a autoridades superiores
e concernentes a suas atividades.
CAPíTULO IV
DAS ATRLBUIÇÕES

DO PESSOAL

Art. 22. Ao Diretor Geral compete':
I ~ Dirigir, coordenar e ffscanza, as
atividades do Departamento e representá-lo em suas relações externas.
II - Organizar programas para os
trabalhos do Departamento e submetê-los à aprovação do Mínístrc da
Viação e Obras Públicas.
III ~ Fazer as distribuições, que rõrem necessárias, de recursos orçamentários. e extraorçamentáríos do Departamento.
IV . - Aprovar instruções para a
execução' dos serviços.
V - Autorizar as modificações de
projetos das quais não resulte aumento de despesa nem alteração fundamental dos planos aprovados.
VI Solicitar a distribuição dos
créditos orçamentários.
VII - Emitir parecer sôbre quaisquer questões técnicas e administrativas que, interessando às obras de
defesa contra as sêcas e pendentes de
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apreciação do Govêrnc, tenham sido

por êste encaminhadas ao seu exame.
VIII Entender-se, diretamente
com autoridades da União, dos Estados e dos Municípios sôbre assuntos da
competência do Departamento, salvo
com os MirÍistros de Estado; caso em
que deverá fazê-lo por intermédio do
Ministro da Viação e Obras Públicas.
IX - Autorizar a execução de serviços e a conseqüente realízaçâc de
despesas dentro das limitações legáís .
X - Fazer as designações e as índi~ações que êste Regíment.. lhe atríbuí,

XI Desempenhar, cctrttarnente,
dentro dos prazos devidos, todos OS
encargos que êste Regimento e as leis'
lhe atribuem, quer referentes ao pessoal, quer ao material.
XII - Propor ao Ministro da Viação e Obras Públicas as providências
necessárias ao aperfeiçoamento dos
serviços
XIII ~- Apresentar anuadmente ao
Ministro da Viação e Obras Públicas
o relatório das ativida-des do Departamento.
XIV - Assegurar a vclabcraçâo dos
serviços órgãos .do Departamento entre si e com 09 demais serviços púbücoso
XV - Distribuir o pessoal do Departamento pelos seus vários 'órgãos.
XVI - Reunir os chefes de serviço.
XVII - Submeter à aprovação do
Ministro da Viação e Obras Públicas
os projetos e orçamentos das obras.
XVIII - Inspecionar, pelo menos,
duas vêzes por ano, as atividades dos
Distritos e Serviços, ou, quando conveniente, fazê-las ínepecíonar por funcionário do Departamento.
XIX - Elogiar o pessoal do Departamento e impor-lhe penas, disciplinares, inclusive suspensão até 30 dias, e
representar ao Ministro de Estado,
quando a penalidade não couber na
sua alçada.
XX Autcrízar despesas dentro
dos respectivos créditos orçamentários e extraorçamentárlos.
XXI - -Aprovar as tabelas de preços -unitários organízadae pela Divisão
Técnica.
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Autorizar a, publícaçâo de
Autorizai:' a aquisição de

material permanente.
Art. 23. ,Ao Diretor da Divisão Téc-

nica e aos Chefes dos Serviços de Administração e de Documentação compete:
I - Orientaa-, dirigir e coordenar os
trabalhos a cargo ela Divisão' ou dos
Serviços, respectivamente.
II ~ Fazer as indicações e designa-.
eões que êste Regimento lhes' atribui,

para provimento de funções gratificadas.
, nr - Sugerir 3.0 Diretor Geral medidas necessárias à boa marcha dos
trabalhos, quando não fôr de sua alçada providenciá-las.
IV '- Elogiar e impor penas díscí-.

plinares, Inclusive a suspensão até
15 dias; e propor 'ao Diretor Geral a.

aplicação de penalidades que execedeTem de sua alçada.

V
Desempenhar, estritamente
dentro dos 'prazos devidos, todos os
encargos que êste Regimento e as
Ieíe lhe atribuem.
VI ~ Apresentar anualmente ao
Diretor Geral o relá tório das atividades da Divisão ou dos Serviços, respectivamente.
Art. 24. Aos Chefes de Distritos e
dos Serviços de Estudes, Agro-Industria e de Piscicultura compete:
I ~ Organizar, dirigir e coordenar
os trabalhos a cargo do Distrito 'OU
Serviço .'
II ~ Fazer ao Diretor Geral as indicações, que êste Regimento lhe atrtbut, para provimento de funções gratificadas.
III - Corresponder-se, no tnterêsse do serviço público, com quaisquer
autoridades com jurisdição dentro dos
limites' do Distritos ou Serviço.
IV - Propor ao Diretor Geral as
medidas convenientes ao serviço, que
'não estiverem na sua alçada.
V ~ Elogiar e impor penas disciplinares; inclusive a de suspensão até
, 15 -dias, e representar ao Diretor Geral quando a penalidade exceder a SUa
competência.
VI ~ Desempenhar, estritamente
dentro dos' prazos devidos, todos os

encargos que êstc Regimento e as leis
lhes atribuem, quer referentes ao pessoal, quer ao material.
VII - Movimentar, de acôrdo com
a convemêncla dos trabalhos, o pes·
soal do Distrito ou Serviço.
VIII - Autorizar, dentro das limitações dêste Regimento e das leis, a
admissão de pessoal e a aquisição de
material necessários aos trabalhos.
IX ~ Apresentar anualmente ao
'Díretcr Geral o relatório das a.távldades do respectivo Distrito ou Serviço.
Art. 25 - Aos Chefes de Seção compete:
I - Orientar, dirígír e coordenar
os trabalhes a cargo da Seção.
II - Elaborar instruções para a
execução dêsses trabalhos e executálos diretamente, quando a sua ímportãncia ou a conveniência do serviço o exigirem.
,IH - Propor ao seu chefe imediato as providências administrativas
que forem. necessárias à b-oa marcha
dos serviços e não couberem na sua
alçada.
.
IV -- Fazer observar as instruções
que, para regularidade dos serviços,
forem expedidas quer pelo Diretor
Geral, quer pelo seu chefe imediato,
e executar tôdas as incumbências por
êste cometidas à Seção.
V
Desempenhar, estritamente
dentro dos prazos devidos, todos os
encargos que a legislação lhes atribua,
referentes ao pessoal em exercício na
Seção.
VI - Apresentar anualmente ao
seu chefe imediato o relatório das
atividades da Seção.
Art. 26. - Ao Secretário do DiretOT Geral compete:
I - Atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o Diretor Geral, encaminhando-as a êste ou inteírando-o do assunto de que desejem
tratar.
II - Representar o Diretor Geral,
quando para isso fôr designado.
!II - Coligir dados e apontamentos
de que necessite o Diretor Geral e
redigir o expediente que por êste lhe
for determinado.
'
Art. 27. - Aos Secretários do Diretor "da Divisão Técnica
do Ch'efe
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do Serviço de Administração compete:
I - Atender às pessoas que desejarem comunicar-se com ( respectivo
Diretor 01.+ cnerc.
II - Representar o Diretor da Divisão ou Chefe do Serviço de Administração quando fôr para isso designado.
!lI - Coligir dados e apontamentos de que necessite o Diretor da Divisão ou Chefe do Serviço de Administração e redigir o expediente que
por este Ire fôr determinado.
IV - Responder pelos trabalhos das
turmas de funcionários e extranumerários, cuja direção lhe fôl' íncumbtda..

Art. 28. -Aos Ajudantes dos Chefes de Distritos ou Serviços de Estudos, Agro-Industrial e de Piscicultura
compete:
I - Coadjuvar o Chefe do Distrito
'ou Servíco em todos os encargos concernentes à direção dos respectivos
trabalhos.
II - substituí-los nos seus impedimentos eventuais.
IH - Representar o Distrito ou
'Serviço e inspecíonar-Ihe os serviços,
por delegação do respectivo Chefe.
Art. 29.' - Aos Chefes de Secretaria dos Distritos e dos Serviços de Estudos, Agro-Industrial e de Piscicultura competei,
I - Dirigir os trabalhos da 'Secretaria do Distrito ou Serviços, inclusive
os de expediente, protocolo e arquivos,
bem como superintender os da respectiva portaria.
II - Encaminhar, por cópia, à sede
do Departamento tôda a documentação, que, a juízo do Chefe do Distrito
ou Serviço, convenha' preparar para
ser posta à disposição imediata do Diretor Geral, seja para informação à
Secretaria de Estado, seja para divulgação .
"
, In - Colaborar com o .Chefe do
Distrito ou Serviço e respectivo ajudante em todos os encargos concernentes à direção dos trabalhos, no
setor administrativo.
Art. 30. - Aos Chefes de Ccntabtlida.de dos Distritos e dos. Serviços de
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Estudos,· Agro-Industrial e de Piscicultura compete:
I - Dirigir os trabalhos da turma
encarregada dos serviços de contabilidade a cargo do Distrito ou Serviço.
II ~ Elaborar resumos, balancetes,
balanços, demonstrações de despesas e
quaisquer outros trabalhos de contabilidade que tenham de ser enviados
à sede do Departamento.
IH - Providenciar para a execução
de quaisquer trabalhos de contabilida-de que lhe sejam incumbidos pela
Chefe do Distrito ou Serviço.
Art. 31. - Ao Assistente Jurídico.
diretamente subordinado 'ao Diretor
Geral, compete, quando lhe fôr incumbido:
I - Prestar assistência jurídica aos
trabalhos dos vários órgãos do Departc.mento.
I: - Dar parecer sôbre interpretação de textos legais sôbre quaisquer
outros assuntos jurídicos de ínterêsse
do Departamento.
III - Minuta! instruções e contratos.
IV _ Opinar sôbre desapropriações
. e aquisição de terras e sôbre processos adrmnistratdvos e suas conseqüências judiciais.
V - Examinar o aspecto legal das
questões relatívas a acidentes do trabalho.
VI - Manter, sempre atualizado.
um fichário da legislação e jurtsprudêncía referentes à administração em
geral.
Art. 32. Ao Chefe de Portaria-compete:
. I - Dirigir' e fiscalizar a execução
de todos os trabalhos a cargo da portaria, fazendo, para isso, observar
nesses trabalhos, -s instruções e crdcns do Chefe d.:: Seção de Comunicações.
H - Atender com pr--feza os pedtüos e reclamações dos Chefes de
serviço e dos en-arrc j.idcs de turma.
IH - Fiscalizar pessoalmente os
trabalhos .a cargo da
-tarta e realizados por emprêsas particulares ou
indicar, para isso, um servidor s b
suas ordens.
IV - Impôr aos seus subordinados
a pena .di.sciplinar de advertência a

F. 35
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Viação e Obras ~bUcas, por- sua In-:
dícaçâo .
II - O Diretor da Divisão Técnica
ou o Chefe do Serviço de Administração por um Chefe de Seção, designado pelo Diretor Geral, mediante ín-:
dicação - do substituído e o Chefe do
Serviço de Documentação por' funcionário nas mesmas condições.
III - Os Chefes de Distritos ou dos
CAPíTULO V
S' -víços de Estudos, Agro-Industrial
!;) de Piscicultura pelo respectivo AjUDO PESSOAL
dante,
Art. 34. ~ Os serviços a cargo do'
IV .,-- Os Ajudantes dos Chefes, os
Departamento serão executados - pelos
Chefes de Seeretãrla e os Chefes de
ocupantes das carreiras D.N .O.C.S.,
Contabilidade dos Distritos e Serviços
pelos demais funcionários pertencende Estudos, Agro-Industrial e de' Pistes à, sua lotação, pelos legalmente
cicultura, por um .uncíonár!o desigrequisitados e por extranumerários e nado. pelos respectivos Chefes,
pessoal de obras, admitidos na forma
V - O Chefe de Portaria por um
da legislação em vigor.
contínuo ou servente designado pelo
Chefe do Serviço "de 'Administração,
CAPiTULO VI
mediante proposta do Chefe da Secâo de Comunicações,
Dá HORÁRIO
- Parágrafo único. Haverá sempre
Art. 35. - O horário normal de
servidores previamente designados
trabalho no Departamento será fixapara as substituições de que trata êste
do pelo Diretor Geral, observado o
artigo.
número de horas semanais ou menCAPíTULO VIII
sais estabelecido para o Serviço PÚDISPOSIÇÕES GERAIS
blico Civil.
Art. 36. - A freqüência do pessoal
Art. 39. - Os casos omissos ou-duem serviço fora das -sedes do Departa- vidosos que, na aplicação dêste Regimento será verificada por boletins
mento, surgirem com respeito à ordú..r ios de produção, controlados pelo
ganização interna dos serviços, serão
superior imediato.
resolvidos pelo Direto~ Geral.
Art. 40. - Os demais casos omissos
Art. 37 ~ - O Diretor "Geral; o Diou duvidosos, também referentes à
retor da Divisão 'Técnica e dos Seraplicação dêste Regimento, serão reviços de Administração e de Documentação, os Chefes de Distritos e solvidos pelo Ministro da Viação e
Obras. Públicas.
06 de Serviços de Estudos, Agro-Industrial e de Piscicultura não ficam
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de
sujeitos a ponto, devendo, porém, tan1945. - Mauricio Joppert da Silva.
to quanto possível, observar o 'horário

quando a penalidade não couber na
sua alçada, .representar ao Chefe da
Seção de Comunicações.
Art. 33,. - Aos servidores que .nâo
tenham atribuições especificadas neste Regimento compete executar os
trabalhos que forem determinados
pelo respectivo Chefe.

nxaco.
CAPíTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. :38. - Serão substituídos, automàticamente, em suas faltas e impedimentos eventuais até 30 días:
I - O Diretor Geral, pelo Diretor
da Divisão Técnica ou pelo Chefe' do
Serviço de Administração, mediante
"designação- do Ministro de Estado da

DECRETO N.o 20.285 -

DE 28 DE
DEZEMBRO DE 1945
'

Altera Tabelas Numéricas Ordinárias
de repartições do Ministério da Viação e Obras Pública.s.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição,decreta:
Art, 1.0 Ficam alteradas, conforme
~ relação anexa, as Tabelas Numéri-
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cas Ordinárias das 'seguintes repartições do Ministério da Viação e Obras
públicas: Divisão do Orçamento, Dtvisão do Pessoal e Serviço de Oomumeações de Departamento de Admlnistração, Seção de Segurança Nacional, Departamento Nacional de Estradas de Ferro, Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, Departamento Nacional de- Obras de Saneamento, Departamento Nacional da

Portos, Rios e canais e Inspetoria
'Federal 'de Obras Contra as Bêcas,
Art. 2.0 f':ste Decreto entrará em vigor
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 2fl de dezembro
de 1945, 124.° da Independência e
57.0 da República.

na

JosÉ LINHARES.

Mauricio Joppertda Silva.

tl

M:INISTl1'RIO DA. VIAÇAO E OBRAS PúBLICAS
DEPARTAMEN'ro DE P-DlWINISTRAÇÃO -

DIVISÃO DE ORÇAMENTO

Tabela Nusnérica Ordinâ1"ia

I

Número
de
funções _

SITUAÇÃO ATUAL

Séries funcionais

I

Referência

I

Número
de
funções

Tabela

I

Auxiliar de escritório

1

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

4

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

I ........•............. \

-----

Ordinária

XI
X
IX
VIII
VII

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

5
5
5
5

1 .............. , ....... \

4

•

DI:PARTAMENTQ DI; ADl\lIrnSTRAçÃO -

Tabela. Numérica

funções

SITUAÇÃO ATUAL

Séries funcionais

i

Referência

I

10
12

----40

......................
......................
......................
................... ....
,'

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

Ordinária

-

Tabela

\

XI
X
IX
VIII
VII

Ordínâría

"

i

I

B

DIVISÃO DO PESSOAL

I

10
8

-----

~

SITUAÇÃO PROPOSTA

Séries funcionais

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

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

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

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

~
o

I

1

6
6
6

36

.

Auxiliar de escritório)
I

Auxiliar de e"scritório

XI
X
IX.
VIII
VII

I

...................... [

Auxiliar de escritório
6
6
6

I

I

oramarso

Número
de
funções

Tabela

I--Referência

5
......................
5
.... :.................
51····················
2
., ....................'1
21

I

Séries funcionais

---I

24

Número
de

SITUAÇÃO PROPOSTA.

I Referência

Tabela

I
XI
X
IX
VIII
VII

Ordinária

---

DPPARTAMENTO Dl!: ADMI~rSTR"çÃO -

SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

Tabela Numérica Ordinária
~

I
Número \
de
funções

Referência

Séries funcionais

Número
de
funções

Tabela

II
I

I

Auxlliar de escritório

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

~

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

7
_._---

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

6
6

-----

Tabela

XI
X
IX
VIII
VII

Ordínárta

f

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

4
5

25

escr~tório

Referência

I __ ~.

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

3

X
IX
VIII
VII

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

a

Auxiliar de

Ordínárla

XI

-

4
5

I

Séries funcionais

....... ~ .............. \

s

24

--

SEÇÃC DE SEGURANÇA NACIONAL

Tabela Numérica

Número I
de funções \

Séries funcionais

Referência

,

I

Número
de
funções

I

I
I

.

J

-~-

Tabela

SITUAÇÃO PROPOSTA

I ·

I

2

oramana

I

SITUAÇÃO ATUAL

I

uxmar de escritório

Séries funcionais

Referência

I

I

VIII

......•...•...........

VII

O;dIné,rla

I

I

1_;_
2

.._._·.__·_.

/

i

!

Tabela

'

I

Auxiliar de escritório j

'.'

~

VIII

I

.

_·_·IL....__V_II_-lI__
Ol'd_l_ná_'_.'._

'"
<'ô

riEPARTl1\'!ENTO NACIONAL DE ESTRADAS ·DE . FERRO

!lJ

':l"atlela Numérica Ordinária

I

SITUAÇÃO. ATUAL

Número \
de
runções

I

I

Séries. funcionais

I
I

Auxiliar de escritório

10
12
14
15
17

I· .

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

~8-·.1

I

Número
. de
funções

Tabela

\ Referência \

XI
X
IX
VIII
VII

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Séries funcionais

Referência

Tabela

XI
X
IX
VIII
VII

Ordinária

Auxiliar de escritório

I
I

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

10
12
14
15
14

Ordinária

I

~

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

-----

"

8
.",

~
~

65

DE?AKT/lMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Tabeüt Numérica Ordinária

I

SItUAÇÃO ATUAL

Número \
de
funções

Séries funcionais

( Referência

Auxiliar de escritório

5
6
7
9

'12

----39

.....................
.............._.........
......................
......................
..... .. ... .......... .

.

XI
X
IX

I

I

Tabela

I
I

Ordinária

iTIIr

VII

I

5
6
7
9
1

1_

.

1-28'--.

~

SITUAÇÃO PROPOSTA

• Número
de
Séries funcionais
I funções
.

~

I

.~~~~~i~~. ~.e. ~~~~~t.~l~l~ I
·······:··············1
..
...... .......... .. ..

. ... , .... : ........ ; .....

............ ~~ .... \

Referência

XI
X
IX
VIII
VII

I

Tab ela

I

ordin ária

DEPARTAMENTO NACION.AL DE PORTOS, RIOS E CANAIS

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL

Numero"-I
serres funcionais
de
funções
Auxiliar de e...

1

V .... V ..... 4 V

Refer.êncla

'

20
24
27

~1:~~I""'"

••••••

I

Referência

I

Tabela

,I

................
.... ........... .......
................. ...... I
I
.. .......... 1

9

SITUAÇÃO PROPOSTA

Ordinária

,XI

1

X

IX
VIII
VII,

.......... 1

l

II

---"-i

-t

1

~

g

.:-...::::__.L,

'----

-'--

_

l;J

INSPETORI,,;, FEDERAL -DF. OBRAS CONTRA' AS SÊCAS

Tabela- Numérica .CFrdínária
SITUAÇÃO A'.rUAL

g

SITUAÇÃO PROPOSTA

II
=_7
••:-r-1--------.-----,,----1 "N'"ú:::m:7e=
,
1
Núm<;;~u
1 r.o" I- - - - - - - -,Séries runcícnals
Referência
Tabela
de
d~
Séries funcionais
\ Referência \ Tabela
funções
I funçües
. - l
Auxiliar de escrttõno
1 - - - - II
I Auxílíar de escritório I
,---~-

I

I

,

1

"U'''

25
25
25
25
25

::::::::::::::::::::::1
L".......
. . .... ...
I

\

----

125

~

li
VIII
VII

I Ordlnárla

.
I

_ _

__

I

I

~~

['

25
21

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

Ordinária

X

IX
VIII

VII

-----

121__ -1

XI

_

ê!

e
DEPAnTAMENTO NACIONAL

D'I~

OmIAS DE SANEAMENTO

Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número

de

Séries funcionais

Tabela

Referência

funções

~
~

~

g

Número

de

Séries funcionais

Tabela

funções

I Auxiliar de escritório
I::::::::::::::::::::::
I:: ::::::::::::::::::::

~4-1

Auxiliar de escr!tório
XI

Ordinária

X

IX

VII
I

I

3
3
4

I

e

XI

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

11-1Õ-J
. '_ _

000

i

X

IX

Ordinária'

I

ATOS DO PODER. EXECUTrl10

DECRETO N.' 20.286 - 'DE 28 DE
DEZEMBRO DE 1945
Revoga o Decreto que concedeu à Sociedade Anônima The Crown Cork
Company Limited autorização para
funcionar" na República e cassa a
reepectma carta.
.

o Presidente' da República, atendendo ao que requereu a Sociedade
Anônima The Crown Cork Company
Limited, com sede em Londres, Inglaterra, e tendo em vista a deliberação ali tomada, pelo Conselho de
Administração, na reunião de 15 de
outubro de 1942, no sentido de "encerrar es suas operações no Brasil, decreta:
Artigo único. Ficá. revogado o Decreto n.v 7.907, de 17 de março de
1900, pelo qual se concedeu à Sociedade 'Anônima The Crown Cork Company Limited autorização para runeíonar na República,- e cassada a res~
pedi va carta.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de
1945', 124.° da Independência e 57.0 da
República.

aoss

LINHARES.

R. Carneiro de Mendonça.

DECRETO N.o 20.287 -

DE ,28 DE-'

DEZEMBRO DE 1945
Revoga o Decreto que concedeu à IngersolZ-Rand Company ot Brazil autorização para funcionar na República e cassa a respectiva Carta.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Sociedade
Anônima Ingersoll-Rand, Company of
Brazl.1, com sede em Wilmington Detewere, Estados Unidos da América,

553

e tendo em vista a resolução toma..
da na reunião. da sua diretoria, de
27 "de maio de 1935, no sentido de
encerrar as suas operações no Brasil,
decreta:

Artigo único. Fica revogado o Decreto n.? 17.609, de 28 de dezembro
de 1926, pelo qual se concedeu à Sociedade Anônima Jngersoll-Rand Companv of Braztl autorização para funcionar na. -Repúblíca, e cassada 'a respectiva Carta.
Rio de Janeiro, 28 de- dezembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
JOSÉ LINHARE5.

R. .Carneiro de Mendonça.

DECRETO N.' 20.288 - DE 28 DE
DEZEMBRO DE 1945
Altera, sem aumento de despesa, a;
Tabela Numérica Ordinária de Extranurnerório-menstüista do ServiçoCentral de Tramsportes, do Ministeric da Guerra.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica alterada, conforme a.
relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço Central de Transportes, da Secretaria Geral do Mmistério da Guerra.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 2"8 de dezembro de
1945, 124.o da Independência e 57.·
da Repúbííca.
aosá LrnHARES.
canrooert Pereira da Co.rtG..

&l

MINISTÉI-t!O DA GUERHA
SECRETARIA ,GERAL DO MINISTÉRIO

i?A GUERRA ------ SERVIÇO CENTRAL DE TRANSPORTES

Tabela Numérica Ording,ric.
>

SITUAÇÃO

SITUAÇÃO ATUAL

o~"

Pf(.OPOSTA

~

I
Número I
de
funções

I

-·~11
1

2

4

I
I
I

1>1

Séries funcionais

o

I
I

IReferência

Tabela

li
,I

IX

I

I

!\

I

I

Ref~l'ência

Tabela

o~~
~
~

~
~

q

Motorista

I

,,

I

c

XIII
XII
XI

I

Série funcionais

funções \

I
Motorista

Número II
de
I

X

Ordinária
Ordínca'ia
Ordtnà.rta

Ordínarra
Ordínarta

4
4

9
17

!i
I

' .. .o.............

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

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

! .....................

i

I

XI
X·

IX

::;

â
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DECRETO

N.o, 20.• 289

-

,DE 31 DE

DEZEIl!BRO DE 1945

Concede à Sociedade Anônima Kodak
Brasileira, t.uia., autorização para
continilar a funcionar na Repúbli-

.ca.

DECRE'I:ü N.o 20.294 - DE' 31 DE
DEZEMBRO DE '1945
Altera o 'Regulamento da Casa dá
Moeda.

Não foi publicado ainda. nó Diário
Oficial.

r Não foi publicado ainda no DUj,rio
Oficial por falta de pagamento.

DEORETO

N.O 20.295 -

DE

s1

DE

DEZEMBRO DE 1945

DECRETO N.o 20.290 -'
DEZElIlBRO'DE

DE

31,

DE

1945

Concede à soCiedade Wilson, Sons and
Company, Limited, autorização para continuar a funcionar na República.

Não foi publicado ainda no Diário
O jicia! por falta. de pagamento.

DECRETO N.o 20.291 - DE 31
DEZElIII:BRO DE 1945

DE

Assegura o direito ao, titulo de radiotécnico especializado, nos casos que
especifica, a profissionais não diplomados em engenharia.

Dispõe sôbre as funções isoladas de
carço em Comissão da Tabela Numérica Ordinária da Estrada de
Ferro Central de Minas Gerais.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial.

DECRETO N.?

20.296 -

DE 31 DE

DEZEMBRO DE 1945

Transfere junção para a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Diretoria Regional de Sergipe, do Departamento
dos Correios e Telégrafos e dá outras providências.

Não foi publicado ainda no Diárto
Oficial.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial.

DECRETO N." 20.297 - DE 2 DE
JANEIRO DE 19%
DECRETO

N.O

20.292 - ,DE
1945

31

DE

DEZEMBRO DE

Exclui do regime de liqüidação a [irma que menciona e ,dá outras orovidências.

Não foi publicado ainda rio Diário
Ojicial-

DECRETO N,? 20.293 -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 1945

Exclui do regime de liqüidação a firma que menciona e dá outras providências.

Não foi publicado ainda no Diário
Oficial. '

Declara luto oficial pelo falecimento
do Doutor Antônio Carlos Ribeiro
de .Andrade e dispõe sôbre homenagens por ocasião dos seus funerais.

o 'Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Oonstitutçâo, e
Considerando que o Doutor Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, falecido ontem nesta Capital, exerceu 1),
Presidência da República, como substituto legal do Chefe da Nação;
,
Considerando ter sido êsse ilustre
brasileiro o Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte que promulgou
a Constituição de 1934;

556

ATOS DO PODER EXECU'I'IVO'

Cónslderando que em ambos êsses
cargos e em outros também relevàntes, comc os de Presidente -do Estado
de Minas Gerais, Ministro de Estado

(3), a partir desta data, pelo falecimento do Doutor Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, sendo prestadas,
por ocasião dos seus funerais, honras

dos Negócios da Fazenda, Deputado

de Chefe de Estado.

e Senador da República, Presidente
da Oãmara dos Deputados, prestou ao
pais assinalados serviços, que. o .tornaram credor do reconhecímento da
Nação, .decreta:

1946, 125.° da Independência e 58.° da
República.

Artigo único -

Rio de- Janeiro, em 2 de janeiro de

E' declaraflc luto

oficial, em todo o país, por três dias

A. de Sampaio D6rta.

~PENSO

Figuram neste -apenso:,
\- os decretos 'que, expedidos em .tr-lrn eetr-ess anteriores'
fcram publicados depois do segundQ dia utt! do quarto
trimestre de 1944.
,li - as reproduções e as re~iflcaçOes publicadas no quarto
trimestre de 1944, referentes a decretos expedidos em
trimestres anteriores..

ATOS DO PODER EXECUTIVO
1945
DECRETO N.' 15.634 - DE 23 DE
MAIO DE 1944

mos do Decreto-lei H,O 1.985, de 29 de
janeiro, de 1940 (Código de Minas) ~
decreta:

Autoriza o funcionamento' do Curso de '
Art , 1. o Fica retificado o artigo
Engenheiros de,Minas e Metalurgisprimeiro (1. O) do Decreto número
tas da Escola Politécnica, da Uni.quinze mil e sessenta e seis (15.066),
versidade de São Paulo.

O Presidente da República:
Resolve, nos têrmos do art. 23 do
Decreto-lei n.v 421, de 11 de maio de
193-8, conceder autorização para o
funcionamento do Curso de Engenheiros de Minas e Metalurgtstaa na
Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo, com sede na. Oapital do
Estado de São Paulo.
Rio 'de Janedro, 23 de maio de 1944,
123,0 da Independência e 56.0 da República.
GETULIo VARGAS.

Gustavo

Capanema.

DECRETO .N.' 17.937
DE 28
DE FEVEREIRO DE 1945
Retifica o art. 1.0 ào Decreto número
15.066, de 15 de março de 1944

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artteo
74, letra a, da Constituição e .nos têr-

de quinze (15) de março de mil no- '
vecentos e quarenta e quatro (1944).
que passará a ter a seguinte redação:
Fica autorizado o cidadão brasileiro
Jamil Rachid de Melo a pesqujsar mrea
e associados numa área de dez hectares e cinqüenta e cinco ares no. 55 hà) ,
situada no lugar denominado Córrego
da Boa Sorte, distrito e munícípío .Ie
Resplendor, no Estado' de Minas Gerais, área essa delimitada por um pentágono irregular que tem um vértice li.
duzentos e cinqüenta metros (250m).
no rumo magnético trinta graus noroeste (300 NW), da confluência dos
córregos Pintinho e Boa Sorte. e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm -os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e cinqüenta metros
(350m.), trinta graus noroeste (300
NW);' quatrocentos metros (400), sessenta graus nordeste <600 NE); trezentos e setenta e cinco metros (375m),
trinta. graus sudeste (30° SE); duzentos e quarenta e oito metros (248m).
sessenta e quatro graus e trinta mínutos noroeste (640 30' NW); trezentos
e quinze metros (315m), -vinte e cíncc
graus e trinta minutos sudoeste ...'.
(25~

30' SW) .

ATOS

DO PODER

Art. 2.° O título a .que se refere o
Decreto número quinze mil e sessenta,
e seis (15.066), de quinze (15)
d'Õ
março de mil novecentos e quarenta e
quatro (1944), terá como seu necessário complemento uma via autêntaca
dêste 'decreto.
Art. 3.° A presente retificação de
decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa, na forma do art" 17 do Códi·
go de Mínas ,
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de 'fevereiro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO VAJWAS.

Apolonio Sales ..

DECRETO N.? 18.-381 -

DE 17

DE ABRIL DE 1945
Concede cuoxencóentidades assistenciais e culturais" para o exercicie de 1945, na importância
eis 21. 000. 000,00.

no Diário Oiícial de 27 -te
abril de 1945 e 16 de maio de 1945)
(Publ'

-l

RETIFICAÇÃO

Onde se lê:
Patronato de Crianças Pobres
dó. Paróquia da Lago~ .... ",
Leia-se
"'463 - Patronato' de Crianças Pobres
da Freguesia da Lapa ....".

""463 -

EXECUTIVO

de

Art. 1.° A Emprêsa Fôrça e Luz
Pouso Alto, que explora o serviço público de eletricidade de Piracanjuba.
no Estado de Goiás, fica autorizada a
am-pliar as suas atuais instalações
mediante a montagem de um grupo
têrmo-elétríco, constante de um motor
Otto, a óleo cru, de 50 HP, eum gerador de 32 KVA, 50 ciclos.
Art. 2.° Sob pena de caducidade da
presente autorização, a interessada
obriga-se a:
I ~ Regtsbrar êste titulo na Divisão
de Aguaa, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, dentro de 30
dias ,a partir de sua publícaçâo:
II Apresentar em três (3) vias,
à referida Divisão, dentro do prazo
de noventa (9(}) dias, contado da data
da publicação do presente Decreto, os
estudos e projetos relativos à instalação do reíertdo gxupo .
IH - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura, que
também os poderá prorrogar por justo
motivo, ouvida a- referida Divisão de

Ág<uas~

&:t. 3-. 0 O iPresente decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1945,
1:24. 0 da Independência e 5.7.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DEORETO N.' 18.532 DB 2
DE MAIO DE 1945

DECRETO N.' 18.846 - DE 11
DE JUNHO DE 1945

Autoriza a Emprêsa Fôrça e Luz de
Pouso Alto a ampliar' suas instalações mediante a montagem de um
grupo termo-elétrico.

Aprova: e maruiá executar o Regulamento Geral do Serviço de Praticagem dos Pôrtos, Costas, Lagãoas e
Rios Navegáveis do Brasil.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, do Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.? 2.059, de 5 de
março de 1945;
Considerando qua a medida foi julgada necessário pelo Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica, decreta:

No título do Regulamento, onde
se lê:
" . .. a que se refere o Decreto número 18.847, de 11 de junh-o de 1945",
Leia-se:
\" ... a que se rercre o Decreto número 18.846. de 11 de junho de 1945'

RETIFICAÇÃO
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DEORE'I'O N.' 18. 987 ~ DE 22 DE
JUNHO DE 1945
Declara de utilidade pública a àesaproimaçõo de imóvel em I fui, Estado do. Rio Grande do Sul, para
residência do Comandante da .Guurnicaçéo,

(Publicada no Diário Oticuü - Seção I - de 26... 8-45, e retificado em
24-8-45) .
RETIFICAÇÃO

No art.. 1.0 onde se lê :
"... a pertencente a Carlos G. S
" ... .e pertencente a Carlos G. Scheler Júnior, ... "
Leia-se:
" ... e pertencente a Carlos G. Schuler Júnior,... "
DECRETO N.' 19. 260 ~ DE 24 DE
JULHO DE 1945
outorga ao Estado de Minas Gerais,
ou emprêsa que organizar, concessão para o aproveitamento de energia hidráulica existente no. rio Tronqueiras, município de Governador
Valadares, Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do art. 150 do Código de
Aguas (Decreto n.c 24.643, de 10· de
julho de 19?4), decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada ao Estado de Minas Gerais, ou empresa que organizar, concessão para o aproveitamento da energia hidráulica existente no' rio 'I'ronqueiras, município de Governador Valadares, Estâdo de Minas Gerais.
§ 1.0 Por portaria do Ministro da
Agricultura, na ocasião da aprovação
dos projetos, serão determinadas a
altura de queda a aproveitar, bem
como a descarga e a potência concedidas.
§ 2.° O aproveitamento destina-se à
produção, tran_smissão, transformação
e distribuição de energia elétrica na
sede do município de Governador Valadares.
.

Cal. de Leís -

Vol. VIII.

Art. 2.0 Sob pena de caducidade do
presente titulo, o concessionário obrtga-se a:

I - Registrá-lo na. Divisão de
Aguas, dentro do prazo de trinta (30)
dias, após a -sua publicação.
II Apresentar, em três (3) vias,
dentro do prazo de um (1) ano, contado da data do registro dêste Decreto,
na Divisão de Aguas:
a) dados sôbre o regime do curso
de água _a aproveitar, principalmente
os' relativos à descarga de estiagem e
á de cheia, bem como à variação do
nível de água a montante e a jtisante
da fonte de energia a ser aproveitada;
b) planta, em escala razoável, da
área onde se fará o aproveitamento de
energia, abrangendo a parte atingida
pelo remanso da barragem, e perfil
do rio a montante e a jusante do
local do aproveitamento;
c) método do cálculo da barragem,
projeto, épura e justificação do tipo
adotado, dados geológicos relativos ao
terreno em que será construída a barragem, cálculo e dimensionamento das
comportas, aduras, tomada de água e
canal de, derivação, seções longitudinais e transversais, orçamento; diaposlções que assegurem a conservação
e a livre circulação dos peixes;
d) conduto forçado; cálculo e justificação do tipo adotado, planta e
perfil, com tôdas as indicações necessárias e observância das escalas seguintes: para as plantas, um por duzentos (1/200); para os perfis, horizontal, um . por duzentos (1/200) e
vertical, um por cem (VI00) , cálculo
e desenho do assentamento e fixação
dos blocos de ancoragem, orçamento;
e) edifício da usina: cálculo, projeto, orçamento, turbina: justificação
do tipo adotado, seu rendimento em
cargas diferentes, em múltiplos de
1/4 ou 1/8 até plena carga, indicação
da velocidade característica de embalagem ou disparo, sentido de rotação
e indicação da velocidade com' 25, 50
e 100 % de carga; características de
seu regulador e aparelhos de medição;
desenho da turbina e discriminação
do tempo de fechamento, canal de
fuga; orçamentos respectivos;

F. 36
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t) geradores; justificação do - tipo
adotado; potência. tensão.trator de
potência, rendímentos.. em, diferentes
cargas, com coa 0
0,8, freqüência;
g) excitatriz, tipo, potência, tensão,
rendimento; acoplamento;

=

as

h) transformadores:
mesmas exigências feitas para os geradores;
i) esquemas das' lígaçôesv índícações
da linha de alta tensão e de transmissão, pára-raíos, bobinas de choque,
cálculo mecânico e elétrico da linha
de transmissão com o fator de po- têncía igual a 0,8 para perda de potência; tensão na partida e na chegada; dístâncía .entre _os ... condutos,
projeto das pontes, orçamento;
1) memorial Iusttücatívo, Incluindo
orçamentos 'global e detalhado de
tôdas as partes do projeto, bem' como
das desapropriações a fazer.
III - Obedecer, em:-todos os projetos, às prescrições de ordem t~cnica
que forem' determinadas' pela' Divisão
de. Aguas .. '

'IV --:.. Assinar' o 'contrato' disciplinar
da concessão: dentro do prazo de' ses~_
senta (60) «ues-contaôos da -data em
que ror ..publícada - a aprovação da
respectiva minuta pelo- Ministrada
Agricultura.

V ~ Aprésenter o mesmo contrato
à Divisão de Águas, para os fins de
registro, até' sessenta (60) ,dias depois
. de registrado.' no' Tribunal de Contas .
Parágrafo único. Os prazos, a' que
se refere êste artigo, poderão ser pror-.
rogados por' ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de: Aguas do
Departamento Nacional da Produção
Mineral.

Art. 3.° O concessionário fica obrigado' a- construir e a manter nas
proximidades do local do aproveitamenta, onde e desde' quando for determinado pela .Dívísãó 'de Águas as
instalações necessárias a observações
líntmétricas e medições de descarga
do curso de água que vai utilizar, e
a realizar as ,observações de acôrdo
com as instruções da Divisão de
Aguas.
.

Art. 4.° A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela Divisão de Aguas e submetida à aprovação' do Ministro da
Agricultura.
Art. 5.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30', anos,
contados da data do regtetro do' respectivo contrato na Divisão de, Aguas.
Art. 6.° O capital a ser remunerado
será o investimento efetivo e criterioso na constttuíçâo do patrimônio
da concessão, em função' de indústria.
concorrendo, direta ou indiretamente,
para a produção. transmissão. 'trans..
formação e distribuição de energia
elétrica.
Art. 7.°, As tabelas de preço de
energia serão fixadas pela Divisão de
águas,. no momento oportuno, e trienalmente revistas, de acôrdo com o
disposto no art. 180 do Código de
.águaa.
Ar.t. 8.° Para a manutenção âa dntegrídadé do património, a que
refere o art. 6.° do presente Decreto,
será criada urna reserva que proverá
às .renovações por depreciações, determinadas .' pela USura ou impostas por
acídentes ,
Parágrafo umcc. A constituição
dessa reserva, que se denominará
"reserva de renovação", será realizada'
por cotas especiais, que incidirão
sôbre as tarifas, sob forma de percentagem. Estas cotas serão determinadas tendo-se em vista a duração
média do material a cuja renovação
a dita reserva terá que atender, podendoser . modificadas, trienalmente,
na época da' revisão das tarifas.
Art. 9.° Até seis -(6) meses antes
do término do prazo da concessão.. o
Estado de Minas_Gerais deverá requerer, ao Govêrno Federal a renovação ou a deslstêncía da mesma.
Art. 10. O presente Decreto entre
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as díspostçõeevem centrário.
Rio de Janeiro, 24' de julho de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.

se

GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETON.' 19.475 - DE 20
DE AGOSTO DE 1945
outorga' concessão ao Município de Rio
Piracicaba para aproveitamento de
energia hidráulica da cachoeira Pón~
te Chata, no ribeirão do Carvalho.
também conhecido por Fidalgo, no
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74,. letra a, da' Constituição e' nos têrmos do art. 150 do Código de éguas
(Decreto n.c 24.643, de 10 de julho de"
1934), decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada concessão ao· Município de
Rio Piracicaba para aproveitamento ~
de energia hídráulíca da cachoeira
Ponte Chata, no ribeirão do Carvalho,
também conhecido por Fidalgo, no dístrito de Rio Píracícaba, município do
mesmo nome, no Estado de Minas Geraia.
§ 1.0 Por portaria do Ministro da
Agricultura, na ocasião da aprovação
dos projetos, serão determinadas a altura de queda a aproveitar, bem como
a descarga e a potência concedidas.
§ 2.° O" aproveitamento destina-se
à produção, transmissão, transformação e distribuição de energia' elétrica
na sede do município de Rio - Piracicaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade da.
presente concessão, o concessionário
obriga-se a:
I - Registrar êste título na Divisão
de águas. do Departamento Nacional
da. Produção Mineral - Ministério da
Agricultura - dentro do prazo de trinta (30) dias após ,a sua publicação.
I I - Apresentar, em três (3) vias,
dentro do prazo de um (1) ano, contado da data do registro dêste Decreto,
na vreferída Divisão de Aguas:
a) dados sôbre o regime do curso
de água a aproveitar, principalmente
os relativos à descarga de estiagem
ei.à de cheia, bem como à variação
do nível de água a montante e a tusante da fonte de energia a ser aproveitada;
b) planta, em escala razoável, da
área onde se fará o aproveitamento de
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energia, abrangendo a parte atingida
pelo remanso da barragem, e perfil do
rio a montante e a 'jusante do local do
aproveitamento;
c) método de cálculo. da barragem.
projeto, épura e justificação do tipo
adotada; dados geológicos relativos ao
terreno em que será construída a barragem; cálculo e dimensionamento da
tomada de água e do canal de derivaç â o ; seções
longitudinais e transversais, orçamento, disposições que assegurem a conservação e livre trânsito
dos peixes; chaminé de equilíbrio, cál- .
culo, projeto e orcementc:
d) conduto forçado; cálculo e justificação do tipo adotado, planta e perfil, com tódas as indicações necessárias.
cálculo e desenho do' assentamento 'e
fixaçâo dos blocos de ancoragem.torça-

mento;
e) eõtrtcio da usina; cálculo, projeto.
orçamento, turbina; . justífícaçâo do
tipo adotado, seu, rendimento, em cargas diferentes, em múltiplos de 1-4 ou
1-8 até plena carga, sentido de rotação e indicação do engultmentc com
25150 e 100 por. cento de carga; características do seu regulador. e aparelhos de .medíçâo, .desenho da turbina
e discriminação do: tempo de fechamento, canal de fugaçorçamentos respectivos;
j) geradores: justificação do tipo
adotado; potência, tensão.fator de potência, rendimentos, em diferentes
cargas, eni múltiplos de 1/4 ou 1/8 até
plena carga, respectivamente com

=

=

cos 0 0,7, COS 0 0,8 eCOS
0='1; freqüência .de 50 ciclos, varia-

ção de tensão e sua regulação, queda
de tensão de curto circuito, características e detalhes em escala fornecida
pelos fabricantes, "G-D2 do grupo motor gerador, 'esquema das ligações,

orçamento:
g) excitatriz.: tipo, tensão, rendimento, potência, acoplamento, características, orçamento;
h) indicação dos aparelhos montáveis fora dos painéis de alta tensão
de transmissão, antes e depois das
barras gerais; isoladores, chaves, in"
terruptores, transformadores de corrente e de tensão, cabos, barras de
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segurança, seus díspcsitívos entre sí contado da data do registrado respectivo contrato na Diyisão de Aguas ,
e as paredes:
. i). transformadores: as mesmas exiArt: 6.° O capital a ser remunerado
gências feitas para os geradores;
será o investimento efetivo e criterioso na consttturção dopatrimõnio
j) indicação da linha de alta tensão
e de transmissão; para-raios; bobinas da concessão, em função da Indústria,
de choque" cálculo mecânico e elétrico concorrendo, direta ou indiretamente,
da linha de transmissão com o fator
para a produção, transmissão, transde potência igual a 0,8; sua, perda ao
formação e distribuição de energia elépotência, tensão, na partida e na che- trica.
gada, distância entre' os condutores,
Art. 7.° As tabelas de preço de
postes; tipos e desenhos; perfil da userão fixadas pela Divisão de
nha, de transmissão acompanhado do energia
Águas, no momento oportuno, e trtemapa, em escala' razoável e com detanalmente revistas de acôrdo com o dialhes; orçamentos.
posto no art. 180 do Código de Águas.
lU - Assinar o contrato disciplinar
Art. 8.° Para a manutenção da
da concessão dentro do prazo de 8€:3- integridade do patrimônio a que se resenta (60) dias, contado da data em
fere, o art. 6.° do presente' Decreto seque fôr publicada- a aprovação da resrá criada' uma reserva, que proverá às
pectiva minuta pelo Ministro da Agrirenovações por depreciação, determícultura.
uadas pela usura ou impostas 'por actIV - Apresentar o mesmo contrato , dentes.
à mencionada Divisão de Aguas, para
Parágrafo umcc. À constãtuíçác
fins de registro, dentro dos sessenta
dessa reserva, que se denominará "reÚlQ), dias que se seguirem ao registro
serva de renovação", será realizada por
do mesmo' no Tribunal de Contas.
cotas especiais que incidirão sôbre as
V - Obedecer, em todos os projetarifas, Sob forma de percentagem. Estos; às precrições de ordem técnica de- tas cotas serão determinadas tendoterminadas pela mesma Divisão de
se em vista ,a' duração média do maAguas.
terial a cuja renovação a dita reserva
terá que atender, podendo ser modifiParágrafo. único. Os prazos, a que
cadas trienalmente, na época da rese refere êste artigo, poderão ser prorvisão das tarifas.
rogados por 'ato do Ministro' da Agri.Art. 9.° Findo o prazo da concessão,
cultura, por ,motivo de' fôrça maior,
o concessionário poderá requerer ao
ouvida a Divisão de Aguas do DeparGovêrno Federal a renovação da mestamento Nacional da Produção .Mínema, Ou no caso de desistência, deverá
ral.
repor o curso de água na situação an, Art. 3.°' O concesstonárto fica obriterior.
gado aconstruír e a inanter, nas proxiArt. 10. O concessionário gozará,
midades do local do 'aproveitamento.
desde a data do registro a que se refere
onde e desde quando fôr determinado
pela Divisão de Aguas, as instalações o art. 5.0 e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do Cónecessárias às observações llnímétrfcas
digo de Águas e' das leis especiais
e medições de descarga e a realizar as
sôbre
a matéria.
observações de acõrdo com as .InstruArt. 11. O presente Decreto entra
ções da Divisão de é.guas.
em vigor na data de sua publicação,
Art. 4.° A' minuta do .contrato disciplinar desta concessão será prepa- "revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de agôs to de 1945,
rada pela Divisão de éguas, do De124.° da Independência e 57.° da Repartamento, Nacional. da Produção Mipública.
neral, e submetida à aprovação do Ministro da -Agrtcultura ,
GETULIO VARGAS.
Art. 5.° Apresente 'concessão vígo-'
rará pelo, prazo de trinta (30') anos,
Apolonio Sales.
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ir ..:- Secretariá Geràl.".do Minístério da Guerra;
'lU -'-- 'Oonselhc Superior de EcoConcede autorização para funcionar.
nomias da Guerra;
como emprêsa de energia' elétrica, ,tl
IV - Diretoria das Armas;
Emprêsa Fôrça e Luz rie Urusecnqti,
V -.,. Diretoria de Artilharia de Costa
Limitada
-,- órgã-os sediados no Distrito Fe'deral;
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o anãVI a XV - Diretoria de 'Artilharia
go 74, alínea a, da Conatrtulçào, e tende' Costa -órgãos sediados nos Esdo em vista o-disposto no Decreto-lei
tados;
n.c 938, de 8 de dezembro de 1938, e o
XVI -Diretoria -de Engenharia;
que requereu u Emprêsa Fôrça e Luz
XVII - ' Diretoria do Ensino do
de Uruesanga, Limitada, decretu.:
Exército - órgãos' sediados no' Diatrito Federal;
Art. 1.0 E' concedida fi. mmprêsa
XVIII a XXI' - Diretoria do Ensino
Fôrça e, Luz de Urussangá, Limitada,
do Exército órgãos sediados nos
com sede na cidade de Urussanga., EsEstados;
tado de Santa Catarina, a autortzaçâo
XXII - , Diretoria de 'Intendência
para funcionar como emprêsa de enerdo' Exército. -'---- órgãos' sediados no. Dísgia elétrica "de que trata o Decretotrito Federal;
lei n.c 933, de 8, de dezembro .de 1938;
XXllI a XXXIV",~.Diretoria de
ficando a mesma obrigada, parav.os
Intendência do mxérctto -,- órgãos se- "
seus objetivos, a satisfazer integralmente as exigências do Código de . dlados nos Estados ;
XXXV -c--Drretorla de Material BéAguas <Decreto n.024~643. de lO~'de
lico - órgãos sediados no Distrito
julho de 1934) leis subseqüentes e seus
Federal;
regulamentos, sob pena de revogação
XXVI a. XLI! - Diretoría de Mado presente ato.
terial Bélico -,- órgãos" sediados nos
Art. 2.0 O 'presente decreto entra em
Estados;
vigor na data da sua publícação, reXLIII - Díretorta de Motomecanívogadas as disposições em contrário.
zaçâo:
Rio de Janeiro, 5 de setembro de
XLIV.- Díretoría de Recrumentoórgãos sediados no Distrito, Federal;
1945, 124.° da Independência e 57.° da
XLV a LXX - Diretoria de RecruRepública.
tamento
órgãos sedíadoa nos EsGETULIO VARGAS.
tados;
LXXI
Diretoria de : Remontá e
Apolônio Sales.
Veterinária;
LXXII - Diretoria .de Saúde do
DECRETO N. o 19.585 - DE 10 DE
Exército - órgãos sediados no DisSETEMBRO DE 1945
trito Federal:
LXXIII a' XCV Diretoria de
Díepôe sôbre a lotação numérica das
Saúde do Exército _ . Órgãos sediados
repartições do Ministério da Guerra
nos Estados;
XCVI - Diretoria de Transmissões;
Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arXC\7II - Estado Maior do Exército
ti.go74, letra a, da Constituição, de- órgãos sediados no Distrito Fecreta:
.
deral;
Art. 1.° Para feito de lotação, os
XCVIII e XCIX - Estado Maior
cargos que comfpõem os Quadros Perdo Exército - órgãos sediados nos
manente e Suplementar do Míntsté-.
Estados;
rio da Guerra ficam distribuídos peC - Inspetoria da Arma de Cavalas seguintes repartições:
laria; .
I - Gabinete do Ministro;
01 a CXVII ---:- Justiça Militar;

DECRETO,N.O 19.573- DE-5 DE
SETEMBRO DE 1945

°
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mos do art. 150 do Código, de .Aguas
(Decreto n.c 24.643, de 10 de julho de
1934), decreta:
Art. ,1.0 Respeitados os direitos de
terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada à firma Refinadora Paulista, S. A., com sede na capital do
Estado de São Paulo, concessão para
aproveitamento de energia hidráulica
no Rio Jacaré Grande, nas divisas dos
~
distritos de Jbaté, município de São
Carlos, e Ribeirão Bonito' município
numérica das repartições a- que se rede igual nome, naquele Estado.
fere o art. 1.0, na forma dos quadros
§ 1.0 Por portaria do Ministro da
anexos a êste decreto, com 3.748 carAgricultura, na ocasião da aprovação
gos, sendo 1.375 na lotação permados projetos.vserâo determinadas aalnente e 2.3'73 na lotação suplementar.
tura de queda a aproveitar, bem como
§ 1.0 Os claros que se verificarem
a descarga e a potência concedidas.
. na rotação suplementar não serão
preenchidos.
§2.o O aproveitamento se destina . à
2.° Além dos cargos 'a que se re->- produção de energia elétrica para uso
fere êste artigo, haverá na lotação
exclusivo da concessionária, que não a
do Ministério da Guerra o cargo de
poder ásuprtr aterceiros, meesmo a tíSecretário do Território de Fernando
tulo gratuito, excluídas, todavia, dessa
de Noronha, provido em comíssâo.
proibição as vilas operárias da concesArt. 3.0 o Ministério 'da Guerra
sionária, desde que seja gratuito o forproporá, no prazo de 30 dias, ao Prenecimento de energia 'que lhe rôr
sidente da República, a lotação nofeito.
minal correspondente à numérica pré..
Art. 2.° Sob pena de caducidade da
vista neste decreto.'
presente
concessão, aemprêsa interesArt. 4.0 ,t ste decreto entrará em
sada obriga-se a:
vigor na data de sua publicação.
I - Registrar êste título na -DivíArt. 5.° Revogam-se as disposições
são de Águas do.Departamento Nacíoem contrário.
nal da Produção Mineral - Ministério
Rio de Janeiro, em' 10 de setembro
da
Agricultura.
de 1945, 124.oda--Independênçia e 57.°
II - Assinar O correspondente conda República.
trato dentro do prazo de -trinta (30)
dias, a contar da data em que fôr puGETULIO VARGAS.
blicadaa aprovação da respectiva miG. Góis Monteiro.
nuta pelo Ministro da Agricultura.
III - Apresentar o mesmo contrato
à Divisão de' Águas ,para os fins de
DECRETO N.' 19.605 - DE 13 DE
registro, até sessenta (60) dias deSETEMBRO DE 1945
pois de registrado no Tribunal. de Contas.
Outorga à firma netmaaorc Paulista,
IV - Apresentar à referida Divisão
S.A., com sede na capital do Estado
de Aguas, em três (3) vias, dentro do
de São Paulo, concessão para aproprazo de um (1) ano, contado da data
veitamento de energia hidráulica no
em que nela tiver sido registrada a
Rio Jacaré Grande, situado nas dipresente concessão:
visas dos distritos ,de lbaté, mumicia)
dados sôbre o regime. do curso
.pio de São Carlos, e Ribeirão' Bode água a aproveitar, principalmente
nito, município de igual nome, na..;
os relativos à descarga de estiagem e
quel~ Estado. . .
.
à de cheia, assim como à variação de
O Presidente da, República, usando
nível de água _a montante e a jusente
da atríbuíção .que lhe confere o artigo
da fonte de energia;
74, letra a, da Constituição, e nos têrb)
planta, em escala razoável, da
energia, abrangendo a parte atingida
área onde se fará o aproveitamento da
CXVIII - La Região Militar;
CXIX - 2.a.Região Militar;
CXX - 3.0. Região Militar;
CXXI - 4.0. Região Militar;
CXXII - 5.a Região Militar;
.CXXIII - 6.a Região Militar;
CXXIV - 7.a Região Militar;
CXXV - 8.a Região Militar;
cxxvr - 9,ll. Região. Militar;
eX! - 10.0. Região Militar.
Art. 2.° Fica aprovada a lotação

ê
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pelo remanso da barragem: perfil do
rio a montante e jusante do local do
aproveitamento;
c) método do cálculo de barragem,
projeto, época, justificação do tipoadotado; dados geológicos relativos ao
terreno em que será construída a barragem; cálculo e dimensionamento dos
vertedouros, comportas, adufas, tomada de água, canal de derivação.
disposições que. assegurem a livre circulação dos peixes; seções longitudinais e transversais; orçamento;
d)
condutos forçados; cálculos e
justificação do tipo adotado; planta-e
perfil, com tôdas- as indicações necessárias, observando as 'escalas seguintes: para as plantas, um por duzentos (l/200), para os perfis, horizontal,
um por duzentos (1/200) e vertical um
por cem (l/100); cálculo e projeto da
chaminé deequilíbrio,se fôr Indicada;
assentamento e fixação por meio de pilares, pontes .e blocos de ancoragem,
seus cálculos e desenhos; orçamento;
e)
edifício da usina, cálculo; projeto
e orçamento; turbina, justdficação do
tipo adotado, seu rendimento em cargas diferentes, em múltiplos de 1/4 ou
1/8 até plena carga; indicação do en~
gulímento com 25, 50 e 100 por cento
da 'carga: reguladores e aparelhos de
medição; desenho das turbinas; tempo
de fechamento; canal de fuga, eto.,
orçamentos respectivos.
V - Obedecer, em todos os projetos
às prescrições técnicas que -rorem determinadas pela mencionada Divisão
de Águas.
Art. 3.° A minuta do contrato dísciplinar desta concessão será preparada pela mesma Divisão de Aguas e
submetida à aprovação do Ministro da
Agricultura.
Art. 4.° A presente concessão vigorará. pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data' do registro do respectivo contrato na Divisão de Aguas.
Art. 5.° Findo o prazo' da concessão,
tôda a. propriedade da concessionária
que, no momento, exíetrrosm Iunçâo
exclusiva e .pennanente da produção
da energia hidráulica, referente' ao
aproveitamento concedido, reverterá
para o Estado de São Paulo mediante
indenização na base do custo·Wstórico,

isto. é, do capital efetivamente invertido, menos· a depreciação.
Art. 6.° Se o Govêrno -do Estado de
São Paulo não fizer uso .do seu direito
a essa reversão, caberá à concessionaria a alternativa de requerer ao Gcvêrno Federal seja a concessão renovada pela forma que, no respectivo
contrato, .deverá estar prevista, ou de
restabelecer no curso de água, as suas
expensas, a situação anterior ao aproveitamento concedido.
Parágrafo único. Para os efeitos
dêste - artigo, fica a concessionária
obrigada a dar' conhecimento .ao Govêrno Federal da decisão do Estado de
São Paulo e a entrar_ com o requerimento de prorrogação da concessão, ou
o de desistência desta, até seis (6) .
meses antes do término do, respectivo
.
prazo.
\
Art. 7.° A concessíonáría, dadas as
condições peculiares do aproveitamento, .fica dispensada da reserva de
energia de que trata o art. 153, alínea
e, do Código de Aguàs.
Art. 8,0 A concessionária gozará,
desde a data do registro a que se refere o art. 4.° e enquanto vigorar esta
concessão de Aguas e-das leis especiais
sôbre a matéria.
Art. 9.° ltste decreto 'entra em-vigor na data' da sua publicação, .revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de, setembro de
1945, 124.° da Independência e '57.° da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.617 - DE 18 DE
SETEMBRO DE 1945
Outorga concessão à Emprêsa Fôrça e
Luz Santa Catarina S: A. para o
aproveitamento progressivo da energia hidráulica existente no curso de
água Rio dos Cedros, no municipio
de Timbó;no- Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere oartigo 74, letra a, da Co:il.stituição,- de acôrdo com a Lei oonstttucíonei n.c 6. e
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nos têrmos do art. 164 do Código de
Aguas (Decreto n.« 24.643, de 10' de
julho de 1934), decreta:

Art. 1.0 Respeitados os direitos de
terceiros anteriormente adquírídos, é
outorgada concessão, à Emprêsa Fôrça
e Luz Santa Catarina S. A., com sede
em Blumenau, Estado de Santa Catarina, para o aproveitamento progressívo da energia hidráulica existente no
curso de água Rio dos Cedros, a montante, da afluência do rio Palmeiras,
.no distrito de Arrozeíra. município de
Timbó~ no referido Estado de Santa
Catarina.
§ 1.0 Por portaria do Ministro da
Agricultura, na ocasião da aprovação
dos projetos, serão determinadas a altura de queda a aproveitar, bem como
a descarga e a potência concedidas.
§ 2.0 O aproveitamento destma-se à
produção, transmissão, transformação
e distribuição de energia elétrica na
zona da concessionária .
.f'iscal, em votação universal; Senhor
§ 3.° O aproveitamento inicial obje-.
tivará a instalação de um grupo de
cinco mil quilowatts aproximadamente.
Art. 2.° 'Sob pena de caducidade da
presente concessão, a concessionária
obriga-se' a:
I - Registrar' êste título na Divisão
de Águas do Departamento Nacional
da Produção Mineral - Ministério de
Agricultura - dentro do prazo de
trinta (30) dias, após a sua publicação.
H ..,.- Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de sessenta (60) dias, contados da data em
que fôr publicada a aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
IH - Apresentar o mesmo contrato
à referida Divisão de Aguas, para os
fins de registro, dentro dos sessenta
(60) dias, que se seguirem ao seu registro no Tribunal de Contas.
IV - Apresentar, em três (3) vias,
à mencionada Divisão de Aguas, dentró dó prazo de uno (1) ano, contado
da -data. da publicação do presente
decreto, para o aproveitamento ínícial:

a)
estudo hidrológico da região
curva de descarga do rio, .obtída mediante medições diretas e correspondente, pelo menos, a um (1) ano de
observação;
b)
planta, em escala razoável, do
trecho do curso de água a aproveitar,
com indicação dos terrenos marginais
inundáveis pelo remanso da barragem;
c)
estudo da acumulação e cubaç ã o da bacia;
d)
perfil geológico do terreno no
local, em que deverá ser construída a
.barragem;
e)
projeto da barragem, épura, método de cálculo, justificação do tipo
adotado:
f)
cálculos e desenhos detalhados,
em escalas razoáveis, dos vertedouros,
aduías, comportas, tomada de água,
canal de adução e castelo de água;
g)
justificação do tipo de conduto
forçado adotado; cálculos indispensáveis; planta e perfil, com tôdaa.as indicações necessárias, .em escalas razoáveis;
.
h) cálculos e desenhos dos pilares,
pontes e blocos de ancoragem, indispensáveis ao assentamento dos condutos forçados;
i)
cálculo do martelo de água e
cálculo e projeto da chaminé de equíIíbríc:
j)
justificação .do tipo de .turblna
adotado, rendimento sob diferentes
cargas, em múltiplos de 114 ou 1/.8;
até plena carga; sentido de rotação e
rotações por minuto; velocidade característica e velocidade \de embalagem ou disparo; reguladores e aparelhos de medição; com 25,50 8, 100 P9r
cento de variação de carga; indicação
do engulímentc: desenho devidamente
cotado; tempo de fechamento;
l) projeto do canal de fuga; sua Capacidade de vasão;
m) justificação do tipo de gerador
adotado; sentido de rotação: tensão
freqüência e potência calculada corr
COS 0 que, não exceda 0,7; rendimento, sob diferentes cargas, em múltiplos de'1/4 ou 118, até plena carga
respectivamente, com COS 0 = 0,7

cos

0

= 0.8

eCOS

0

= 1:

regula-

ção da tensão e sua variação: reguladores; queda de tensão de curto circuito; oaracterfsticaa e detalhes tornecidos pelos fabricantes; tipo, potência
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para a produção, transmissão, trariatensão, rendimento e acoplamento da
formação e distribuição de energia eléexcitatriz;GD2no grupo motor getrica.
rador;
Art. 7.° As tabelas de preço de enern) esquema geral das ligações';
gia serão fixadas pela Divisão de
o) para os transformadores elevaAguas, no momento oportuno, e trivadores e abaixadores, as mesmas exienalmente revistas de acôrdocom o
gências feitas para os geradores;
disposto no art. 180 do Código de
p) desenhos dos quadros 'da oontrôle,
Aguas.
com indicação de todos os aparelhos
Art. 8.° Para a manutenção da ina serem neles montados;
tegridade do patrimônio, a que se req) desenhos detalhados (planta e
fere o art. 6.° do presente Decreto,
elevação) das celas 'de baixa e alta
será criada uma reserva, que proverá
tensão, com indicação de todos os apaàs' renovações por depreciação, deterrelhos a serem montados, bem como
da. entradas e saídas dos condutores,
minadas pela usura ou impostas por
acidentes.
e suas ligações às barras gerais;
P's-àarafc
único. A constituição
r) desenhos, indicando a saída da
dessa. reserva, que se denominará "relinha de alta tensão de transmissão;
serva de renovação", será realizada
para-ráíos, bobinas de choque e Iígaçâo
por cotas especiais, que incidirão eôcontra supertensôes:
bre as tarifas, sob forma de percens) projeto da linha de transmissão
- planta e perfil da linha; cálculo tagem. Estas cotas serão determinadas tendo-se em vista a duração mémecânico e elétrico com COS 0 = 0,8;
dia do material a cuja renovaçâova
perda de potência; tensão na pai'tidae
dita reserva terá que atender, podendo
na chegada, distância entre conduser modificadas, trienalmente, na
tores;
época da revisão das tarifas.
t) projetos detalhados dos edifícios,
Art. 9.° Findo o prazo da concessão,
inclusive cálculo de estabilidade e diso p3.trimônh.. desta, constituido na forcriminação dos materiais empregados;
ma do art. 6.°. reverterá para o Muu) orçamento detalhado para cada
nicípio de Timbó, em conformidade
um dos itens acima.
cem o estipulado no art. 165 do CóV - Obedecer; ém todos os prodigo de Águas, mediante indenização;
jetos, às prescrições de ordem técnica
na base do custo histórico, do capital
determinadas pela referida Divisão de
não amortizado, deduzido a "reserva
Aguas ,
de renovação". a que se refere o paArt. 3.° A concessionária fica obrigada a construir e a manter, nas prorágrafo único do art. 9.° dêste Deximidades do local do aproveitamento,
ereto.
§ 1.°. 8f' o Município de Timbó não
onde e 'desde quando fôr determinado
üse- uso do seu direito a essa reverpela Divisão de Águas. as instalações
necessárias às observações linímétricas
são, caberá à concessionária a altere medições de descarga e a realizar as
nativa de requerer ao Govêrno Féobservações de acôrdo com as instruderal seja a concessão renovada pela
forma que, no respectivo contrato, deções da Divisão de Aguas.
verá estar prevista, ou de restabelecer)
Art. 4.° A minuta do contrato disciplinar desta concessão será prepano curso de água, às suas expensas,
rada pela mesma Divisão de Aguas e' a situação anterior ao aproveitamento
submetídà à aprovação do Ministro da
concedido.
§ 2.° Para os efeitos do § 1.0 dêste
Agricultura.
Art. 5.° A presente concessão vigoartigo, fica a concessionária obrigada
a dar conhecimento .ao Govêrno Fe~
rará pelo prazo de trinta (30) anos,
deral da decisão do Município de 'I'ímcontados da data do registro do resbó, e a, entrar com o requerimento de
pectivo contrato na' Divisão de Aguas.
prorrogação da concessão. -ou o de deArt. 6.° O capital a ser remunerado
sistência desta, até seis (6) meses anserá o investimento efetivo e criteriotes .do término -do respectivo prazo.
so na constituição' do patrimônio da
Art. 10. A concessionária gozará,
concessão, em função da, indústria,
desde a data do registro a que se reconcorrendo, direta ou indiretamente,
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fere o art. 5.°, e enquanto vigorar
este. concessão, dos favores constantes

do

Código de Águas e das, leis espe-

ciais sôbre a matéria.
Art. 11. O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
.revogadas as disposições em contrário.
-Rio de Janeiro, 18 de. setembro de
1945, 124,° da Independência e 57.0 da

República.
GETULIO VARGAS.

ApoZ6nio Sales.

DEORETO N.' 19.622 - DE 18 DE
SETEMBRO DE 1945
Cancela atos de aprovação de obras
e aquisições' parei o põrto de Santos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista O que consta do processo
n.c 18.815-45, 40 Departamento de

que se refere o Decreto n.v 22.456, de
10 de fevereiro de 193a. a União Americana de Capitalização S. A" com
sede na cidade de Pôrto AJ'eg' e, capital do Estado do Rio Grande do Sul,
constituída em assemb'cras gerais dos
subscritores de seu caprr.a., realizadas
a 13 de outubro de 19.:1:.4 ~ a 26 de
maio de 1945, bem como tlcam aprovados .os estatutos adotados p-ila prímeíra das referidas assernclétas, com as
alterações introduzidas pela segunda,
Art. 2.° A sociedade r'cara integralmente sujeita às reis e regulamentos vigentes, OU que vierem a vigorar,
eôbre o objeto- da autcrizaçâo de que
trata o presente decreto.
Art,' 3.° Revogam-se as Ji.:>VOc;'iÇÕ9S
em contrário.
Rio de Janeiro," 20 de setembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.° da
Iccpública,
GETULIO VARG \8.

Administração do Ministério da Viação

e Obras Públicas, decreta:
Artigo 'único. Ficam cancelados os
decretos ns. 18.910, de 20 de setembro, de 1929; 1.017, de 7 de agôsto de
1936, 5.191, de 29 de janeiro de 1940,
9.248, de 13 de abril, lQ.201, de 10 de
agôsto, 10.823 e 10.891, de 14 e 23 de
novembro, respectivamente, de 1942,
que aprovaram projetos e orçamentos
. de obras e aquisíções.va serem realizadas pela Companhia Docas de Santos
no pôrto de Santos.
Rio de Janeiro, 18. de 'setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.°
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

Alexandre Marcondes Filho.

DEORETO N.' 19.639 - DE 21 DE
BETEMlBRO. DE 1945
Autoriza a Sociedade de Mineração
Ernesto Zaõeu & Filhos Ltdu. a pesquisar argila refratária e associados
no município de São Bernardo do
Campos, Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere Ç> artigo 74, letra a, da. Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.c 1. 985, de
29 de janeiro de .Í940 (Código de
~inas),

deC[eta:

1.0 Fica autorizada a sociedade
de Mineração Ernesto Zabeu & FilhOS
~t.

,DECRETO N.o 19.631 ......;. DE 20 DE
SETEMBRO DE 1945
Concede à, União Americana de Ca~
pitalização S. A. auwnzar.;ão para
funcionar e aprova seus eetaiutos,

O Presidente da República,usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artjgo 74, letra a, daCGllStituição, decreta:
Art. 1.0. Fica autorizada a funcíonar em operações de. capttalízaçâc, a

Ltda.. a pesquisar rgila ref-ratária e
associados, numa área de seis hectares
e quinze ares (t);15 ha) ,·situada no lugar denominado Cclônía-daponêaa,
distrito e, município de São Bernardo
do campo, ,Estado "de São Paulo, e
delímitada .por unia 'linha dollgonal,
que tem em vértice. -a dez mebrõa
(lÓm) " rum. osetenta nove graus e
trinta minutos nordeste <7903Ü", NE)
magnético, do centro sudeste (SE) -'do
ponto existente sôbre o córrego Dí-
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visa, na. estrada- São Bernardo do
oampo-Atvarenea, € os lados, a partir _ desse vértice, têm os seguintes
comprimentos € rumos magnéticos:
cinqüenta -metros (50m) , sessenta e
seis - graus noroeste (66° NW); qtnnhéitos metros' (-500m), vinte e três
graus ciordeste (23° (NE); duzentos
metros (20[)m) , sessenta graus sudeste (60° SE); quinhentos metros
(50{)m) , quarenta graus sudoeste
(40'SW) .
A-rt. 2.0 Esta autorização é outor-

gada nos têrmos esteoelectdos no CÓ~
digo de Minas.
Arrt. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tl'C~
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro própr!c da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agrícultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em oonbráríc .
Rio de Janeiro, 21- de setembro de
1945, 124° da Independência e 57° da
Repúblíca.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.640 - DE 21 DE
SETEMBRO DE 1945
A utotiza o cidadão brasileiro _Luis Pinta de Freitas a pesquisar calcário
no município de Cotinguiba, Estado de Sergipe

O Presidente da República,usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado c cidadão
brasileiro Luís Pinto de Freitas a
pesquisar calcário em terrenos situa':'
dos no distrito e município de ootin'guiba, Estado de Sergipe, numa área
de cem hectares (100 ha) , delimitada
por um quadrado de mil metros
(1. 000 m) de lado, que tem um vértice a mil seiscentos e vinte- metros
(1.620 'm),. no rumo verdadeiro cínqüenta e um graus e vinte minutos
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nordeste' (51° 20' NE); do centro da
'plataforma da Estação de Ootdnguiba,
da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, e os Iadcs. divergentes do vértice considerado, têm os rumos leste
(E) e norte (N).
Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecídcc no Código de Mínas ,
~ Art. 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
cruzeiros (Cr$ 1.000,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de setembro de
124.°- da Independência e 57.0
da República.
194~,

GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.' 19.641 - DE 21 DE
SETEMBRO DE 1945
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Gallotti a -pesquisor calcário no município de Cctímquiba.. Estado âe
Sergipe

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-go 74, letra a, da Oonstituíçâo, e nos
têrmoe do Decreto-lei n.c 1.985, -de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica a utorizado o cidadão
brasileiro Antônio Gallotti a pesquisar
calcário numa área de duzentos hectares (200 ha) , situada no distrito e
município de Cctlnguíb. Estado de
Sergipe, e delimitada por um retângulo, que tem um vértice a quatro
mil setecentos e vinte metros (4.720m),
rumo onze graus sudoeste (11° S\V) ,
do centro da plataforma da estação
de Laranj eiras (Viação Férrea Federal Leste Brasileiro), e os lados,
que partem dêsse vértice com dois mil
metros (,2.000 li), rumo quarenta e
sete graus sudeste (470 SE), mil metros- (1.000 m) , rumo quarenta e três
graus nordeste (43° NE) .
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Art. 2.° Esta autorização é outorgada nos. têrmos estabelecidos no CÓ~
digo de Minas.

Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma VÜl autêntica
déste decreto, pagará a, taxa de dois
mil cruzeiros

(Cr$ 2.000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições

em contrário.

mil cruzeiros (Crê -5, OOO~OO), e será
transcrito no livro -próprio da Divisão
de Fomento daT'rodução Mineral do
Ministério da Agricultura..
Art , 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio -de Janeiro, 21 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57,° da
República.
GETULIO VARGAS,
Apolonio

scaee.,

Rio de Janeiro, 21 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57,0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio SalZes.

DECRETO N.' 19.642 - DE 21
DE SETEMBRO DE 1945

·DECRETO N.' 19.643 - DE 21
DE SETEMBRO DE 1945
Autoriza a emprêsa Chaves & Cia. a
pesquisar gipsita e associados no munícipio . de Santanôpole, Estada do
Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrAutoriza o cidadão', brasileiro George
mos do Decreto-lei n.c 1. 985, de 29 de
Artur Bailey a pesquisar calcário e
janeiro 'de 194.0 (Código de Minas) , deassociados no município, de Lararz,creta:
[eiras, Estado de Sergipe.
Art. 1.0 .. Fica autorizada a emprêsa
o Presidente da República, usando
Chaves & Cia.. a pesquisar gtpsíta e
da atribuiçâo que lhe confere o artigo
associados, no lugar denominado Pon74,letm a, da Constituição e nos têrta da Serra, situado no distrito de
mos do Decreto-lei n.c 1. 985, de 29 .de
Araporanga, município de .Bantanópojaneiro de 1940 (Código de Minas). deIe, Estado do Ceara, numa área de
creta.:
cento e dezoito hectares (118 ha) ,delimitada 1JOr um polígono, que tem um
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro George Artur Bailey a pes-- vértice à distância de setenta e cinco
metros (75 m) , no rumo magnético
Quisar calcário e associados no distrivinte graus sudoeste (20° SW) , da conto e município ele Laranjeiras, Estado
de Sergipe, numa área de quinhentos
fluência dos córregos da Pedreira e da
hectares (500 ha) , .delímítada por um
Estrada, e os lados, a partir dêsse
retângulo que tem um vértice no cen- vértice, têm os seguintes comprimentos
tro da plataforma da Estação de Lae rumos magnéticos: seiscentos e sesranjeiras, da Viação Férrea Federal
senta e três metros (663 m) . oitenta e
Leste Brasileiro, e os lados, divergenoito graus e trinta minutos nordeste
tes do vértice considerado, têm os se(88° 30' NE) ; setecentos e vinte e dois
metros (722 m) , vinte graus noroesguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil duzentos e cinqüenta mete (20° NW); trezentos e oito metros
tros (1.250 m) , quarenta e sete graus
(308 m) , oitenta e três graus nordeste.
(83° NE) ; mil e cem metros (1.100 mr ,
sudeste (47° SE): quatro mil metros
(4.000 m) , quarenta e três graus sudez graus e trinta minutos nordeste
doeste (43° SW) .
(10° 30' NE); oitocentos e noventa e
Art. 2,° Esta autorização é outorsete metros (897 m) , oitenta e três
gada nos têrmos estabelecidos no Códigraus sudoeste (83° SW); mil e quarenta e nove metros (1.049 mi , sul
go de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
(S); seiscentos e trinta e oito metros
<638 m) , dois graus e trinta minutos
pesquisa, que será uma via autêntica
sudoeste (2° 30' SW),
dêste decreto. 'pagará a taxa de cinco
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DO PODER

Art. 2.° Esta autortzaçâo é outorgada- nos têrmos estabelecidos no Código de Minas, .
Art. 3.° O título daiautorfzaçâc de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
cento e oitenta cruzeiros (cr$ 1.180;00)
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério .da Agricultura"
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de setembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.' 19.654 - DE 24 DE
SETEMBRO DE 1945
Dispõe s6bre Tabelas Numéricas de
Pessoal do Instituto Nacional do Sal

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
'
Art. 1,0 Ficam aprovadas as anexas
Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplemental', de Pessoal do Instituto Naelonal do Sal (I.N .S.).
Art. 2.° Os ocupantes das funções
das Tabelas a que se refere o artigo
anterior são O" constantes da relação
nominal anexa.
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Art. 3.° As funções vagas da Ta...
bela Ordinária serão preenchidas à
medida em que forem sendo suprírmuas as da Tabela Suplementar, e na
razão de 1 por 1.
Parágrafo único. As referênctas de
salário das funções que integram a
Tabela Ordínárda têm os valores constantes da escala-padrão de saiarv. que
acompanha êste decreto.
Art. 4.° As funções que integrare a
Tabela Suplementar, tõdas providas em
ccmíssâc, serão suprimidas á medida
que vagarem, não podendo, ,em hipótese alguma, ser: novamente preenchidas. ainda que em caráter provisório.
Art. 5.° São os constantes da relaçãoanexa os empregados ' 1 ue r.cvcebem as gratificações a que se refere
o § 3.0 do art. 5.° do Decreto-lei 6.919,
de 3 de outubro de 1944.
Art. 6.° Ficam revogados os artígos 3.° e seu parágrafo único, 4,° e
seus parágrafos 5.°, 6.° e 7,0 do Decreto n. 16.715, de 3-1O~44, e demais -ítsposições em contrário.
Art. 8° ~ste decreto vigora~á a partir de 6 de outubro de 1944,.
Rio de .Ianeíro, 24 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sales.

;ti

INSTITUTO NACIONAL DO SAL
TABELA NUMÉRICA ORDINÁ~A DE PESSOAL
a)
Funções em comissão

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm'l

de
funções
'I

1
5
1
1
1

"

Função

Presidente ...........
Superintendente .....

3.000,00

5

Advogado ... ,', .......

3.000,00
3.000,00

1
1

Chefe de Departamento ..............
Consultor Jurídico
Consultor Técnico '"

3.000,00

1

.. .... ..

Consultor Técnico '"
Secretário do Presidente ..............

Assistente do 'Superlntendente '...........

15

,
1
1

1

3

Função

5.000,00
5.000,00

Assistente Técnico ...

---

Núm'l

de
funções

ors

Presidente ...........
Superintendente .....
Chefe de Departamenta . . .
..

1

-

I

Salário
mensal

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

Inspetor .............

2.000,00

I

2.000,00

'

Secretário do Presâdente ...............
Assistente 'r-é cn c o
(D e p a rtamento de
Fiscalização) ......

1

Observações

~

3.400,00
3,400.00
3.400,00

"
o

'"
3.400,00

~

1

2,300,00

Assistente 'do Superín-

"tendente ~.. .-'.: ......

5

--!

I Vagas I

M'

~

í

1

1.600,00

crs

,

5.500,00
5.500,00

..

1

-

I

Saiário
mensal

18

I

2.300,00

Assistente J u r i d i c o
(Superintendência)

2.000,00

1

Inspetor: Geral .......

1.900,00

2

r

preenchímento desta
função só poderá ser feito
quando fõr suprimida a
função de Assistente Jurídico da Tabela Suplementar ,
-

4
,

Funçõesgratificadas

b)

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.
de
funções

SITUAÇÃO PROPOSTA

Gratificação NÚm.
mensal
de
funções
Cr$

Função

,
....r

,

1

I Secretário da Comissão Executiva

c)

.
-

11

I

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

-

--

,

Secretário da Comissão Executiva ....

500,00

~

Séries funcionais

o
Amanuense

-

-

-

Auxiliar. classe B ................

800,00

I

11 .

---=-1

11"

I

I

~

,~-

-

500,00

I

1

Gratificação
mensal
Cr$

Função

.....................' ..............
......... ... ........................
...................................
,

'

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

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

2
3
5
11

-21

I
I

-

1
3
8

-.

-

Amanuense Auxiliar

31
27
23
19

I

...................... ...............
. .............. \...... .................
........................................
,

,

2
3
5

-

I
17
14
12

10'

j
fl
~

!

1
3·
8

-12

12

Arquivista

1

-1

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

14

1

-1

1;'1

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.

de

~

SITUAÇÃO PROPOSTA .•

Salário
mensal

Função

crs

funções

. . I

Núm ,

de

Refer. encia

Função

de
saíarto

funções

I

II

.

-=-1

-I

-I

I
----II

···································1

--,1-I

-

~]···································I

-=-\

.

\

1

I

I
I
,I

1

I

\

, Cartógrafo

+1'
1

-. -,.-:-_

Cartógrafo Auxiliar

I

'

23

....

~

, '"

.

1
>

1

\

!

1
1

-71"~'''""1

1
1

14

1
1

Dactilógrafo

5
7

"o
"
~
~

..
~

25

j

2

o

~

Contabilista Auxiliar

1

8

m

---l---..
----------..L-~ ~
14

1

I

I Vagas

14
12

2
5

7

n

ci

§

~

:2.

'"""t-t

I

-

'

-,

I

I

m

<j

:2.

;S

.

-

8.

I

Estatístico
1 . ................. . .... ........ ..... . .
2
.................................. , ...
-3

-

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

-

:::::::::::::::::::::::::::::::::1

-

I

-~

I

~
~

-

-

-

,

-

5

--

I
,

••••

,"o

•••••••••••

0.0

.'

,-

••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••

.

1
2

-3

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

.

14
. 12

7

..................................
...................................
0.0

--

2

-

,

••

19

Estatistico Auxiliar

I

-

23

-

5
5
10

-

10

301

_.

I

' 2
5

-7

~

Inspetor

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

00

27
23
19

5
5
10

s
.,

14

10
-30

~

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

10

.1

Porteiro
.................. ' ...................

12

Motorista

I

~I···································

-

1

I

-I

- 1-

o

I

~

i ...................................

>,j

co

~I

.

-

I
I
I

.

1
1

1

-' 1

~

:J

:>:

ee
SITUAÇÃO PROPOSTA.

SITUAÇÃO ATUAL

Salário
mensal

Núm.

Função

de
funções

I

-

-

-

-

-=-1
-'I'
~I
-

--

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

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

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

I
-

-

-

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

1
1
1
1
2

--

10
9
8
7
6

•••••••••••••••••••••••• 1••••••••••••••

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

I

I

.

-

--

I

-6

Técnico de Laboratório

-

-

-

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

1
1
1
1
2

I

1

--

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

25

1

-1

I

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

Vagas

I

Servente

6

-

- I
--

Função

de
funções

crs

I

Referência
de
salário

Núm.

Telefonista

1

-1

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

8

1

e)
Tesoureiro

1

-1

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

17

1

-1

~
8

i

I

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

Pessoal em comissão
SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

Salário
mensal

Salário
mensal
Cr$

Núm.

de
funções

crs

Função

"
I

;~

l~

1I

II
00 I
o~ ,I

II
11
I

I

6

I Continuo

_11
74

I
I

Continuo

....................-

'1

I

400,00
400,00

1

4

1
1
1
1
1
1

fi

5
3

i
1

11

Ii

I'

8

I

3
1

-

2. 800,00
C.300,00
! 900.00
1- 600,00
1 600.00

5

3
4

I

-+:--~~.

1
1
1

Contínuo
Contínuo

.......... ,

:

~OO,OO

200,00
200,00
000,00
000.00
000.00
800.00
750.00
750.00
600,00
600,00
600,00
000.00
550,00·
400,00

,.
H

o

m

o"
~

o

!:J"
~

~

§
~

o

-c
'"
~
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DECRETO N.o 19.659 - DE 24
DE SETEMBRO DE 1945

Art. 4.° Revogam-se as dísposíçôes
em ccntrcno.

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto
Pinto Vaz
pesquisar ferro,' cosi-

Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57,° da

a

um, quartzo e associados no muniCí-

República,

iao-ae Estado de São Paulo.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constttuíçâo e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Roberto Pinto vae a pesquisar ferro, caulím, quartzo e associados numa área de sessenta e oito
hectares (68 naj , situada no distrito
e município do Estado de São Paulo,

e delimitada 'por uma linha polígonaa,

cujos lados, a partir da confluência
do .córrego da Bica e Táboa, têm os

seguintes comprimentos e rumos: cento e dezesseis metros e vinte centímetros (116,20 m) , oito graus e' quarenta e cinco minutos sudeste (8° 15'
SE): quatrocentos e setenta e dOIS
metros e cinqüenta
centímetros
(472,50 m) , sessenta e -trés graus e
trinta e oito minutos sudoeste (63°
. 38' SW); mil duzentos e quarenta-metros (1.240 m) , vinte e nove graus. e
um, minuto nordeste (29° l' NE); Oi4
tocentos metros (800 m) , sessenta
graus e quarenta e seis minutos sudeste (60° 46' SE); setecentos e cinqüenta e oito metros <758 m) , vime
e nove graus e dois minutos sudoeste
(29° 2' SW): seiscentos e seis metros
(606 m) , sessenta graus e quarenta e
nove minutos noroeste (60° 49' NWi.
Art. 2.° Esta autorização é outorgada, nos termos estabelecidos no' CÓ..
digo de Minas.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos e oitenta cruzeiros (Cr$ .. ;.
680,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

DECRETO N.O 19.660 - DE 24
DE SETEMBRO DE-1945
Autoriza o cidadão brasileiro Policarpo Gcnuiim a pesquisar quartzo, pedras coradas e associados {LO municipio de Caiteté, Estado da Bahia,

o Presidente da República, usando
da atrtuuíçâo que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constíttnçâo e nos têrmos do Decreto-lei n,? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
. Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Policarpo Gondim a pesquisar quartzo, pedras coradas e associados no lugar' denominado Ooirana, no distrito de Brejinho das' Ametistas, município de ceirerc. Estado da
Bahia, numa área de trinta hectares,
noventa e nove ares e trinta e três
centiares (30,9933 na) , delimitada por ,
um pentágono irregular, que- tem um
vértice a setecentos e cinqüenta' e oito metros (758 m) , no rumo magnético
setenta e três graus sudeste (73° SE),
da ponte na Estrada Brejinho C~
culé sôbre o rio -Canabrava, e os lados;
a partir do vértice considerado, têm
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos e setenta e um
metros e noventa e sete centímetros
(371,97 m) , oitenta graus sudoeste
(80° SW); duzentos e trinta e um metros e setenta e cinco centímetros
(231,75 m) cinqüenta e nove graus sudoeste (59° SW); quatrocentos e dezesseis metros e treze centímetros
(416,13 mj , dezoito graus sudeste (lS'J
SE); seiscentos e noventa
metro."
(690 m) , oitenta graus nordeste (80°
NE); quinhentos e vinte metros (520
m) , vinte e sete graus noroeste (27°
NW).

ATOS

DO PODER

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CódigQ de Minas.
Art. 3.° O título da 'autorização'
de pesquisa, que será uma via eutêntâca dêste decreto pagará a taxa de
trezentos e dez cruzeiros (Cr'S 310,00)
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, ,24 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.G da
'R'epública.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 19.661 -

DE 24

DE SETEMBRO DE 1945
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vinte e cinco metros {3.325 m) , leste
(E); mil quatrocentos
e cinqüenta
metros (L .450 m) , norte (N); o trecho
da margem direita do rio Sergipe
compreendido entre a extremidade
dêste último lado e o vértice inicial.
Art. 2.° Esta autorização 'é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art .. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (CrS 5.000,00) e será.
transcrito no livro próprio da Divisão
de 'Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.u da
República.
GETULIO VARGAS.

Autoriza o aaaaao brasileiro Pascoal
Pisarei Perrone a pesquisar calcário
e associados, no município de Laranjeiras, no Estado' de Sergipe.

Apolonio Sales.

DECRETO

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o ar'tígo
74, letra a. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código' de ,Minas), decreta:
Art. 1.0 Pica autorizado o cidadão
brasileiro Pascoal Písane Perrone a.
pesquisar calcário e associados numa
área de quinhentos hectares (500 hai ,
situada no lugar denominado Pindoba, no distrito e município de Laranjeiras, no Estade ôe Sergipe e delimitada por uma linha poligonal que
tem um vértice a quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) > rumo cinco
graus e trinta minutos noroeste (5u
30' NW), do ponto em que a estrada.
Laranjeíras-Maruirn atravessa o rio
Sergipe, e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: oitocentos metros
.(800 m) , oeste (W): mil e trezentos
metros (1.300 m) , dezoito graus sudeste (18° SE); trezentos metros (300
m) , leste (E); novecentos metros
(900 m) , sul (S); três mil trezentos e

N," 19.667 DE 25
DE SETEMBRO DE 1945

sue-a a lotação

nominal da Contadoria Geral da República (sede) e deiS
Contadorias Seccionais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar,":
tdgo 74, letra "a", da Constituição,
decreta:
Art. LO Fica alterada a lotação nominal da Contadoria Geral da República (sede) e das Contadorias Seccíonaís, aprovada pelo Decreto, número 16.163, de 24 de julho de 1944,
alterada pelos Decretos ns. 17.591, de
16 de janeiro de 1945, e 19.194, de 16
de julho de 1945, de -acôrdc com a relação anexa.
Art. 2.° Os funcionários removidos por efeito dêste decreto deverão
entrar em exercício, na repartição em
que ficam lotados,no prazo estabelecido pela legislação em vigor e independentemente de qualquer comunicaçffi,o escrita.
Art. 3.° Este decreto entrará em
vigor -na data de sua publicação.
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DECRETO N.o 19.675 -

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de

Concede it Sitalco -- Sociedade I nduetriat de Talco Ltda. autorização,
para. funcionar como emprêsa de'
mineração.

1945, 124.° da Independência e 57,° da
República .
GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei D.O 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 <Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 :é: concedida à Sítalco Sociedade Industrial de Talco Ltda.,
sociedade por cotas' de responsabilidade limitada, -com sede nesta Capital, autorização para funcionar como
emprêsa de mineração, de acôrdo com
o que dispõe o art. 6.°, § 1.0, do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), ficando a
mesma sociedade obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que víerem a vigorar sôbre o ....<hjeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em ccntrârío .
Rio de Janeiro, 26· de setembro de
1945, 124. da Independência e 57.° da
República.

DECRETO N.' 19.674 - DE 26 DE
SETEMBRO DE 1945
Conc'ede à Minas de Dattas soaeaade Anônima, autorização para fun-

cionar como emorésa -de mineração.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos
TI.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)
e 3.553, de 25 de agôsto de, 19,41, de-

térmos do Decreto-lei

creta:
Art. 1.0 E' concedida à Minas de
Dattas Sociedade Anônima, com sede
nesta Capital, constituída pela ata de
assembléia geral de vinte e nove (29)

de abril de mil novecentos e quarenta e dois (1942), arquivada sob número dezoito mil trezentos e onze
08.311), por despacho de quinze q5)
de outubro de mil novecentos e quarenta e dois (1942), do Departamento Nacional de Indústria e Comércio, autorização para funcionar como
emprêsa de mineração, de acôrdc com
o que dispõe o art. 6,0, § 1.0, do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 <Código de Minas), comntnado com o Decreto-lei n.? 3.553, de 25
de agôsto de 1941, ficando a mesma
sociedade obrigada a cumprir integralmente- as leis e regulamentos em
vigor ou que vierem a vigorar SÔbl'C
o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1945, 124.0 da Independência e 57.u
da República.
GETULIO VARGA~.

Apolonio Salles.

DE 26 DE

SETEMBRO DE 1945

Q

GETULIO VARGAS

Apolonio Sales

DECRETO N.? 19.676 -

DE 27

DE SETEMBRO DE 1945
Autoriza o Banco da Prefeitura do
Distrito -renerui. S.A., a funcionar,
e dã outras providências.

·

O Presidente. da República, usando
da atríbuícão que lhe confere o artdgo 74, letra. b, .da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados os Estatutos e mais atos constitutivos do
Banco da Prefeitura - do Distrito Federal, S, A., a que se refere o Decreto-lei n.07 .355, de 2de março de 1945,
e que fazem parte Integrante dêste
Decreto.

ATOS
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74, letra a, da Constituição, e tendo
em vista o Decreto-lei TI.O 466, de 4
de junho de 1938, decreta:

Art. 2.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 27 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da
República.
GETULIO

Artigo único. Fica autorizada a
firma brasileira Filgueiras & Marias.
Ltda., estabelecida nesta Capital, a
comprar pedras preciosas nos têrmos
do Decreto-lei u.o 466, de 4 de junho
de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do pre'sente Decreto.

V ARGA8.

Agmemnon Magalhães.
A. de Souza Costa.

DECRETO N.'19.677 - DE 27
DE SETEMBRO DE 1945

Rio de Janeiro, 27 de setembro de
1945, 124.° da Independência e 57.° da

Autoriza a firma brasileira Filqueirae
& Marins; Ltda. a comprar pedras
preciosas.

República.
GETULIO VARGAS.

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

DECRETO

lI.o

19.687 -
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A. de Souza Costa.
DE 29 DE SETEMBRO DE 1945

Concede subvenções a entidades assistenciais e culturais, para o exercício
de 1945, naimportáncia total de Cr$ 7.319.000,00

o Presidente. da República, .usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constdtuiçào, e IlOS têrmos do art. 15 do Decreto-lei número 5.698. de 22 de julho de 1943, alterado pelo Decreto-lei, n.o 6.889, de
21 de setembro de 1944, decreta :
Art. 1.0 Ficam, concedidas, no corrente ano, às instituições assistenciais
e culturais no Distrito Federal, nos Estados e nos, Territórios, as subvenções
constantes da relação anexa, no total de Cr$ 7.319.000,00 (sete milhões
dezenove mil cruzeiros), ccrrendo a despesa à conta do crédito suplementar
aberto pelo Decreto-lei TI.o 8.010, de 29 de setembro de 1945.
Art. 2.0 "Ê:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

e

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1945, 124:° da Independência e 57.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

MINlSTf:RIC DA EDUCAÇAO E SAúDE
CONSELHO NACIONAL

no

SERVIÇO SOCIAL

Relação das szzbeerzçôes a que se retere o Decreto n.O 19.687, de 29 de
setembro de 1945
Territôrio do Guamoré:
1. Prelazia de Guajará-Mirim

Guajará-Mirím

25.000,00

2. Santa Casa: de Mlsericórdía - Cruzeiro do Sul
3. Santa Casa de Mísertcôrdirc do Acre - Rio
Branco
,.................

30.000,00

25.000,00

Território do Acre:

200.000,00

230.000,00
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:

4. Abrigo Menino Jesus, Casa da
CriançaManáus
_
5. Missões Salesianas do Amazonas - Manáus ..
6. Sociedade l~mazonem.e· de Professôres
Manáus
,_ .. _
"
"
"
,.
7. Prelasía do Rio Negro ~ Rio Negro
.
8. Prefeitura Apostólica do Alto Solímões - São
Paulo de Oltvença
.
0'0

9.
10.
11.
12.
13.

•••••

Pará:
Associação de Santa 1,1.1.15a de Marfllac - Belém
Casa de" Saúde Marítima do Pará - Belém .
Santa Casa de Misericórdia de Pará - Belém
Dispensário Santa LUÍsa de Marillac-Cametá .
Santa Casa de Misericórdia de óbidos - 6bidos

15.000,00
60.000,00
6.000,00
210.000,00
40.000,00

331.000,00

10.000,00
30.000,00
200.000,00
10.000,00
25.000,00

275.000,0~

Ma:ranhão:

14. Centro Artístico Operário Caxíense - Caxias
15. Centro Artístico Operário Maranhenae - S.· Luis
16. Liga Maranhense contra 3, Tuberculose São
Luis
.
.
17. Sociedade centre Oaixeiral - São Luis
.
Pwuí:
,; 18. Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba - Parnaíba
.
19. Sociedade Feminina de Assistência aos Pobres
.
de Parnaíba -- Parnaíba
20. Escola Gratuita Ribeiro Gonçalves - São João
do. Piauí
.
21. Oolégtc Nossa Senhora das Mercês - São Raímundo Nonato
.
22. Centro Proletário - Teresina
.
23. Escola Santo Antônio' _.. Teresina
.

10.000,00
15.000,00
12.000,00
10.000,00

30.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
5.000,00

Ceará:

24. Escola Noturna sao Vicente de Paulo"":"" Canindé ;
.
25. Hospital São Francisco de Assis _. Orato
.
26. Associação da Adoração Perpétua do Santíssimo Sacramento, Obras doe 'I'abemáculos e Assistêncía às Vocações Femininas - Fortaleza.
27. Escol-c Noturna São Vicente de Paulo - Fortaleza
'.,
'
" '
'
28. Instituto' de Proteção e Assistência a Infância
- Fortaleza
.
29. Santa Casa de Mlserícórdta e o Hospital São
Vicente de Paulo - Fortaleza
;.
30. Sociedade Auxiliadora da Maternidade Doutor
João da Rocha Moreira - - Fortaleza
.
31. Teatro-Escola do Núcleo de Cultura Artística do
Educandário Santa Maria - Fortaleza .....
32. Hospital de Santo Antônio dos Pobres - Iguatú
33. Círculo de Operários e 'I'rabalhadcrea CatóIicos São José - Juazeiro
.
34., União Beneficente Juazeirense - Juazeiro
.

47.000,00

3.000;00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
30.00,000
100.000,00
15.000,00
4.000,00
50.000,00
4:000,00
5.000,00

57.000,00
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35. Associação das Senhoras de Caridade de Maranguape ~. Maranguape
'
36. Pôsto de Proteção à Maternidade e à Infância
Maranguape
.
,
.

3.000,00
10.000,00

250.000,00

Rio Grande do Norte
~7.

Associação Educadora caícocnse ~ Caic6
38. Sociedade Mantenedora do Hospital de Serídó
Caicó
_
.

5.000,00
10.000,00

15.000,00·

20.000,00
10.000,00
20.000,00

50.000.00

Paraíba:

39. Instituto de Proteção e Assistência à Infância
- João Pessoa
_
.
.
40. Obra de Amparp ao Berço - João Pessoa
41. Orfanato Dom U'Ir'[co -- João Pessoa ...•....
Pernambuco:

42. Centro de Beneficência e Cultura Carlos Cottart - Afogados da Ingazeira
.
43. Associação de Proteção à Infância e Maternidade - Flore-sta .. _.. _. .
.
44." Escola Agrícola São Sebastlâc - Jaboatão
.
45. Colégio Nossa Senhora de Lourdes -r- Palmares
46. Liga de Amparo à Maternidade e à Infância
dos Palmarea - Palmares .. _
.
47. Abrigo- Teresa de Jesus - Recife
.
48. Escola. Politécnica de Pernambuco - Recife .
49. Faculdade de Ciências Econômicas de Pernambuco - Recife
__ . _ '.'
.
50. Jardim da Jntáncía dos Pobrezinhos - Recife
51. Liga Protetora da Jnfâncta. Desvalida do Brum
- Recife
,
_
.
Recife
52. Santa Casa de Misericórdia. co Recífe
c--.

6.000,00
6.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
. 20.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
15.000,00
200.000,00

347.000,00

Alagoas:

53. Sociedade Amor e Caridade, mantenedora do
Hospital de Nossa Senhora da Conceição e da
Maternidade Dr. Manuel Brandão - -Assembléia (ex-Viçosa)
,.
.
,
.
5~. Escola, Paroquial de NC1:'sa Senhora Mãe do
Povo '- .Jaraguá (distrito de Maceió)
.
55. Instituto de Assistência e Proteção à Infância
- Maceió
,
.
56. Santa Casa de Mísetícórdia - Penedo
.
. 57. Sociedade Protetora do Ensino Paroquial Penedo
_
.
58. Sociedade e Conferência de São Vicente de
Paulo, mantenedora do Hospital de São Vicente de Paulo .- Uníâo dos Palmares
.

10.000,00
8.000,00
25.000,00
50.000,00
15.000,00
15.000,00

Sergipe'

59. Associação Aracajuana de Beneficência - Aracajú

,. . _

.

60. Hospital de Cirurgia - Aracajú
~"'!"
61. Instituto de Proteção e Assistência à Infância
-

Aracajú

_. ,

62. Hospital São Vicente de Paulo -

.

Boquim

.

15.000,00
25.000,00
12.000,00
6.000,00

123.000,00
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63. Asilo São José da Intênoia Desamparada Capela
.
64. Associação de Caridade - Capela
.
.
65. Sociedade de' Beneficência Amparo de Maria
- Estância. _
,
'.~""'"
66. Associação de Caridade Nossa
Senhora da
Conceição - Lagarto
.
67. Hospital de Caridade São João de Deus -

Laranjeiras

.

68. ~lssociação de Caridade de Maroim - Maroim
69. Cruz Vermelha Brasileira, filial de Proprtá Propr'íá .
70. Hospital de São Vicente de Paulo - Propriá .
71. Associação Beneficente Hospital de Caridade de
Ríachuelo - Ríachuelo
'
.
72. Hospital Bom Jesus ~ Simão Dias (ex-Anápclís)
'.
.
.
0'0

•••

:

••••••

0.0·

••••••••••••••••••••••

10.000,00
10.000,00
10.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
5.00000,
16.000,00
10.000,00
6.00D,00

----Bahia:

73. Santa Casa de Misericórdia de Belmonte Belmonte
. .. .
.
74. Abrigo dos Pobres Bom JeSl!2 da Lapa - Bom
Jesus da Lapa
._
,
.
75. Hospital de Crianças Ana Nert - Cachoeira e
São Félix
.
76. Santa Casa de Míserlcórdta da Cachoeira Cachoeira
_ ',
.
77. Irmandade da .Santa Casa de Misericórdia de
Canavieiras - Canavleiras
.
78. Associação de Proteção à Maternidade e à
Infãncía ~ Castro Alves
.
79. Santa Casa de Míserlcórdfa de Conquista Conquista
,
"
.
80. Santa Casa de Misericórdia, de Esplanada Esplanada
, .. " _. . .
.
,
, ..
81. Santa Casa de Misericórdia -, Feira de Santana
82. Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus - Ilhéus
83. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Itabuna - Itabune. _
_............•......
84. Sociedade de São Vicente de Paulo de Itabuna

-

Itabuna ... ,- .. _

.....

o

•

o

•••••••••••••••

85. Santa Casa de lVIisericõrdia-- São Félix ....
86. Hospital Antônio 'Teixeira Sobrinho - Jacobina
87. Ginásio 'I'aylor-Egídío - Jaguaquara
88. Sociedade Beneficente dos Artífices Juazeirenses - Juazeiro .
89. Santa Casa de Misericórdia de Maragoglpe Maragogipe ....
90. Santa Casa de Míscrrcórdia da
Cidade de
o. o. o •••

o •••••••••••• o o ••••••••••••••

o • •

• ••

'

•••••••••••• o ••••••••••

Nazaré - Nazaré
_. . .'0.
91. Santa Casa de Misericórdia de Oliveira dos
Campínhcs -,.- Oliveira dos Campinhos .. , ...
92. Fundação Santa Luz-ia - Salvador
93. Instituto de Proteção e Assístêncía à Infância
da Bahia -- Salvador ....
94. Instituto Técnico Profissional' Alberto Muylaert
- Salvador .. o......
.
.
o

o ••••••

o

o

o

o.

•••••••••••••••••

12.000,00
10.000,OD
10.000,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,OD
5.000,00
12.000,00.
10.000,00
5.000,00
3.DOO,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
5.000,00

151. 000,00
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95. Liga Bahíana contra a Mortalidade Infantil
- Salvador
,
.
.
96. Patronato Santa 'I'ereslnha - Salvador
97. Pró-Matre da Bahia - Salvador"
.
98. Santa Casa de Misericórdia - Salvador
.
99. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Santo Amaro -' Santo Amaro '"
.
100. Liga Santamarense contra a Mortalidade Infantil -- Santo Amaro .. .,
.
101. Maternidade de Santo Amaro - santo Amaro
102. Hospital Nossa Senhora da Piedade - Senhor
do Bonfim
_
,
'
.

50.000,00
6.000,00
10.000,00
150.000,00
10.000,00
6.000,00
12.000,00
10.000,00

Minas Gerais:

103. Conselho Particular da Sociedade de- São Vicente de Paulo _o. Abaeté ....."....••••.......
104. Hospital de Oartdade ele São Vicente de Paulo
de Abaeté (ex-Casa de Caridade) - Abaeté ..
105. Hospital Sãc José - Aimorés
.
106. Asile Ana Carneiro - Além Paraíba
.
.
107. Hospital Sâo Salvador .- Além Paraíba
108. Santa Casa de' Misericórdia - Araxá
.
109. Irmandade Nossa Senhora Santana de Bambuí, mantenedora do Hospital Nossa Senhora
Brasil - Bambuí
.
110. Santa Casa de Mlsericórdía de Barbacena Barbacena
.
Belo Horizonte
.
111. Creche Menino .resus
112. Escola de Belas Artes de Minas Gerais Belo Horizonte
.
.
113. Escola Técnica Getúlio Vargas Filho - Belo
Horizonte
.
.
114. Hospital Sâc Vicente ele' Paulo - Belo Horizonte
.
.
115. Instituto de Radíum do Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte ..
.
.
.
116. Lactárto Mário Oamuos ~ Belo Horizonte
117. Sociedade Mineira de Ampare à Maternidade
e à Infância ----.:. - Belo Horizonte
.
118. Sociedade, Mineira de
Belas Artes - Belo
Horizonte
.
119. Associação de Caridade de São José de Bicas
- Bicas
.
120. Santa Casa de Misericórdia - Boa Esperança
121. Irmandade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Bom Despacho (Santa. Casa de Caridade de Bom Despacho') - Bom Despacho
122. Hospital São Pranciscc -- Cabo verde
.
123. Sociedade Civil de Beneficência Caeteense
"Santa Casa de Caeté" - Caeté
.
124. Maternidade Nossa Senhora do Patrocínio Campanha
:
'. .
:
.
125. Sociedade de São Vicente de Paulo - Campos
Gerais
_.•....................
126. Casa de Caridade de; Carangola - Carangola .
127. .Oasa de Caridade de Oarangola. - Oarangola
v-

5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
25.000,00
10.000,00
30.000.00
25.000,00
3.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
25.000,00
4.000,00
4.000,00
6.000,00
6.000,00
10.000,00
12.000,00
12.000,00
5.000,00
6.000,00
10.000,00

507.000,00
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128. Conselho Particular de Santa Luzia, da. Sociedade de São Vicente de Paulo ~ Carangola .
129. Sociedade d8 Proteção e Assistência à Infância

5.000,00

(Recolhimento São .rceei ~ Carangola
.
\30. Escola Normal Nossa Senhora do Carmo Cataguazes
,.,
131. Hospit.al de Oataguazes - Cataguazes .. ; ..
0.0

5,000,00
3.000,00
12.000,00

••••••••••••••••••

132. Casa de Caridade de São Vicente de Paulo Caxambú .....•.......... . .....•••...•••••. ~ ..

133. Maternidade Teresa. de Jesus, mantida

12.000,00

pelo

Grupo Espírita 25 de Dezembro - Caxambú .
134. Sociedade de Puericultura de Caxambú -Ca~
xambú

10.000,00

o' • • • • • • • •

135. Hospital Doutor Pacífico

Mascarenhas

Cedro (município de Paraopeba)
.
136. Hospital Imaculada Conceição - Conceição
de Mato Dentro .. ,.,
.
.
137. Casa de Caridade - Ordstina
138. Irmandade de Nossa Senhora da Saúde, man-tenedora do Hospital de Nossa Senhora da
Saúde - Dlamantdna
,
.
139. Santa Casa, de Caridade _. Diamantina
;
140. Santa Casa de Misericórdia' r». Zacarias 7'""""""
Dôres do Indaiá
,.
.
.
141. Associação de Proteção à Maternidade e' à Infância - Espera Feliz .........••............
142. Casa de Caridade de Pormiga - Formiga
.
.
143 ..Instituto Santa 'I'eresmha _.- Formiga
144. Casa de Caridade Nessa Senhora do Carmo de
Guanhães -- Guanhães _,
.
145. Conferência de São Vicente de Paulo - .Guapé
146. Santa Casa de Caridade de Guaranésia-

Guaranésia

,...... .

.

147. Irmandade de Mísertcórdía ' de
ouexuué c-.
Guaxupé
'
,
.
148. Conferência de São Vicente de Paulo - Governador Va] adares
.,
,
~ .
149. Santa Casa de Misericórdia de Itajubá - Itajubá

'

,

5.000,00

'"

5.000,00
5.000,00
6.000,00
15.00Ó,00
15.000,00
10:000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
6.000,00
12.000,00
6.000,00
40.000,00

.

150. Associação da Santa Casa de Caridade de Ita-

marandíba -

Itamarandibn

.

151. Casa de Caridade e Assistência à Maternidade
e Infê nela de Itanhandú -- Itanhandú
.
152. Maternidade Santana .- Itapecerica .:
.
153. Associação das Damas de Caridade da Matriz
de Itaúna - - Itaúna .
.
.
154. Conselho Particular vtccntmo de' Itaúna Itaúna
.
155. Conferência de São José da Sociedade de São'
Vicente de Paulo -- Jtuiutaba
.
156. Hospital de São Vicente de Paulo (Casa de
Caridade)' - .Iânuárta
.
157. Hospital Santana -- .Iequert " ..'
.
158. Hospital Cassiano Oampolina - João Ribeiro
159. Asilo de órfãos João Emílio - Juiz .de Fora.
160. Assocíacâo da Doutrina Cristã - Juiz de Fora'
161. Associação de Damas Protetoras da Infância
- Juiz de Fera . o'. _ • • • • • , •• , •• ' • • • • • • • • • • • • • • •

12.000,00
15.000,00
15.000,00
4.000,00
5.000,0~

5.000,Oa
5.000,00
6.000,00
10.000,00
. 12.000,00
5.000,00
25.00,00
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162. Associação dos Cegos em Juiz de Fora ~ Juiz
de ·Fora
,.,
'
.
163. Instituto de Assistência Social de Juiz de Fora
~ Juiz de Fora
,
,
" _
- -..
164. Instituto de Proteção e Assistência - à Infância
de Juiz de Fora - Juiz de Fora
.' .
165. Maternidade 'I'eresinha de Jesus- - Juiz de'
Fora
'
_
/
.
166. Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora
- Juiz de Fora .. .
~
.
167. Associação Asilo e Hospital São Vicente de
Paulo ~ Lambari _
, .. '._
.
168. Santa Casa Boavísta .- Lambari
.
169. Hospital Vaz Monteiro,' de Assistência à In:"
fância e à Maternidade - Lavras
.
170. Santa Casa de Misericórdia de LavrasLavras
'
" .. , _
.
171. Casa de Caridade Leopoldíriense - Leopoldína
172. Santa Casa de Misericórdia de Lima Duarte
- Lima .Duarte
_. .. ..,
.
173. Pôstc de Puericultura Professor Olinto de 01i~
veíra -- Manhurmrím
.
174. Seminário Apostólico de Nossa
Senhora do
.
Santíssimo Sacramento - Mannumirím
175. Serviço de Maternidade e Proteção à Infância
e à Adoleacêncía Darcí varcss -----.: Manhumirim
176; Conferência Nossa Senhora das Mercês ~ Sociedade São Vicente de Paulc ~ Mar, de Espanha
~
.
177. Hospital São Vicente de Paulo - Mariana ..
178. Casa de Caridade de Minas Novas ~ Minas
Novas
,.
.
.
179. Colégio Nossa Senhora do Amparo c--. Monte
"
'
: ..'..
Carmelo _
,
180. Sociedade de Proteção à Infância Santa Teresinha --. Montes Claros
,
.
181. Casa de Caridade do Muriaé - Hospital São
Paulo ~ Muríaé
'.. .
.
182. Santa Casa de Misericórdia de Muzambínho -

Muzambinho . .

10.000,00
10.000,00
12.000,00
30.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
8.000,00
10.000;00
5.000,00
10.000,00
6.000,00
12.000,00
5.000,00
3.000,00
12.000,00
20.000,00

.

6.000,00

183. Hospital dê' Nossa Senhora de Lourdes - Nova
Lima
.
184. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia -

.15.000,00

Oliveira

.

185. Lactário São Vicente de Paulo - Oliveira ..
186. Oasu ,de Caridade de Ouro Flue - Ouro Fino
187. Santo. Casa, de Misericórdia de Ouro Preto ~
Ouro Preto
,
.
188. Conselho Particular de Pará de Minas ...,..... Pará
de Minas
.
189. Casa' de Caridade de Paraísópolis - Paraísôpolis
.
.'
'........•
190. Hospital São João Batista - Paranhos .Iex-Río

6.000,00
15.000,00
10.000,00
40.000,00 .
4.000,00
5.000,00

Branco)
'
.
191. Hospital de NOSS8. Senhora do Carmo de Pa-

10.00,00

raopeba - Paraopeba ......•• , ........••••••••.•
192. Associação de Proteção à Maternidade e à In-

5.00,00

fância d;e Passa Quatro

~

Passa Quatro ....

6.000,00 .

fi90
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193. Associaçâo das Damas de Caridade - Passos
194. Santa Casa de Misericórdia de Passos .........
Passes
'
195. Hospital Santo Antônio - Peçanha
'.
o' • • • • • • •

196.
197.
198.
199.

Hospital São João Batista -- Pedro Leopoldo
Hospital Sá,Q Sebastião -- Pírapitínga
.
Santa Casa de Misericórdia - Pitanguí
.
Santa Casa de Misericórdia de Píuf - Píut - .

5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
'10.000,00
25.000,00
10.000,00

200. Conselho Particular vtcentmo da Conferência
de Nossa Senhora da Saúde de Poços de Caldas
Poços de Caldas
,
.
201.. Ginásio e Escola Normal NO:3sa Senhora Auxi_o,

líadora -

Ponte Nova

.

202. Hospital São Vicente de Paulc - Pcté
.
203. Santa Casa de Misericórdia São Vicente de
Paulo -- Pouso Alt~J
.
20,1. Hospital de Nossa Senhora das Dôres - Presidente Vargas
'
.
205. Hospital Coronel' José Goulart Santiago Brum
. . . . ;. Santa Catarina
.
206. Hospital São João Deus -- Santa Luzia
.
207. Dispensário Jesus Maria José - Santo Antônio
do Amparo
~
.
208. Santa Casa de Misericórdia - Santo Antônio
do Ampare
.
209; Hospital Nossa Senhora das Dores - São Domingos do Prata
,
.
210. Associação das Damas de Caridade São
Gonçalo do Sapucaí
_
;
.
211. Santa Casa de Misericórdia de São Gonçalo 'do
Sapucaí - São Gonçalo do, Sapucaf
.
212. Associação das Senhoras da Caridade - São
.Joâo del Rei
"
.
213. Santa Casa de Misericórdia de São João del
Rei -" São João del Rei .. "
.
214. Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância Desvalidas de São João del Rei - São
João del Rei' "
_
"
.
215. Casa de Caridade de São Lourenço . . . . ., São
Lourenço
, .. '
,_
','
216. Santa Casn de Misericórdia de São Sebastião
do Paraíso - São Sebastião do Paraíso
.
217. Asilo dó) Nossa Senhora da Conceição - Serro
218. Casa de Caridade de Santa Teresa - Serro ..
219. Hospital Nossa Senhora das Graças - Sete
Lagoas
.
220. Hospital São Vicente de Paulo - Teófilo Otoní
221. Hospital São Sebastião -,- Tombos
.
222. Casa deCar"idade São Vicente de Paulo Uba
.
.
223. Abrigo de Menores de Uberabac-> Uberaba
224. Asilo Santo -Antônio, mantido pela Associação
Beneficente 8 de Setembro - Uberaba
.
225. Hospital da Criança (antiga Casa da Criança)
-- Uberaba
,
.
226. Jardim da Infância Menino Jesus - Uberaba

6.000,00
5.000,00
6.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
25.000,00
8.000,00
20.000,00
10.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
20.000,00
10.000,00
50.000,00
5.000,00 1.441. 000,00
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Espírito Santo:

227. Santa Casa de Miserrcórdia de Cachoeira do
Itapemirim - Cachoeira de Itapemirim
.
.
228. Dispensário Santo Antônio - Castelo
229. Creche Menino Jesus anexa ao Ginásio Nossa
Senhora Auxiliadora _. Vitória
.
230. Liga Bspírtto-Santense de Proteção e Assistência à Infância - Vitória
.
231. Obra de Assistência à Velhice Desamparada
Luíza de Marillac - Vitória
.
232. Policlínica" Antônio Aguirre ~ Vitória
.
233. Santa Casa de Miscrteórdia de Vitória - Vitória
.

20.000,00
3.000,00
6.000,00
25.000,00
7.000,00
10.000,00
40.000,00

111. 000,00

234. Irmandade da Santa Misericórdia de Angra
dos Reis -- Angra dos Reis
.
30.000,00
235. Centro Popular Pró-Melhoramentos de Bom,
Jesus, mantenedor do Hóspttal São Vicente
de Paulo - Bom Jesus do Jtabapoana
.
10.000,00
236. Caixa de Esmolas Nossa Senhora de Assunção
- Cabo Frio
\
.
6.000,00
237. Associação Mantenedc ta do Asilo Nossa Senhora do Carmo para a Velhice Desamparado, - Campos ,
,
.
20.000,00
238. Fundação Policlínica e Maternidade de Campos - Campos
.
.
20.000,00
239. Santa Casa de Míserfcórdia de. CamposCampos
_
.
35.000,00
240. Casa de Caridade de Cantagalo - Cantagalo
8,000,00
241. Instituto Valenciano ele Assístêncla Social,
mantenedor do Hospital A.1zirp. Vargas - Marquês de Valença
.
"
.
10.000,00
242. Instituto de Puericultura, São Jorge -Meriti
(distrito do município Duque de Caxias) ....
10.000,00
243. Caixa dos Pobres ele Nabivldadé - Natividade
do Carangola rmunicíp!o de Itaperuna) ....
5.000,00
244. Conservatório Livre de Musica cde Niterói ~
Niterói
'.................•......"
.
5.000,00
245. Associação de Proteção à, Infância de Frlburgc
~ Nova Friburgo
,. _
.
10.000,00
246. Casa de Caridade de Paraíba do Sul - Paraíba
do Sul
,.
.
.
10.000,00
247. Santa Casa de Misericórdia de Paratí - Paratí
10.000,00
248. Instituto de Proteção e Assistência à Infância
de Petrópolis -- Petrópolis
.
15.000,00
.
249. Casa de Caridade de Pírat - Piraí
10.000,00
250. Associação do Hospital de São Gonçalo - São
Gonçalo
_
.
30.000,00
251. Instituto Goncalense de Assistência à Maternídade e à Infância - São Gonçalo .. ~ ....
20.000,00
252. Santa Casa de Misericórdia de São João da
Barra - São João da Barra
.
10.000,00

274,000,00

Rio de Janeiro:

Distrito Federal:
253. Abrigo da Criança Pobre
254. Abrigo Seara dos Pobres

.
.

20,000,00
12,000,00
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255.
256.,
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
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Asilo Bom Pastor
~
Asile de órfãos Análía Franco
.
Aseístêncía Médica Maracanã .
.
Associação Espírita Francisco de Paula o., • • • •
Casa de Saúde e Maternidade de Jacarepaguá
Centro de Educação e Obras Sociais
.
Centro Espírita Amor ~t Verdade
'
.
Centro Espírita Humildade e Amor
.
Círculo Operário do' Engenho de Dentro
.
Clube das Vitórias Régias
.. "
.
0, • •

265. Costura e Lactárto Pró-Infância
266. Cruzada Nacional contra a Tuberculose

:.

•••

.
.

267. Cruzada pela Infância do Leme
.
268. Discípulos de Jesus, Centro de Caridade e Propaganda Espírita, mantenedor do Abrigo Olfmpia Belém
-.'
.
269. Escola Doméstica Maria Ravthe
-:
.
270. Escola Gratuita São Vicente de Paulo
.
271. Faculdade de Ciências Econõmlcas do Rio de
Janeiro
.
.
272. Federação Taquigráfica Brasileira ..........•.
273. Hospital Hanemaniano
"
.
.
274. Hospital São Zacartas
:
.
275. Instituto Muniz Barreto
276. Instituto Nessa Senhora da Ajuda
.
277. Instituto Protetor dos Pobres e Crianças e
Abrigo Maria Imaculada
.
278. Jrmandade elo Santíssimo Sacramento da Candeláría, perpétua administradora do Hospital
Frei Antônio (antigo Hospital dos Lázaros) .
279. Lar d8Cl'iançá
.
280. Liga Esperantista Brastleira
'
.
281. Liga Espírá ta do Brasil
.
282. Orfanat.. da, Imaculada Conceição
.
.
283. Orfanato Franciscano da Sagrada Família
.
284. Orfanato Suburbano Teresa Cristina .. ,
285. Policlínica de Botafogo
..
286. Providência dos Desamparados
,
.
287. Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia
.
288. Sociedade Civil Escolas Técnicas de Serviço
Social
.
289. Sociedade de Concertos Sinfônicos do Rio de
Janeiro
.
.
290. União dos Cegos da Brastl

30.000,00
15.000.00
6.000,00
10.000,00
12.000,00
6.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000.00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
12.000,00
10.000,00
50.000,00
40.000.00
30.000,00
10.000,00
8.00p,00

12.000,00
30.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000;00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00

São Paulo:

291. Hospital e Ambulatóriotpnra Psicopatas Ismael
- Amparo
.
292. Santa Casa de Misericórdia - Aparecida
.
293. Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba -rAraçatuba
:
,
_
.
294. Irmandade da Santa Cãs8 de Misericórdia de
Araraquara - Araraquara
.
295. Materr.:idade e Gota de Leite ele Araraquara _

Araraquara

.

6.000,00
15.000,00
12.000,00
20.000,00
6.000,00

576.000,00
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296. Hospital São Luis da Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Araras - Araras
.
297. Associação de Caridade da Santa Casa de Misericórdia de Assis -- Assis
.
298. Santa Casa de Misericórdia de Bananal - Bananal
.
2W. Associação de Assistência
Matern.I. dade e a
Infância de Barretos -- Barretos
'
300. Oonservatórto Dramáttco e Musical de Baurú

6.000,00
10.000,00
10.000,00

à

-

Baurú

.

SOL Santa Casa de Misertcor dia - 'Bebedouro
.
302. Mlsericórdio Botucatuense - Botucatú
.
303. Santa Casa de Misertcórdie de Bragança Bragança
"
.
304. Oonferêncía de São José da Sociedade de São
Vicente de Paulo - Oaçapava
'.
;305. Jardim ü-, Infância Dona Marocas - Oaçapava
3{)6. Santa Casa de Míserlcórdía São José - Cachoeira
'
,
.
307. Associação de Assístêncía e· Proteção aos Menor8S -- Campinas ..'.,.,
, ..
308. Cfrcul.i Operário Camplneiro - Campinas ..
309. Instituto Campíneíro dos Cegos Trabalhadores
- Campinas
,.: .. :
,
,.".,
.
;3:10. Maternidade de Campinas --,-- Campinas
.
311. Sanatóríc Dr , Cândido Ferreira (ex-Hospício
ou Hospital de Dementes de Campinas)
Campinas
.,
'
'
.
312. Sociedade Femina de Assistência à Infância Campinas
,
,. ,'".,
.
313. Sociedade stnrõntce Campineira - Campinas
314.' Associação das Damas de Caridade - Campos
de Jordão
-.,...
.
.
315. Santa Casa de Miserieórdí a - Capivari
.
316. Santa Casa de Misericórdia de Oananéía Cananéia
.
'
.
317. Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca Casa Branca .. .
,.
318. Creche Sinharinha Neto - Catanduva
.
319. Sociedade- Benerlcente de Cravinhos (Santa
Casa) -, Oravinhos
.
:20. Sociedade de São Vicente de Paulo -,- Oravlnhos
321. Associação Cívica Feminina (Núcleo de Cruzeiro) --~ Cruzeiro
,
;
322. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Dois Córregos - . Dois Córregos
.
323. Sociedade Beneficente Espírita - Dois Córregos
'
.
324. Conferência de Nossa Senl1ora,D'Aparecida de
Guaíra ~ Guaíra
,
.
325. Irmandade da Santa Casa de Misericrdia de

Guararema .;..- Guararema

.

326. Ginásio Nossa Senhora' do Carmo -

tinguetá
327.

~ospi,ta~

.
Maternidade Frei Galvâo -

tduguetà

Col. de Leis -

3.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
6.000,00
6.000,00
30.000,00
10.000,00
6.000,00
15,.000.00
50.000,00
10.000,00
15.000,00
3.000,00
20.000,00
10.000,00
12.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
4.000,00

3.000,00.
5.000,00
10.000,00

Guara-

.

5.000,00

Guara-

.

Vol. VIII

5,000,00

15.000,00
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328. Instituto de Proteção à Primeira Infância de
Guaratinguetá - Guaratínguetá
,
329. Santa Casa de Caridade de Ibítánga - Ibítingà
330. Santa Oasa de Mlserícórdía de Igarapava .-. . . -'
Jgarapava

.,.' ., ...•...........

331. Hospital Feliz Lembrança - Iguape .....
332. Sociedade Beneficente de Itapetininga - Itapetintnga
'
"
.
333. Santa Casa de Míserlcórdia de Itapeva - Itapeva
". . . . . . . . . . . .
.
334. Associação das Damas de Caridade de São Vicente de Paulo - Itararé
.
335. Santa Oasn de Misericórdia de Itararé - Itararé
.
336. Asilo de Mendicidade de Nossa Senhora da
Candeláría de Itú -- Itú
.
.
337. Hospital de Jardinópclis --- Jardinópolís
338. Asilo Imaculada Conceição - Jaú
,
339 .. Associação Feminina Pró Jaú Forte - Jaú
340. Casa da Criança - .Iaú
.
341. Maternidade de Jaú -- Jall
.
342. Santa Casa de Misericórdia .de Joanópolis '---J Oá.r:;.ÓPOli3 .. "....... ., ..•.•..• "..••••••••••••••
343. Casa da Criança Nossa Senhora do Desterro
-

-Iundíaí .....

. ...•............

6.000,00
6.000,00
5,000,00
10.000,00
15.000,00
12.000,00
5.000,00
10.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
10.000,00
5.000,00
12.000,00
5.000,00
30.000,00

344. Sociedade Humanítárta Protetora da Infância
Desvalida _. Asilo e Créchr- ele Jundlaí ~ .Jund~i

:.

345. Sociedade Jundiaiense Cultura
Artística-----:.Iundiat
_"
.
346. Ginásio São Manuel c-e Lavrtnhas
.
347. Santa Casa de Misertcórdía de Leme - Leme
348. Santa Casa d2' Misericórdia de Limeira - Limeira
:
'
,
" .
349. Escola Agrícola Coronel José Vicente - Lorena
,.,
.
350. Santa Casa de Mlsertcór dia dE': Lorena - Lorena .,
'
.
351. Soctedau> de São Vicente de Paulo - Lorena .
352. Asilo de São Vicente de Paulo' ~ Marília ..
3b3. Santa Casa de Miserícórdía de Marflta -- Marilia
.
.
354. Associação do Hospital de Caridade de Matâo

-Matão

. .. :-

355. Santa Oasa de Misericórdia de Mírassol -

rassol

'

.

10.000,00
3.000,00
6.000,00
5.000,00

25.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00

Mi-

.

356. Santa Casa da Misericórdia, de Mogf das Cruzes
- Mogi das Cruzes . .'..
.
.
357. Santa Casa de Miserícêrdia de Mogf Mirim
- Mogt Mirim. .
.
_
.
358. Santa Casa de Misericórdia de Monte Aprazível
- Monte Aprazível
' .. ,
.
359. Associação Feminina de Proteção à Infância
- Penápolis ."...
".. . .."
.
350. Sant-, .Oasa de Misericórdia de Penápolis Penápolís
.
361. Asilo de Mendicidade da Assistência Vicentina
Pinhal
,.

5.000,00
15.000,00

c-.

111

10.000,00
6.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
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362. Hospital Francisco Rosas - Pinhal
.
363. Centro Acadêmico Luís de Queirós - Piracicaba
364. Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga
- Pirassununga
,.. .
','
.
365. Sant 1 Cass de Misericórdia ~ Pôrto Félix ..
365. Hospital Dona Balbma dá, Irmandade de Misericórdia de Pôrto Ferreir-a - Pôrto. Ferreira
367. Casa da Ortança Santo Antonio - Ribeirão
Preto
,
.
368. Escola Santana -'-- Ríbeirâo Preto
.
369. Externato E; Oréche coração de Jesus - Ribeírâc Preto
:
"
370. Instituto de Proteção e Assistência à Infância
Ríbeirão. Preto
.
.
371. Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro ~
Rio Claro
,1.
,...
• •••••••••••• '•••••
372. Santa Casa de Miserícórdia de Rio Preto Rio Preto
,
,
.
373. Santa Casa de Miserícórdta -- Santa Cruz do
Riu Pardo
.
374. Santa Casa de Mísericórdía de Santa Rita Santa Rita.........
.
.
375. Irmandade do Hospital de
Misericórdia de
Santo André -- Santo André
.
376. Assistência à Infância de Santos (Gôta de
Leite) -- Santos
'" .. ,
.
377. Assistência Dentária Escolar Galeão Carvalhal

-

Santos .:

,

.

378. Cruz Vermelha Brasileira, filial de Santos Santos
,
.
379. Santa. Casa de Misericórdia de São Carlos Sâ(' Carlos
.
,
.
380. Asilo Eden' -- S80 .Jose dos Campos
.
381. Instituto das Pequenas Missionárias de Maria
Imaculada ~ São .Iosé dos Campos
.
\382. Santa Casa de Misericórdia de São José dos
Campos - São .Iosé (1CS Campos
.
383. Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora
da Conceição - São Luís de Paraítínga
.
38,1. Asilo d:; Bom Pastor -- São Paulo
.
385. Associação das Escolas Populares 15 de Novembro, mantenedorn da Cruzada Prá-Alfabetizaçâo --" São Paulo
','
.
386. Associação dos Funcionártos Públicos do Estado
de São Paulo - Sã-o Paulo
.
387. Associação Instrutora da Juventude Feminina
- São Paulo.....
.
.
388. Centro Acadêmico Horácio Lane - São Paulo
389. Oentro Acadêmico Mernclna Veterinária ~ São
Paulo
_
.
390. Oentra Espírtta Alavanca Uníâo da Paz - São

Paulo

.

391. Centro Espírita Jesus José e Marta - S. Paulo
392. Centro Espírita Luz União de Caridade - São
Paulo
.
393. Centro Social Le50 XIII -. São Paulo
.
394. Clínica Infantil do Ipiranga - São Paulo
.

10.000,00
3.000,00
10.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
12.000,00
15.000,00
10.000,00
25.000,00_
6.000,00
5.000,ÇO
15.000,00
50.000,ao

6.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00

15.000,00
10.000,00
4.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
3.000,00 .
4.000,00
5.000,00
3.000,00
6.000,00
10.000,00
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:395. "õruz' Vermelha Brasileira ~ Filial do Estado
de Sãc Paulo - São Paulo
.
:396. Dispensário Medalha Milagrosa e Oréche Ca'-

tartna Laboure ~~ São Paulo

~

:397. Escola Doméstica Filhas' de Maria Imaculada;
~ São Paulo .. ,
,..
.
.
·398. Federação de. Cegos Laboriosos - São Paulo
:399. Fundação Paulista contra Moléstias Venéreas
-- Sác Paulo
.
400. Grupo Escolar Presidente vergas - São Paulo
401. Igreja Pi-esbíteriana Independente do Brasil,
mantenedora do Orfanato Betel, de Campinas
- S50 Paulo ................•................
402. Instituto de Serviço Social _ .. São Paulo .....
403. Instituto Profissional João e Rafaela Passalacqua - S5,0 Paulo.
404. Maternidade Santa Teresinha - São Paulo .
405. Sindicato dos Atores Teatrais. Cenógrafos e
Cenotécniccs no' Estado de São Paulo - São
Paulo
\
.
406. Sociedade de Beneficência erro São Paulo Hospital Nossa Senhora Aparecida' e Casas de
Saúde Mataraazo - São Paulo
.
407. 'I'rtbn de Escoteiros Piratânfnga -São Paulo
408. Santa Casa de Miserícórdla São Vicente de
Paulo ~ são Pedro •....
.
~"
.
409. Irmandade do Hospital São dcsé - S. Vicente
410. Irmandade da Santa Oasa de Misericórdia de
Serra Negra -- Serra Negra
.
gílveíraa
411. Santa Casa de Misericórdia de
Silvelras
, ..•..................
412. Santa Casa de Misericórdia de Socorro'- So-

60.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

c-,

corro

.

413. Assocíaçâc di: proteção à Infáncía e à Maternidade de 'I'ambaú -'- 'Tambaú
.
414. Santa Casa de Mise-ícórdía de 'I'aquarftínga Taquariuínga
.
415. Santa Casa de Misericórdia de Tatuí- Tatuí
416. Assocíaçâo das Damas de Caridade - Taubaté

. 10.000,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
10.000,00
6.000,00 1.320.000,00

Paramú :
417.
418.
419.
420.
421.

Hospital dê Caridade de Antonina - Antonina
Circule de Estudos Bandeirantes - Curitiba .
Diretório Acadêmico Nilo C~jTO - Curitiba .:
Faculdade' de Medicina do Paraná ~ Ourttíba
Federação Espírita do Paraná, mantenedora
do Albergue NotUTl1(1 de Curitiba - ourtrroa :

422. Sociedade SOGÔl'l'O aos Necessitados - Curitiba
423. Hospital São Vicente de Paulo - Guarapuáva
424. Conferência 'de Nossa Senhora do Rosário da
Sociedadede São Vicente de Paulo - Paranaguá
425. Santa Casa de Miserícórdía de Paranaguá 'Paranaguá _
'
.
426. Assocíação de Puericultura de Ponta Grossa Ponta Grossa
.
427. Sociedade Hospital Bom Jesus - Rio Negro
428. Hospital São Vicente de Paulo t--. 'I'omazíua .

10.000,00
3.000,00
10.000,00
60.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
3.000,00
20.000,00
20.000.00
15.000,00
6.000,00

192,000,00
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Santa :Cr.:;taniná ':

,429. 'Hospital Santa. Cruz -c-Canoínhas
.
430. Hospital de Caridade Sãc José - Crescíuma
431. Associação Irmãó Jcaquím, mantenedora do
Asilo de Mendícídade Irmão Joaquim e da Maternidade .de F'Iortanópclts -'. Florianópolis .
'432. Hospital de Claridade, a cargo da Irmandade,
do Senhor .resus dos PaSf;OS - Florianópolis .
'433. Hospital de Caridade SaÜlOI' Bom Jesus dos
Passos ~ Laguna
'-'
.
·434. Associação Mafrense de Ensino, - Mafra
-.
435. Hospital-de Caridade Sào Brás - Pôrto União
436. Venerável Ordem Terceira de São Francisco
da Penitência e Hospital de Caridade - São
Francíeco
"
.

6.000,00
12.000,00
15.000,00
25.000,00
15.000,00
10.000,00
20.000,00

10.000,00

Rio Grande do Sul:

437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.

444.
445.
446.
447.
443.
449.

45D.
451.

Irmandade da Santa de Caridade - Alegrete
Fundação Orfanato Bidart - Bagé
.
Orfanato São Benedito - Bagé
.
Socíedad; Doutor Bartcíomeu .Tacchím
Bento Gonçalves
.
:
.
Sociedade Benefícen te São Pedro Oanísíc -'Bom Princípio (município de Montenegror ...
Sociedade Pedagógica Pestalozzt ~ Canôas :.
Maternidade Nossa Sennora de
PompéiaCaxias
,
.
Assocíaçâo Damas de Caridade do Hospital São
Vicente de Paulo _. Cruz Alta
.
Associação" Hospital de Caridade de rjut ~ Ijuí
Hospital de Caridade de Jaguar-i ~ .Iaguarí ..
Hospital de Caridade de .j osé Bonifácio ~ José
Bonifácio
,
.
Hospital Bernardtna Sales de Barros - JúÚo
de Castdlhos
,
.
Santa Casa de Mtseric(1rCia de Iévramentc ~
Livramento
.
.
Hospital Montenegro ~ Montenegro
.
Sociedade Abrigo e Pão dos Pobres - Monte-

negro .. _

'

.

452. Hospital São Vicente de Paulo -r-. Passo Fundo
453. Creche S:S.o Francisco de Paula. - Pelotas ..
454. Faculdade de Farmácia e. Odontologia de Pelotas - Pelotas
,
.
455. Assoetaçâo Beneficente de Senhoras São Francisco de Assis - Pôrto Alegre
.
456. Instituto d'~ Assistência e Proteção à Infância
--- Pôrto Alegre
.
457. Sociedade Beneficente Humanitária . . . :. . PÔl'tO
Alegre . ~
.
458. Sociedade Pôrto Alegrense de Auxilio aos Necessitados -- POrto Alegre
.
459. Associação de Caridade- Santa Casa do RIo
Grande ~ Hi J Grande
,
.
460. Sociedade- Mantenedora do Dispensário InfantU Dr . Augusto Duprat - Rio Grande ....-..
461. Hospital Nossa Senhora Auxflíadora - Rosário

25.000,00
10.000,00
10.000,00
12.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
15.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
SO.OOO,OO
10.000,00
10.QCQ,OO

20.000,00
12.000,00
15.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
15'.000.00
50.000,00
10.000,00
15.000,00

113.000,00
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462. Conservatório Santa Cecília -- Santa .María
463. Hospital de Caridade de Santa Maria I1LI8,ri:::. ..........•_. . • . • • . .

3.000,00

Santa

. .. _.••••• -, ••••••

464. Santa Case de Misericórdia ,.....- Santa Vitória
do 'Palmar
.
465. Associação Hospital Santo Angelo - Santo
Angelo
.
466. Assocíaçâ : de. Caridade
Hospital do Pobres
- São Borja
,,'..
..
467. Hospital Santo Antônio - São Francisco .de
Assis
.
468. Associação de Proteção 2. Maternidade e à Infância -- São Jerônimo
'
.
469. Sociedade Hospital de Caridade Dr . Brauner,
antiga Casa da Saúde Dr, Brnuner - São Lourenço .,...........
.
.
470. Hospital Paroquial Nossa Senhora de Lourdes
- Silva Pais (município do Prata)
,
.
4-71. Hospital de Oartdad- da Taquara - Taquara.
472. Santa Casa de Caridade de Uruguaina - Uruo

••

0.0

••

_

••••

guaiana

.

473. Soeíedade Hospitalar
Osvaldo Cruz
Horizonte (distrito de Santa Rosa) ...

50.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
20.000,00
6.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00

Vila
5.000,00

661.000,00

M(do Grosso:

474. Colégio da Imaculado Oonceíçâo - oãceres
475. Ordem Terceira Regular de São Francisco

Oáceres

.

6.000,00

.

476. Assoctaçâo de Ampara à Maternidade e à Infância - Campo Grande ..
.
.
477. Sociedade Beneficente de Campo Grande, mantenedora do Hospital de Caridade - Campo
Grande
,',
.
478. Ginásio Imaculada ConÚf-ics.o - Corumbá
479. Sociedade Benefloênc;a Ocrumbaense -- Corumbá
..... ~ ....
480. Escola .êgrfcolc de Santa Antônio - Coxipó da
Ponte uniunicípic de Cuiabá)
481. Instdtuíçâo Bom JCS',lS - Gulràtdnga (ex-Lageada'
:
.
482. Instituto Santa T01'8Sinha - Guiratínga (exLageado)
.. .
.
.
483. Hospital de Caridade 1"ccsa Senhora Auxiliadera - Três Lagoa S
.
Goiás:
484. Hospital Evangélicc Goiano
Anápona .......
485. Colégio Nessa Senhora Mâe de Deus -- Catalão
486. Associação' de Proteção à Infância e à Maternidade de G-oiandira- Gctandira
.
487. Associação de Proteção à Infância e à Maternidade de Goiânia _.- Goiânia
.
488. Hospital de Caridade - Goiás
.
489. Colégio Beato Claret, hoje Escola Paroquial
Beato Claret -- Níqueláudia (ex-São José de
Tocanstáns)
.. ... ....
.
.

Total geral

15.000,00
30.000,00
20.000.00
15.000,00
20.000,00
6.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00

147.000.00

20.000.00
5,000,00
10.000,00
12.000.00
10.000,00

10.000,00

67.000,00
7.319.000,00
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DECRETO N.o 19.688, DE 29 DE
SETEMBRO D~ 1945
Aprova' o Regulamento do .serniçc de
Saúde da Aeronáutica.

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

AIt. 1. o. Fica aprovado o Regulamenta do Serviço de Saúde da Aeronáutica, que com êste baixa, assinado
pelo Ministro de Estado c'cs Negócios
da Aeroná titica ..
Art. 2.°. Revogam-se
ções em contrário.

as

disposi-

Rio de Janeiro, em 29 de setembro
de 1945, 124. 0 da Ind-penrsênc-a e 57.°
da República.
GErrJLlO VARG.II.S

iJ

Joaquim Pedro iialçaeJ.o Filho"

REGULAMENTO DO SERVICO DE
SAúDE DA AEROtiAUTICA
CAPíTULO I
ORGANIZAÇÃO

GERAr

Finalidades

Art. 1.0 O Serviço de Saúde da
Aeronáutica (S. S. Aer.) é o órgão
do Ministério da Aeronáu-dca destinado a assegurar:
a) A seleção médica dos candidatos
à Aeronáutica;
b) A assistência médico-cirúrgica
e o' permanente contrôle médico do
pessoal em serviço;
c) A coordenação e a fiscalização
dae medidas profilãticas e higiênicas
em geral;
â) A formação e a instrução técníca do pessoal necessário aos seus
serviços;
e) A aquisição, bem como a produção, estocagern, conservação. reparação e distribuição do material sanitário.
Art. 2.0 Como órgão técnico científico' cabe .rc S. S. Aer. realizar estudos e experiências concernentes à
medicina de Aviação, nas s-ras várias
modalidades.

EXECUTIVO
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Divisão Orgânica

Art. 3.0 Para atingir as suas finalidades o S. S. Aer. é constituído
de:
- Diretoria;
- Instituto de Biologia e de Pesquísas:
- Depósitos' de Material Sanitário
- Serviço de Saúde de Zonas Aéreas.
§ 1.0 A Diretoria do
Serviço de
Saúde da Aeronáutica. diretamente
subordinada ao Ministro da Aeronáutica, em assuntos quer técnicos quer
admínistratívoa, compete a direção,
a orientação e a fiscaltzaçà c geral do
Serviço.
§ 2.° As Divisões, os Institutos de
Biologia e de Pesquisas e os Depósitos
de Material Sanitário são órgãos de
execução de serviço diretamente subordinados à Diretoria.
§ 3.0 Os Serviços de Saúde de Zonas Aéreas são, nos Comandos de Zonas 'Aéreas, os elementos des. inados
a assegurar a execução e a fiscalização de todos os trabalhos afetos ao
Serviço de Saúde da Zona Aérea respectiva.
CAPíTULO l i
DA DIRETORIA

DO SERVIÇO

DE SAÚDE

Art. 4. 0 A Diretoria do Serviço de
Saúde da Aeronáutica (D S S. Aer.)
compõe-se de:
- Diretor - Brigadeiro Médico;
- Divisão Técnica (D T. S.;
- Divisão Administrativa (O, A. S.)
- Divisão de Seleção e Oontrôle
(D. S. S.);
Divisão de Assistência ao Pessoal (D. P. S.);
Divisão Hospitalar (D. H. S.)
Seção Auxiliar m. Aux) .
Art. 5 ~ o O cargo de Dtreror do Serviço de Saúde 'da Aeronáutica compete a um Brigadeiro Médico, que
tem atribuições de comando idênticas às dos Comandantes de Zona Aérea..
Art. 6.0 O Diretor é auxiliado em
suas funções privativas Dor um Assistente e um Ajudante de Ordens,
designados por proposta 'ma pelo Ministro da Aeronáutica.
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§ 1. o. O' cargo' de Assist ente é desempenhado por um Tenente Coronel
Médico diretamente subordinado ao
Diretor, ,ao qual cabem as: funções de
Fiscal Administrativo.
§ 2. o O cargo de Ajudante de Ordens é exercido de acôrdo com 'o disposto no Decreto-lei no. o 5.2gB, de 3
de março de 1943.

DAS

nrvrsõas

DiVisão Técnica

Art. 14. A Divisão 'I'écruca
S.) dispõe de:

(l).

T.

a) -Seçâo de Medicina e Higiene,'
incumbida do estudo das questões de
medtcína propriamente dita (Patologia Médica e suas especialidades) , dos
assuntos de inspeção de saúde (norArt. 7.,0 A Divisão Técnica (D.
mas de funcionamento das Juntas de
T. S.) destina-se à orientação e ao
Inspeção de Saúde,
condições de
estudo de todos os assuntos de natuaptidão e causas de incapacidade de
reza .especializada.
militares e civis, navegantes e não
Art. 8.° A Divisão Administrativa
navegantes) , da organização do pla(D. A. S.) destina-se ao estudo das ,no de pesquisas a serem executaquestões relativas ao resscu e ao madas e da apreciação dos respectiterial sanitário.
vos r e s u l t a d os, do estudo doe
documentos periciais e das perícias
Art. 9.° A Divisão de Seleção e
médicas, das questões de higiene preOontrôle (D. S. S.) tem cm110 objetivos
ventiva, de higiene alimentar, de hiprfncípais proceder §. se'eoâc 'médica
dos candidatos' a determinar'as run-: giene do aviador, de higiene social,
de higiene das coletividades, de higiecôes na Aeronáutica, :\8 -nspecôes pene do trabalho,. de higiene das habirtódicasvdo pessoal 'tgado ao vvôo e,
tações rouartéís, hospitais e estabequando necessário, .-3, realização do
lecímentos militares), etc.
Curso - Especial de' Saúde.
b) Seção de Cirurgia, incumbida do
Art. 10. A Divisão de Assístênvia
estudo dos assuntos cirúrgicos sob
ao Pessoal (D. P. '8.) tem como obtodos' os aspectos, inclusive a divulgação das técnicas que estejam sendo
jctivo principal a vigilância sanitária
do pessoal, a assistência médica ao. adotadas" nos meios cientificas nacionais e estranj eiras.
VÔO e a assistência médico-cirúrgica
Divisão Adm~nistrativa
de urgência ao pessoal da AeronáuArt. 15. A Divisão Admínistratáva
tica.
(D. A. S.) dispõe de:
Art. 11. A Divisão Hospitalar (D.
a) Seção de Pessoal, incumbida do
H. S.) tem corno finalidade prmcipar
estudo das questões relativas ao peso tratamento dos oficiais, praças e
soal militar e civil do Serviço de
civis da Aeronáutica que não possam
Saúde.
ser observados ou tratados nos órgãos
b) Secão ue Material, incumbida do
da Divisão de Assistência ao Pessoal
estudo das questões relativas a mate(D. P. s.i.
rial sanitário, ínojusrve a organização
Art. 12. A Seção Auxiliar (S. Aux.I
d3.S dotações dêsse material' em .temdiretamente subordinada ao Diretor
po de paz e de guerra, para os dífedo S. S. Aer., compete a execução de
rentes órgãos do Serviço de Saúde.
todos os trabalhos de natureza admi. c) -Seção de ,Estatística, incumbida
nistrativa da Diretoria dó Serviço de
'do levantamento e do estudo dos daSaúde.
dos estattstícos indispensáveis ao coArt. 13. As Divisões, diretamente
nhecimento das necessidades do sersubordinadas ao Diretor do Serviço de
viço.
Saúde, são chefiadas por coronéis méDivisão de Seleção e Ccntrôle
dicos e as respectivas Seções-por majores médicos, dispondo cada Seção
Art. 16. A Divisão de Seleção
de um Capitão Médico.
Oontrôle (D. S. S.) dispõe de:
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Seção Auxilia,·

1.0 A SEção Técnica compete:

proceder acs. exames 'necessários
ao julgamento da aptidão 'dos aviadores e especialistas,' bem como dos
candidatos ao ingresso na Aeronáutico. para funções de navegantes ,
b) concorrer com
o seu aparelhamento e os seus Gabinetes Técnicos
na parte prática. do Curso Especial de
Saúde, sempre que se fizer necessário;
~) proceder,
quando necessário. à
observação do pessoal, em vôo para a
apreciação da respectiva capacidade
Iuncíonal.
§ 2.0 A Seção Técnica dispõe dos
seguintes Gabinetes:
- Gabinete de Fisiologia, abrangendo Cardiologia, Capilarosccpta e
Metabologfa ,
- Gabinete de Psicologia, abrangerido PSicotécnica e Recuperação
Profissional.
- Gabinete de Oftalmologia.
- Gtbinete de Oto-rlno-Iartngologta e Equilíbrio.
Gabinete de Radiologia.
- Gabinete de Bioquímica.
- Gabinete de Bíotipolcgta e Neurología ,
§ 3,0 À Seção
Auxiliar," dispondo
dos servidores civis que forem necessários, compete a execução de todos
os trabalhos de natureza administrauca tais como:
- protocolo. correspondência, éscrtturaçâo, boletim interno, arquivo admínístratâvo e técnico,
- vigilâncía, contrôle, conservação
das dependências da Divisão, etc.
Art. 17. A Seção Técnica. é chefiada por um Tenente Coronel Médico,
cabendo .a chefia dos Gabinetes Téc1ÜCOS a Ma.j0l'2S Médicos, auxiliados,
cada um, por um Oapítão Médico.
Parágrafo único. Junto à Chefia da
.Dívísâo funciona a Tesouraria - Almoxarifado e Aprovisionamento, dispondo de três oríciais. do Quadro, de
Intendência da Aeronáutica (um capitão e. dois oficiais subalternos) e dos
a)
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SEÇÃO TÉCNICA

§

SEcU'rJ:\'ü

Dimsão de Assistência ao Pessoal

')

Art . 18. A Divisão de Assistêncía ao
Pessoal (D. P. S.) dispõe de:
Serviços de Pronto Socorro (S, P. S,)
Centros Médicos de Bases Aéreas e
de Estabelecímentos <C.M.)
Postos Médicos, (P.M,)
Colônias de Férias (C. F . )
Aviação Sánítórta (Av,S.)

,

Os Serviços de Pronto Socorro
(8. P. S. ) são órgãos destinados a
atender às exigências imediatas de
qualquer socorro, assegurando, ao mesmo tempo, as assitências medtcoclrúrgícas, odontológica, farmacólógtca
§ 1.0

e hospitalar subseqüênte, quando 11ecessário.
§ 2.° Os Centros Médicos (C ..M.)
são órgãos destinados a assegurar, nas
Bases e Estabelecimentos, as assistências médica, cirúrgica" odontológica
e hospitalar por curto prazo, bem
COI'.10 o contrôle médico do pessoal
quo vôa, estendendo êsse conta-ôle especialízadc ao pessoal da avíaçâo civil
local (come;rcíal e de turismo).
Aos Centros Médicos <C.M.) organizados nos locais onde não haja outro
órgão de Serviço de Saúde compete
ainda assegurar a seleção médica inicial dos que se destinam à pilotagem
de turísmo, a Inspeção de saúde preliminar dos candidatos às escolas subordmaôas ao Mírústério . da Aeronáutáca e as Inspeções de saúde comuns.
§ 3.0 os Postos, Médicos (P. M.) são
órgãos destinados arassegurar os socorros médicos de, primeira. urgêucía
em locaís onde não existam recursos
médicos, inclusive nos serviços de
Ob1·RS.

§ 4.0 As Colônias de Férias (C. F.)
têm como objetivo fundamental assegurer a reparação dos· desgastes 01'gànicos determinados pelas atívídades
inerentes à profíssâo, atravez da higiene a.ãmentai-, ele repouso' racional
orientado per critério cientifico, de
adequada recreação física e mental e
vida üig:Wnj.ca, que rpermítam a recuueraçâo Integral do pessoal em

dejicit Iunclonal orgâníco ,
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§ 5.° A Aviação Sanitária' (AV.S.)

se destina a assegurar o transporte
aéreo de doentes c feridos, quando necessário, bem como contribuir com
elementos, técnicos para os serviços de
socorro médico às populações civis, na
ocorrência de! epidemias ou calamidades públicas.
Serviços de Pronto Socorro

Art. 19. Os Serviços de Pronto Socorro (8. P . S.) dispõem de:
SEÇÃO TÉCNICA

Seção Auxiliar
§ 1.0 A Seção Técnica abrange os
serviços especializados, divididos em
dois Grupos:

O Príméíro Grupo enfeíxa os-serviços de cirurgia de .ul'g;ência, medicina de urgência, transfusão de sangue,

pesquisas clínicas, assistência ao vôo
e hospitalização.
O Segundo

Gl'UPO

compreende os

serviços de ortopedia, mecanoterapía,
fisioterapia, radiologia, odontologia e
farmácia.
§ 2.0 A Seção Auxiliar, chefiada por
um servidor civil, compete a execução
dos trabalhos de natureza admill;i~tra
Uva, para 'o que dispõe de orgarúzaçâo
Ic.êntíca à prevista no parágrafo 3.°
do art . 16.

Art. 20. O cargo de Chefe ,de Ser-

viço de Pronto Socorro compete a um
Tenente-Coronel, a quem cabe sôbre
c pessoal em serviço ou em tratamento
no Serviço, atribuições idênticas às de.
Comandante de Grupo Incorporado.
§ 1.° Cada Grupo fica sob a responsabilidade 'de um Capitão Médico e
dispõe de três primeiros tenentes médicos dos quais, Um, pelo menos em
cada Grupo, deve ser círurgiâo.
§ 2.° Junto à Chefia do Sérvíçc runcíona a Tesouraria, Almoxarffado,

Aprovisionamento, dispondo de um
oficial subalterno do ',QuadTo de Intendência da Aeronáutica e dos servidores civis que forem necessários.

EXECuTIVO

Centros Méd.icos de 'Bases Aéreas e
de Estabelecimentos

Art. 21. Os Centros Médicos de
Bases Aéreas e de Estabelecimentos
(C.M.) dispõem de:
Gabinete Especializado.
Serviço de Assistência e Socorro.
§ 1.0 Ao
Gabinete Especializado
compete o exame do pessoal que vôa,
bem como o exame referente à educação física, sendo os seus trabalhos da'
imediata direção e responsabilidade
do Chefe do Centro Médico.
§ 2.° O Serviço de Assistência e Socorro, sem perder as características
indispensáveis à sua finalidade, assegura as assistências médico-cirúrgica,
odontológica, farmacológica, hospitalar por curto prazo e os serviços de
transfusão de sangue e assistência
ao vôo.
§ 3.° Para a execução d3,S suas atribuições o .C. M. dispõe de aparelhagem e de meios de transportes adequados às suas necessidades.
§ 4.° Gomo órgão de hospitalização
por curto prazo oC.M. dispõe de
uma enfermaria com um número de
leitos correspondente, em princípio, a
3 % do efetivo' da Unidade ou Estabelecimento, tendo acomodações separadas para. oficiais,' graduados e
praças.
§ 5.° Para assegurar 3. assistência
dentária
C.M. dispõe de um G8,binete Odontológico que" além d9 serviço normal e diário de a-ssistência- ao
pessoal, organiza as fichas buco-den-

°

. tártaa.
~ 6.° Os C. M. perdem as atribuições estipuladas nos parágrafos 2.0,
4.0 e 5.0 do presente artigo, quando
no local fôr instalado um Serviço de
Pronto Socorro.
§ 7.° Ocorrendo o previsto no parágrafo anterior o C.M. disporá apenas
de elementos para assegurar a execução dos serviços de medicina de
urgência, de hospitalização 'para intransportáveis e de assistência médica
comum.
ATt. 22. O Centro Médico é chefiado por- um capitão médico e dispõe
dos primeiros tenentes médicos Iudíspensáveis à perfeita execução das sues

ATOS

DO ,PODER EXECUTIVO

finalidades em número correspondente
à importância da Base ou do Estabelecimento, de acôrdo com- a distrtbuíção fixada pelo Ministro da Aeronáutica por proposta do Estado Maior
da Aeronáutica.
Pcstoe M éàicos

Art. 23. Os Postos Médicos (P.M.)
devem dispor do material e do instrumental necessários aos seus fins.
Art. 2{. O P.M. é chefiado por
um primeiro tenente médico e, para
a execução das suas finalidades poderá
receber pessoal de qualquer órgão do
Serviço de Saúde, a critério do Diretor do Serviço de Saúde ou do seu
representante nas Zonas Aéreas.
Colônias de Férias

Art. 25. As Colônias de Férias (C.
F. ), para realização de suas finalidades dispõem de acomodações" para refeitório, biblioteca, salas de diversões,
de adminístraçâo, de apartamentos
para moradia dos internados, de estádio para a prática de esportes, com
piscina, campos de tênis. e voley-ball,
e de um P. M. para atender aos casos
médicos e cirúrgicos que não exijam
.hospitalízação .
Parágrafo único. OServiço deSaúde
disporá de tantas Colônias ele Férias,
sediadas em localidades reputadas de
bom clíma, quantas forem necessárias
à efícíêncía do serviço.
Art. 26. As C .F". são dírlgtdes por
Major Médico que tem como auxiliares um Capitão Médico, Adjunto,
uni
Prtmeíro
Tenente
Médico,
Chefe do P,.])'!/:', e oficiais subalternos do Quadro de Intendência da
Aeronáutica e os servidores civis que
forem" nocésséríos.
AVlAÇt.O

SANITÁRIA

Art. 27. Para execução das finalidades constantes do § 5.° do art, 18 a
Aviação Sanitária (Av. S.) dispõe de:
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cida, em Instruções a serem oportunamente baixadas' pelo Ministro da Ae~
ronáutica, mediante proposta do Dfretor do Serviço de Saúde.
Divisão Hospitalar

Art.

28. A Divisão
·(D.H.S.) díapóe de:

Hospitalar

HOSPITAIS

Policlinicas
§ 1.0 São os seguintes os hospitais
prevlscoa:

- Hospital Central da Aeronáutica
(H.C.Aer.)
- Hospitais de Primeira Classe
(H.Aer. 1)
- Hospitais de' Segunda Classe
(H.Aer. 2)
- Hospitais de Destino Especial.
§ 2.° O H.C.Aer. é destinado à hospitalização do pessoal ias Unidades e
Estabelecimentos da. Aeronáutica, sediados no Distrito Federal, bem como
do pessoal das Zonas Aéreas cuío tratamento ou observação não possal:1.
ser realizados nos órgãos do Servtçc
de Saúde existentes nas respectivas
Zonas.
§ 3.° Os
Hospitais de Prlmelra
Classe; que devem ser inst.alados,de
preferência, .nas sedes das Zonas Aéreas, são destinados, em principio, à
hospitahzaçâordo pessoal das Unidades e Estabelecimentos das Zonas 1\ereas, cujo tratamento não possa ser
realizado nos outros órgãos do Serviço de Saúde existentes na Zona.
S 4.° Os Hospitais de Segunda Clas::;e
serão localizados onde as necessidades
exígn-em.
~ 55' Os Hospitais de Destino 813pecial são destinados a completar 8assistência. hospitalar do Serviço de
Saúde, tendo as suas Iocalízações subordinadas às respectivas flnalictanes,
podendo ser organizados em qualquer
Zona Aérea e, em principio abran-

gem:
DISEÇÃO

Seçao Técnica

A discriminação
da organização .e do funcionamento
da Aviação Sanitária será estabeleParágrafo único.

- Hospitais de Isolamento, que se
destinam ao tratamento dos portadores de doenças contagiosas;
- Hospitais de Convalescentes, que
se destinam a receber dos órgãos do
serviço de Saúde, exceto dos ~"'",a-
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tortos, OS convalescentes que necessitarem de complemento de cura por
ação predominante de clima e de repouso;
- Sanatórios, que se destinam ao
'ao tratamento do pessoal da Aeronáutíca acometido de .tuberculose.
S 6.° As Policlinicas são órgãos para
tratamento ambulatório do pessoal da
Aeronáutica e de suas íamílías, localizados onde as necessidades do '3e1'VIÇO exígrrem e, que receberão o nome
das cidades onde estiverem localizadas, exceto a do Distrito Federal que
se 'denominará Policlínica Central da
Aeronáutdca.
Hospital Central da Aeronó,utica
Art. 29. O Hospital Central da 8.,e-

rcnáutíea dispõe de:
DIREÇÃO

Seção Técnica
Art.

A Direção do H.C.Aer.

30.

compreende:
DmEToR

Seção Auxiliar
§ LO O cargo de Diretor compete a
um Coronel Médico. que tem' sôbre o
pessoal em serviço ou em tratamento
no Iiospítal atrfbuícôcs ídêntícaa às de
Comandante de Grupo.
§ 2.° O Diretor C auxiliado n8,S suas
funções privativas por' um tenentecoranel médico, vice-diretor, que é,
cumulativamente, fiscal administrative.
§3.0 A Seção Auxiliar, chefiada por
um servidor civil e dispondo dos servidores civis que forem necessários,
compete a execução de todos os trabalhos ele natureza . administrativa,
tais. corno: protocolo, correspondência,
escrituração. boletim interno, arquivos, vígilâncía, contrôle, conservação
das dependências, etc. A Seção .Auxiliar dispõe de uma rouparta.
§ 4.° Junto à Direção Juncíona (3,
Tesouraria, Almoxarifado e Aprovisionamento, dispondo de trêr. oficiais do
Quadro de 'Intendência cta Aeronautica rum capitão e dcts otjcíaís 8Ubalternos) .e dois servidores civis que
forem nccessártos ,

Art. 31. A Seção 'I'écruca, responsável pela execução dos ce.rvíços de
natureza técnica. é diretamente subordinada ao. diretor e integrada pelos
seguintes elementos:
Clínica Médica
Clínica Cirúrgica
Olínícas Especializadas
Serviços Técnicos Auxiliares.
'Al't. 32. Os Servícos Técnicos Auxiliares se destínern à realização das
tarefas técnicas. acessórias e compreendem:

Serviço
Serviço
Serviço
Clínicas
Serviço
- Serviço
- Serviço

Médico Legal
Radiológico Físíoteráplcc
de Análises e Pesq uisas
de Farmácia
Odontológico
de Enfermagem.

§ 1.0 Os Serviços Médico Legal, Radiológico, Ftsíoterápíco e de 'Análises
c Pesquisas Clínicas são chefiados,
cada um por um major médico dtspondo, cada um de um capitão médico.
~ 2.° Os Serviços de Farmácia, Odontológtcc e ele Enfermagem dispõem
dos elementos exigidos pelo imperativo
do serviço.
Art. 33. As Clinicas Médica e Cirúrgrca S2,0 chefiadas, cada uma, por
um tenente' coronel médico, díspcndo,
cada um, de um major, dois canítâes
e uro primeiro tenente médico.
Parúgrnro único. As Clínicas Especialízacas são cnefíadas por um ténente coronel médico, dispondo de
três majores e três capitães médicos.
Art. 34.'0 I-I.C.Aer. dispõe de dependências para a hospitalização de
ofíclaís, graduados. praças e assemeIhedos da Aeronáutica, bem como de
ínstalaçôes adequadas à hospitalízação de presos e de portadores de doenças íufccto-contagtosas ,

Hoepiuus de Primeira Classe

Art. 35. Os Hospitais de Primeira
Classe dispõem de:
DIP.EÇÃO

Seção .Técnica

Arb. 36. A Direção dos Hospitais
de Primeira Classe compreende:

ATOS, DOPpDER EXEÇ1JTIVO

§

DIRETOR

nmsçâo

Seção Auxiliar

Seção Técnica

1.0 O cargo de diretor compete

tenente coronel médico, que tem
sôbre o pessoal em serviço .ou em tratemente no Hospital atrlbuiçôes ídênticas às de Comandante de, Grupo incorporado.
§ 2.° O diretor é auxiliado nas suas
funções privativas por um major médica, vice-diretor, que é, cumulativamente, fiscal administrativo.
S 3.0 A Seção Auxiliar, chefiada por
um servidor civil e dispondo dos servidores civis que forem necessários,
compete a execução de todos os trabalhos de natureza administrativa, tais
como: protocolo, correspondência, eecrrturaçâo, boletim interno, arquivos,
vigilância, contrôle, conservação das
dependências, etc. A Seção Auxiliar
dispõe de uma rouparia..
§ 4.° Junto à Direção funciona a Tesourana - Almoxarifado - Aprovisionamento dispondo de três oficiais do
Quadro de Intendência da Aeronáutica
(um capitão e dois oficiais subalternos)
e dos servidores civis que forem necessários.
Art. 37. A Seção, Técnica responsável pela execução dos _serviços de
natureza técnica, é-diretamente subordínada ao diretor e dispõe dos mesmos elementos previstos nos artigos 31
e 32.
.
~ L° A Seção Técnica dispõe de três
Chefias de Clínicas (Médica, Cirúrgica
e Especializadas) e de uma Chefia dos
Serviços (Médico-Legal, RadiológicoFisioterápico e de Análises e Pesquisas
Clinicas) .
§ 2.0 A Seção Técnica dispõe de quatro majores médicos (Chefes de Clinicas e de Serviços) e de oito capitães e oito primeiros tenentes médicos.
§ 3.° Dos oficiais, médicos em. serviço
no Hospital de: Primeira Classe, dois
deverão ser cirurgiões, dois radiologistas, um Iaboratorista, um oftalmologista, um oto-rtno-Iartngologfsta e dois
clinicas.
a
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Hospitais de Segunda Classe

Lrt. 38. Os Hospitais de Segunda
Classe dispõem de:

Art-, 39. A direção dos Hospitais de
Segunda Classe compreende:
DIRETOR

Seção Auxiliar
§ 1.° O cargo de diretor compete a
um major médico; que tem sôbre o
pessoal em serviço ou em tratamento
no Hospital atribuições idênticas às
de Comandante de Grupo incorporado. '

*

2.0 O diretor e auxiliado nas suas
funções privativas por.um capitão médico, vice-diretor, que é, cumulativamente, fiscal administrativo.
§ 3.° A Seção Auxiliar tem organizaçâo e finalidades idênticas às previstas nos parágrafos 3.° e 4.° do artigo 36.
Art. 40. A Seção Técnica tem organização e finalidades idênticas às previstas no artigo 3'1 e em seu parágrafo
primeiro.
~ 1.0 A Seção Técnica dispõe de quetro- capitães médicos (Chefes de Clínicas e de Serviço) e de quatro primeiros tenentes médicos.
§ 2.° A designação de oficiais médicos para os Hospitais de Segurrda
Classe obedecerá, de acôrdc com as
necessidades do serviço, ao estatuído
no ~ 3.° do artigo 37.
Hospitais de Destina Especial

Art. 41. Os Hospitais de Destino
Especial dispõem de:
DIREÇÃO

Seção Técnica

Art. 42. A Direção dos Hospitais
de Destino Especial compreende:
DIRETOR

Seção Auxiliar
§ 1.0 O cargo de diretor compete a
um tenente coronel médico que tem
sôbre o pessoal em serviço ou em tratamento no hospital atribuições idênticas às de Comandante de Grupo incorporado.
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§ 2.° O diretor é auxiliado nas suas
funções privativas 'por um major roêuíco, vice-diretor, que é cumulativamente, fiscal administrativo.

§ 3.° A Seção Auxiliar temiorganízaçâo e' finalidades idênticas às pre-

vistas nos

êê

3.? e 4,° do art. 36.

Art. 43. A Seção Técnica destina-se
à execução dos eervtcos técntcos objetivados pelo Hospital de Destino Especial a: que pertencer. dispondo de

dependências adequadas às suas finalidades e obedecendo, no que lhe fôr

aplicável, ao estipulado nos arts. 31
e 32.
Parágrafo único. A Seção Técnica

dispõe de quatro capttâas médicos e
de quatro primeiros tenentes médicos.
Policlrnicas

Art. 44.

As Policlínicas dispõem de:

-

Direção

-

Seção Técnica.

Art. 45. A dírecãc compeende:
~ Diretor
- Seção Auxiliar.
§

1.0 O cargo de diretor da Poli-

clínica Central da Aeronáutica será
exercido por um tenente-coronel médico 'e os das demais Policltmcas por
majores médicos, tendo sôbre o pessoal em serviço" ou em tratamento,
atribuições idênticas às de Comandante de Grupo incorporado.
§ 2.° O diretor é auxiliado nas suas
funções privativas por um major médico na Policlínica Central e nas demais pai' um capitão médico, adjunto,
que é, cumulativamente, fiscal administrativo.
§ 3.° A Seção Auxiliar tem organização e finalidades idênticas às previstas nos §§ 3.° e 4.0 do art. 36.
Art. 46. A Secão Técnica das Policlínicas 'destina-s'e à execução dos serviços técnicos por elas objetivados, dispondo das dependências e instalações
necessárias ao funcionamento dos respectivos ambulatórios.
.Parágrafo único. A Seção Técnica
da Poüclíntca Central disporá, para
execução dos serviços especializados
que lhe estão afetos,. de seis capitães
médicos e a das demais Policlínicas de
seis primeiros tenentes médicos.

lL

Seção Auxiliar

Art. 47. À Seção Auxiliar (S. Aux.
S.) da Diretoria do Serviço de Saúde
da Aeronáutica compete -a execução
de todos os trabalhos de natureza administrativa, tais como: protocolo,
correspondência, escrituração, boletim interno, arquivo administrativo,
etc. e dispõe ainda de:
~ Biblioteca (guarda, conservação
e catalogação dos livros e impressos
l> técnicos). ~ Tesouraria-Almoxarifado (serviços administrativos e econômicos relativos à Diretoria, na forma dos regulamentos respectivos).
.~ Portaria (vigilância, contrôle e
conservação das dependências da Diretoria) .
Parágrafo umco. A Seção Auxiliar
é chefiada por um capitão médico e
dispõe de um' capitão e um primeiro,
tenente do Quadro de Intendência da
Aeronáutica e dos servidores civis que
forem necessários.
CAPíTULO IH
DOS

rnsTITUTOS

Art. 43. O Serviço de Saúde dispõe,
para execução de suas finalidades, dos
seguintes Institutos:
~ Instituto de Biologia
- Instituto de Pesquisas.
Instituto de Biologia

Art. 49. O Instituto de Biologia se
destina a assegurar a preparação .e
estocagem de eõros e vacinas, bem como à realização dos exames e das pesquisas laboratoriais necessários à elucídaçâo de diagnósticos GU ao contrôIe de tratamentos.
Art. 50. Para execução das tlnalídados estabelecidas no artigo anterior,
o Instituto de Biologia dispõe de:
-c.Díreçâo

- Seção Técnica.
Parágrafo único. A ofganízaçâo e o
funcionamento do Instituto do Bielogta serão discriminados em instruções
a serem oportunamente baixadas pelo
Ministro da Aeronáutica, mediante
proposta do Diretor do Serviço de
Saúde.
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Instituto. de Pesquisas

permtenue todos os serviços de saúde
da
Zona e é o consultor. técnico sôbre
Art. 51. O Instituto de Pesquisas
tem como objetivo principal a reali-- assuntos de saúde do Comandante da
Zona.
zação de investigações científicas ne§ 1.0 O Chefe do Serviço de Saúde
cessárias à elucidação', dos problemas
de Zona Aérea é subordlnadov eob o
técnicos fígados à medicina de aviaponto de vista administrativo e disção e à medicina em geral.
ciplinar ao Comandante da Zona, de
Art. 52. O Instituto de Pesquisas
cujo Quartel General faz parte e, sob
dispõe de:
o ponto de vista técnico, ao Diretor
Dir~ção
do Serviço de Saúde.
§ 2.° O Chefe do Serviço de Saúde
Seção Técnica
. de Zona Aérea dispõe, para a exeParágrafo único. A discriminação
cução do serviço, de um capitão médico, adjunto.
da organização e do funcionamento do
Instituto de Pesquisas será estabeleCAPíTULO VI
cida em instruções a serem oportunamente baixadas pelo Ministro da Aero~ATRlBUTÇõES no PESSOAL
náutica, mediante proposta do Diretor do Serviço de Saúde.
Da Diretor do Serviço de Saúde da
Aeronáutica

CAPíTULO IV
~rt.
DOS DEPÓSITOS DE MATERIAL SANlTÁRIO

Art. 53.

Os Depósitos de Material

Sanitários se destinam a assegurar· a

fabricação, a aquisição, a estocagem e
a distribuição de material sanitário
pelos órgâoa do Serviço de Saúde da
Aeronáutica.
§ 1.0 -' Os Depósitos serão organizados nos locais onde a necessidade do
serviço o exigir e receberão o nome
das cidades em due forem 'instalados,
exceto o organizado no Distrito Federal, que se denominará Depósito
Central de Material Sanitário da
Aeronáutica.
§ 2.° O Depósito Central disporá de
"Um Laboratório Quimico e Farmacêutico, destinado a assegurar a fabricação e a estocagem de drogas, medicamentos e materiais de penso.
Art. 54. Os Depósitos terão a sue
organtzacâo e o seu funcionamento
discriminados em instruções a serem
oportunamente baixadas pelo Ministro
da Aeronáutica, mediante proposta do
Diretor do Serviço de Saúde.
CAPíTULà V
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ZONAS AÉREAS

Art. 55. O Serviço de Saúde de Zona
Aérea é chefiado por um tenente-coronel médico que, como representante do Diretor do Serviço de Saúde, su-

56.

Ao Diretor do Serviço de

Saúde da Aeronáutdoa compete:
a) ~'esolver ou fazer com que sejam
resol.vIdas pelos diferentes órgãos do
ServI~o a.s questões relativas à ergamzaçao CIentífica do trabalho que Julga:' conveniente solucionar ou que lhe
sejam propostas por autoridade competente da Aeronáutica'
b) o~'ientar o estuda' das doenças
co~tf'.glOSaS e parasitarias objetivando
a ríxação- das medidas profiláticas convenientes;
c) .colaborar no estudo das questões
relativas ao arraçoamento, fardamento e. equipamento da Fôrça Aérea
Brasileira e orientar o referente à díetética;
d) propor medidas que. visem a higiene mental dos instruendos dos Estabclecímentos .de Ensino da Aeronáutica e a proteção dos que voam'
e) orientar, sob o ponto de vista hígíênico, o estudo das questões técníc~s relativas aos quartéis e estabeleCImentos da Aeronáutíca apreciando
quan.ct<: se tratar de co~st;'uções, a~
COn~lç?CS climáticas, a constituição
geológica do terreno, a situação sanitária local, etc.:
j) propor a orientação a ser adotada na prática da educação física visando a sua utilização racional: ,
g) propor ao Estado Maior da Aeronáutdca a fixação de diretrizes para
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o Curso Especial de Saúde, bem como

para os Cursos de Formação e concursos que se realizarem como processo de recrutamento de pessoal para
o Serviço de Saúde;
h) inspecionar os órgãos de execução;
.
,
i) propor ao órgão competente a

movimentação do pessoal;
j)

propor a distribuição das, ver-

bas;
l)

nomear os membros das Juntas

de Inspeção de Saúde da Aeronáutica
organizadas no Distrito Federal, e prõpor ao Mmistro. di Aeronáutica a

substituíçâo temporária dos membros
da Junta Superior de Saúde;
m) remeter ao, Ministro da Aeronáutica o relatório anual' do "Serviço

de Saúde, propondo as providências

necessárias à eficiência dó mesmo;
n)' remeter anualmente -ao Estado
Maior da Aeronáutica os dados relativos ao Serviço de Saúde para a Lei
de Fíxaçâo de Fôrças;
o) manter Intercâmbio de caráter
técnico com as instituições científicas
nacionais e estrangeiras.
Do Assistente

-Art. 57. Ao Assistente do Diretor do
Serviço de Saúde compete, de acordo
cem as ordens dessa autoridade, a
dístrtbuíçâo e a ríscalízação, dos serviços técnicos e administrativos afetos
à Diretoria, e particularmente:
a) responder pelo Dtreucr nos seus
impedimentos eventuais;
b) receber e distribuir a correepondência depois de devidamente protocolada;
C) coligir os dados necessários ao rejatórío anual:
d) inspecionar freqüentemente as
dependências da Diretoria, verificando
a exístêncía e o grau de conservação
do material;
e) protocolar e arquivar, sob. sua
responsabilidade, a correspondência sigilosa;
j) zelar pela conduta militar e civil do pessoal em serviço.
Do Ajudant.e de Ordens

Art. 58. Ao Ajudante de Ordens
compete a :execução das atribuições
inerentes a essa função.

EXEC~VO

Do Pessoal das "Divisões Técnica e
AdministraÚva
Art.. 59. Aos' Chefes das Divisões
Técnicas e Admtnístratívas Compete:
a) estudar e dar parecer sóbre as
questões da alçada da respectiva Di-

visão;
b) distribuir os serviços pelas Seções, orientando a execução dos trabalhos, de melde a obter o máximo
rendimento e eficiência;
c) apresentar até 31 de janeiro de
cada ano o relatório circunstanciado
dos trabalhos realizados pela Divisão.
Parágrafo único. Aos Chefes de seção compete:
a) estudar e dar parecer sôbre 03
assuntos que lhes sejam atribuídos:
b) distribuir os trabalhos pelo pessoal ...em serviço;
CJ· apresentar até o dia 15 de [anetro de cada ano o relatório círcunstancíado dos trabalhos realizados pela
Seçao.

Do pessoal da .Divisão de seleção

e Contrôle
Art. 60. Ao onere da Divisão de Seleção e Ccntrôle compete:
a) dirigir técnica e administrativamente a Divisão, imprimindo aos .trabalhos nela executados um cunho eminentemente científico;
b) coordenar os elementos obtidos
nos estudos realizados e apresentar as
conclusões à Diretoria do Serviço de
Saúde:
c) organizar e manter em dia,sob
sua responsabilidade, os documentos
d; caráter sigiloso;
§ 1.0 Ao Ohere da Seção Técnica da
Divisão de Seleção e Ocntrôle compete:
a)
fiscalizar tecnicamente os Gabinetes da Seção;
b) fazer com Que os Encarregados
dos Gabinetes e os 'seus Auxiliares
mantenham o hábito do estudo das
cuestõea-de medicina de aviação rem":
tívas à seleção e ao contrôje do pessoal
qUG võa:
c) n p r e se n ta r mensalmente 3,11
Chefe da Divisão o mapa dos trabalbos executados nos Gabinetes, díscrtrmnando as finalidades dos mesmos.
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§ 2.° .Aos Encarregados e Auxiliares dos Gabinetes compete executar
C~ trabalhos atribuídos aos Gabinetes
respectivos, zelar pela eficiência, pelo
auprímento e pelo funcionamento dos
mesmos ,

Do Pessoal da. Divisão de Assísténcía
ao Pessoal

Art. 61. Ao Chefe da: Divisão de
Assistência ao Pessoal compete:
a)
dirigir tecnicamente a Divisão;
b)
fiscalizar o funcionamento dos
órgãos do serviço .subordínados à Divísão, sugerindo ao Diretor do' Serviço
de Saúde as providências cuja adoção
julgar necessária para a maíor veticíêncía do serviço;
c)
organizar e manter em dia, sob'
SU:l respcnsabilídade. os documentos
de caráter sigiloso.
Parágrafo único Ao pessoal em serviço na Divisão de Assistência ao
Pessoal compete a 'execução das taretas que lhe forem atribuídas, de
acôrdo com as respectivas funções,

Do Peescat dos serviços de Pronto
Socôrro

Arb. 62 Aos Chefes dos Serviços
de Pronto Socôrro compete: '
.
a)
superintender os serviços que
lhes são afetos, zelando pela sue, eficiência;
b)
fiscalizar o funcionamento. do
Serviço, sugerindo ao Chefe da D.P,S,
3,S providências cuja adoção julgar
necessária para a sua maior ertctêncía:
c) e n v i a r trismestralmente ao
Chefe da D,P.S.mapa do movimento
tccníco do Serviço, discrímtnando a
natureza dos trabalhos executados;
d) organizar e manter em dia, sob
sua responsabilidade, os documentos
rte caráter sigllíoso .
Parágrafo único Aos Encarregados
e Auxiliares 'dos Grupos compete a
execução dos 'serviços especializados
atribuídos a cada Grupo, dentro das
-üretrizes .estabelecidas nas respeotívas
finalidades gerais, bem como a exerução - de todos os trabalhos de natü-
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reza técnica ou administrativa que
lhes forena afetos.
Do Pessoal dos Centros Médicos

Art. 63 Aos Chefes dos Centros
Médicos de Beses Aéreas e de Estabelecimentos (C, M.) competem, além
das atribuições previstas nos regulamentos próprios; mais as seguintes:
a)
assegurar o serviço sanitário das
. Bases ou dos Estabelecimentos;
b)
dirigir o funcionamento do Gabinete Especializado e superintender o
Serviço de Assistência e Socôrro do
Centro Médico <C.M. ) ;
c) proceder ao exame médico de
incorporação, propondo ao Comancante da Base oudo Estabelecimento,
as providências que possam facilitar
a aclimatação dos recrutas;
d)
proceder à revista sanitária periódica em tôdae as praças, inclusive
os graduados, com o objetivo de veríficar o asseio corporal e pesquisar as
doenças cutâneas e venéreas;
e)
orientar, sob o ponto de vista
médico, a -prátlca da Educação Física,
bem como a preparaçâo a organização dos cardápios ~ das rações de
bordo de avião. tendo em vista as
diretrizes do arrazoamento da Aeronáutica em tempo de paz;
f)
examinar os praças que se
tenham ausentado por mais de 43
horas, a fim de evitar que sejam pertadores de doenças contagiosas ou em
fase de incubação;
g)
combater prcfflàtícamente as
doenças venéreas, as verminoses e as
intoxicações, fazendo ao mesmo tempo
conferência sôbre o perigo venéreo e
o alcoolismo com o objetivo de orientar
o pessoal;
h)
passar diàríamente a visita médica, examinando nos alojamentos as
praças que estiverem impossibilitadas
de se locomover;
.
i) . examinar a água fornecida à
Base ou Estabelecimento, procurando
conhecer a sua origem, detalhes de
canalização e da distribuição e suas
condições de potabilidade, providenciando, quando necessário, sua análise
e sua depuração" .

e
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j) 'verificar, sob o ponto de. vista
higiênico, o estado das dependências
da Base ou Estabelecimento, comumcando ao Comandante ou Diretor, do
Estabelecimento as infrações da higiene individual ou coletiva. que conetatar, propondo os meios de as sanar;
l) fiscalizar o' consumo dos produtos farmacêuticos tóxicos e enviar,
díàriamente, à autoridade administrativa a que estiver diretamente subordinado, uma parte discriminada do
movimento dos 'doentes da Base ou
do Estabelecímento:
m) organizar, nos Centros Médicos
localizados fora. das sedes das Zonas
Aéreas, a escala de serviço, de assistência ao vôo, fazendo parte dela;
n)' providenciar -o suprimento dos
recursos. necessários ao funcionamento
do' Centro Médico;
o) acompanhar 'cuidadosamente 'a
repercussão da atividade aérea no
organismo dos que vôam, solicitando
ao Comandante ou Diretor do Estabelécímento .provídêncíae para a reinspeção de saúde imediata dos, que
apresentarem' perturbações' que aconselhem essa medida, justífícando as
razões de sua proposta, prestando informações decorrentes da estreita convivência que deve manter com o pessoal que võe e sugerindo àquela
autoridade as providências aconselháveís à' manutenção da saúde física
e mental do pessoal em referência;
p) comunicar ao Chefe do Serviço
dê Saúde da Zona tôdas .as modificações, de caráter epidêmico, sobrevíndas no estado .sanitário da Unidade, caracterizando as causasfprovãvcts e as providências imediatas e
de sua alçada postas em prática para
as combater.
Parágrafo umco. Aos Auxiliares
dos Centros Médicos compete o desempenho das atribuições que lhes
forem conferidas pelo respectivo
'
Chefe.
Do Pessoal dos Postos Médicos

Art. 64. Aos Chefes dos .Postos
Médicos, competem, no que lhes fôr
aplicável, as atribuições previstas nos
artigos 62 e 63.
. Parágrafo único. Ao pessoal em
serviço nos Postos Médicos, compete
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o desempenho das atribuições que lhe
forem conferidas pelos respectivos
Chefes.
Do Pessoal das

Col6nias

de Féria,s

de'

Art. 65. Ao Diretor da Colônia
Férias compete dirigir técnica e admínístratívamente o Estabelecímento,
zelando pela execução de suas finalidades e organizando e mantendo em
dia, sob sua responsabilidade, os documentos de caráter sigiloso'.
Parágrafo únícc: Ao Adjunto compete, no que lhe rôr aplicável, o desempenho das atríbuiçôes de comandante de sub-unidade incorporada e,
particularmente:
a)
inspecionar freqüentemente as
dependências da Colônia, -vertfícando
a exísfêncía e o grau de conservação
do material;
b) autenticar todos' os livros de escrrturaçâc da Colônia;
c) zelar pela conduta civil e militardo pessoal militar e assemelhado
em serviço ou internado no EStabelecimento.
Do Pessoal da Aviação Sanitária

Art. 66. O· pessoal da Aviação. Sanitária terá as .respectivas· atribuições
reguladas pelas, instruções previstas
artigo, 27.
')

no

Do Pessoal da Divisão Hospitalar'

Art , 67..

Ao Chefe da Divisão Hos-

-pítalar compete:

dirigir tecnicamente a Divisão:
b) fiscalizar o funcionamento dos
órgãos subordinados, sugerindo ao Diretor do Serviço de Saúde as providências cuja adoção julgar necessária
para maior eficiência do serviço;
C) ter sempre' em vista a eventualídade de uma epidemia, mantendo os
órgãos .da Divisão devidamente apa-:
t-elhados para atender. a qualquer si':'
tuaçâo de anormalidade;
d) notificar qualquer caso epídê, mico. ou suspeito que apareça nos
Hospitais da, Aeronáutica eo Diretor
do. Serviço de Saúde e ao Comandante
da Unidade de procedência do doente.
para que sejam tomadas as providências acauteladcras da ccletivídade;
a)
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e) organizar e manter em dia, sob
sua responsabilidade, os documentos
de caráter sigiloso;
j) cuidar especialmente das precauções a serem tomadas contra a propagação das doenças transmissíveis
nos órgãos da Dívísão.
Parágrafo único. Ao pessoal em
serviço na Divisão Hospitalar compete a execução das tarefas que lhe
forem atribuídas, de acõrdo com as
respectivas funções.

'Do Pessoal do Hospital
Aeron.áutica

Central da

Art. 68. Ao Diretor do Hospital
Central da Aeronáutica compete:
a) dirigir. técnica e admínístratívamente o Hospital;
b) informar-se do estado dos doentes graves; visitando-os, quando julgar oportuno;

c) tomar precauções cor-trá a propagação de doenças transmissíveis
em tratamento no Hospital;
d) ter sempre em vista a eventualidade de uma epidemia mantendo o
Hospital devidamente aparelhado para
a enfrentar;
e) mandar proceder, com urgêncIa,
as perícias médico-legais n(J.~' ôoentes
quando se tornarem necessárias para
acautelar os interêsses da justiça ou
direitos dos próprios doentes;
j) providenciar para me sejam
submetidos à inspeção de saúde os
militares e civis em trat-amento no
Hospital, que se .tornarem suspeitos
de âncapacídade uefímtíva »ara o serviço da Aeronáutica, ou necessitarem
de mudança de clima;
g) mandar ·praticar necrcpsias e outros trabalhos anatômicos de imprescindível necessidade para os ínterêssos da ciência e esctarec.mcnto do
diagnóstico, com prévio consentímento
da família do morto; ,
h) comunicar ao Chefe da Divisão
Hospitalar o aparecímentc. ou a treqüêncta de doenças capazes de produzi:' debilidade no organismo. para que
sejam solicitadas provídêncías 8.0 Diretor -do Serviço de Saúde;
i) remeter ao Chefe da Dívísâo Hos-'
pltalar até 10 de janeiro de cada ano
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o mapa nosológico dos doentes tratados no Hospital durante ':J ano anterior, o qual deverá ser acompanhado
das considerações cíenttr-cas indispensáveis ao esclarecímentc da etiologia e da profilaxia das doenças
transmissíveis;
j) remeter ao Chefe doa Divisão
Hospitalar até 30 de [anet-o de cada
ano o mapa de carga e descarga do
Instrumental cirúrgico e um relatório
circunstanciado sôbre a administração
do Hospital no ano anterior e as' prbvídêncías cuja adoção julgar oportuna;
z) enviar trimestralmente ao Chefe
da Divisão Hospitalar o mapa nosológico dos doentes tratados e em tratamento no Hospital;
m) organizar e manter -m dia, sob
sua responsabilidade, os documentos
de caráter sigiloso;
n) não consentir que 110 recinto
das enfermarias sejam celebrados.
oficios coletivos de quaisquer religiões;
o) organizar o horário para o runcícnamento de todos os serviços do
Hospital, bem como para a vísitaçâo
dos doentes por pessoas estranhas ao
Estabelecimento.
§ 1. o .Ao Vice-diretor. de Hospital
Central da Aeronáutnca além das
funções técnicas que lhe "orem destgnadas pelo Diretor, compete. no que
lhe fôr aplicável, as atribuições de
fiscal administrativo.
§ 2. o Aos
Chefes. Aseistentes e
Auxiliares de Clínica compete o desempenho das funções técnicas próprias, de acõrdo com os dispositivos
estabelecidos no Regtmenrc Interno.
S 3. o Aos Chefes, Asvisténtes e
Auxiliares dos Serviços Tecnicos Au";
xiüares compete o desempenho das
funções técnicas próprias, de acôrdo
com os dispositivos estabelecidos no
Regimento Interno.
Do Pessoal dos Hospitais t!e Primeira
.
e de Segunda Classes

Art. 69. Aos Diretores, Vice-diretores, Chefes de Clinicas. Chefes de
Serviços, Chefes e Auxiliares de Enfermarias dcs Hospitais de Primeira
ede Segunda Classesicompetem, no
Que lhes fôr aplicável, as atribuições
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previstas ,no artigo anterior e em seus
parágrafos.

'Do pessoal dos Serviços de' Saúde de
Zonas Aereas

Art. 76. Aos Chefes dos Serviços de
Saúde de zonas Aéreas, compete:
a) assegurar a' eficiência do serviço
Art. 70. Aos Diretores, Vice-dtre- de Saúde da Zona, tomando as tmciatores, Chefes de Clínicas, Chefes de távas de ordem técnica e sugerindo as
Serviços, Chefes e Auxtliarcs de En- providências necessárias;
fermarias dos Hospítats de Destino Esb) determinar o estudo da natureza
pecial competem, no que Ines fõr aplidas doenças infecciosas e parasitárias
cável, as atribuições prev'<tas no arque ocorram no território da Zona
tigo 68 e em seus parágrafos.
Aérea, providenciando a profilaxia indicada;
Do Pessoa! das Políclin'icas
c) fiscalizar o funcionamento dos
·Art. 71. Aos Diretores, Adjuntos, serviços técnicos da Zona subordinaChefes de Clínicas, Encarregados e dos ao Serviço de Saúde e receber,
Auxiliares de Gabinetes das Polícli- por via hierárquica, as partes periónícas competem, no que lhes fôr aplidicas ou extraordinárias dos Centros
cável, as atribuições previstas no ar- Médicos, sôore o estado sanitàrto, hitigo 68 e' em. seus parágrafos.
giênico, . vacinações, e epidemias ou
ameaças de epidemia, encaminhando
Do. Pessoal da' Seção Auxiliar
ao Diretor do Serviço de Saúoe, por
Art. 72.
Chefe da Seçâo Auxiintermédio do Comando da Zona, as
liar da Diretoria do Servícc de Baúde comunicações que 'se fizerem necessácompete, no que lhe fôr aplicável; o
rias;
desempenho das atríbuíçôes dos Ajuà) estudar as condições higiênicas
dantes das Unidades e Estabelecimendas diferentes localidades da Zona que
tos da Aeron~utica,e parbíctuarmente:
sejam sede de Corpos ou Estabelecia) dirigir os trabalhos referentes à" mentos, solicitando ao Diretor do Sercorrespondência e ao arquivo admi- viço de Saúde as providências que esnistrativo;
\
caparem a "sua alçada;
e) propor imediatamente ao Comanb) conferir 'e autenticar as cópias
dante da Zona, à prunéíra manifestamandadas extrair de documentos exisção de qualquer epidemia, a "adoção
tentes;
C)
responder 'pela, conservação do das providências necessárias, enviando ao Diretor do Serviço de Saúde,
material dietrlbuído.
direta e urgentemente, tôdas as inforDo pessoal do Instituto de Biologia
mações que tiver sôbre a epidemia e
Art . 73. O pessoal do Instituto de
as "medidas postas em prática para a
Biologia terá as respectivas atribuições combater;
,
reguladas pelas instruções previstas no
f) mandar instaurar inquérito epiart. 50.
demiológico ao ter conhecimento do
aparecimento,
em' Corpos ou EstabeDo pessoal do Instituto de Pesquisas
lecimentos da Zona, de qualquer; C2.,SO,
Art. 74. O pessoal do Instituto de
mesmo esporádico, de moléstia de caPesquisas terá as respectivas atribui-' ráter epidêmico;
çôes reguladas pelas instruções previsg) receber e organizar mapas e outas no parágrafo único do art. 52.
tros" elementos demonstrativos da eficiência do serviço na assistência perDo .pessoal dos Depósitos de Material
manente do' pessoal da Zona, envianSanitário
do-os ao' Diretor do Serviço de Saúde;
h) receber e coligir todos os dados
Art. J 75. O pessoal dos Depósitos-de
que dizem respeito ao fator pessoal nos
Material Sanitário terá as respectiva-s
atribuições reguladas pelas instrnçôes acidentes de aviação que se derem na
Zona;
previstas no art , 54.

Do Pessoal dos Hospitais
Especial

.

Ao

ae

Destino
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i)

receber e encaminhar os- pedidos

periódicos ou extraordinários de me-

dicamentos e de material sanitário enviados pelos órgãos do Serviço- de
Saúde existentes na Zona;
j) remeter anualmente ao Diretor
do Serviço de Saúde, por via hierárquica, os dados sôbre os recursos locais em material sanitário;
l) organizar, com os mapas posológicos recebidos dos diferentes órgãos
do Serviço de Saúde da Zona, e mapa
nosclógíco geral da Zona e o remeter
ao Diretor do Serviço de Saúde;
m) presidiras Juntas de Inspeção
de Saúde que funcionarem nà sede do
Comando. da Zona, enviando, semestralmente, o movimento das mesmas
ao Diretof do Serviço de Saúde;
Parágrafo único. Ao Adjunto do
Serviço de Saúde de Zona compete:
a) auxiliar o Chefe doServiç.o de
Saúde da Zona nos serviços que-lhe
são atribuídos;
b) acompanhar c 'Chefe do Serviço
de Saúde da Zona nas visitas regulamentares aos órgãos do Serviço de
Saúde, quando êste assim o entender;
c) fazer parte das Juntas de Inspeção de Saúde que funcionarem na
sede do Comando da Zona.
CAPíTULO VII
'DISPOSIÇÔES GERAIS
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termédío do Estado Maior- da Aeronáutica..'

Art. 78~ Atendendo às finalidades
objetívadas pela Escola de Aeronáutic~ e à multiplicidade das funções
atrlb~idas -ao seu Serviço de Saúde, a
Chefia do Centro Médicddêsse Estabelecimer, to será exercida por um Major Médico, tendo Gomo Auxiliar os
Capitães' e Primeiros .Tenentes Médicos que forem necessários à eficiência
do serviço.
Ar~.
79. Os oficiais médicos do
Quadro de Saúde da Aeronáutica são
obrigados a manter o hábito do vôo,
como passageiros, a fim de ficarem
em condições de executar os serviços
que lhes são atribuídos em virtude
das suas funções, quer para prestar
socorros ou realizar observações técnicas em vôo, quer para acompanhar
exercícios de vôo 'de longo percurso
ou em alta cota.
.

Art. 80. Os oficiais médicos do Qoadro de Saúde da Aeronáutica são
obrigados, sem prejuízo das funções
que .exerçam, a prestar assistência médica gratuita ao pessoal civil e militar
da Aeronáutica e às pessoas das respectivas famílias.
Paràgraf'c único. São consideradas
pessoas da família para' efeito do
presente artigo as discriminadas no
§ 3.° do artigo 269 do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares da
Aeronáutica.

Art. 81. Todos os casos não previsArt. 77. A fim de permitir o constos no presente Regulamento serão
submetidos ao Diretor do Serviço de
tante aperfeiçoamento dos oficiais méSaúde, que os resolverá, quando de sua
dicos do Quadro de Saúde da Aeronaualçada, ou os encaminhará ao Ministíca em todos os ramos da ciência médica, os mesmos Poderão ser mandados
tro da Aeronáutica, quando a solução
estagiar -orr;o assistentes dos professô- . escapar a sua competência.
res catedráticos, de chefes' de serviços
la boratóriais e detodos os serviços
CAPíTULO VIII
técnicos que possam interessar ao SerDISPOSIÇÕES TRANSITÓRI/1S
viço de Saúde da Aeronáutica.
Art. 32. O presente Regulamento
§ 1.° A designação para estagiar
será completado pelos Regimentos Inserá feita pelo Ministro da Aeronáuternos próprios a cada um. dos órgãos
tica, por proposta do Diretor do Serdo Serviço de Saúde e 'pelas Instruviço de Saúde.
ções Reguladoras que se fizerem ne§. 2.° O Diretor do Serviço de Saúde
cessárias.
organizará as instruções para os es§ 1.° Os órgãos já existentes apretágios. submetendo-as à consideração
sentarão a proposta dos respectivos
do Ministro da Aeronáutica, por ín-

614

ATOS 'DO PODER EXECUTIVO

Regimentos Internos noventa dias
após a publicação .dêste Regulamento.
§ 2.° Os órgãos que forem organizados após a publicação dêste Regula..
menta apresentarão a proposta de seus
Regimentos Internos cento e vinte dias
após a sua criação.
Art. 83. Nenhum aumento do efetivo
fixado para o Quadro de Saúde da

Aeronáutica, pelo Decreto-Ieí TI.O 7 :147,
de 12 de _dezembro de 1944, decorrerá
imediatamente das dísposiçôes do presente regulamento, ficando na dependência das exigências posteriores, de
acôrdo com as necessidades do serviço.
Rio de Janeiro. 29 de setembro de
1945. -

Joaquim Pedro Salgado Filho.'
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